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METHODOLOGICAL BASES OF STRUCTURAL MODERNIZATION OF THE REGIONAL
ECONOMY

У статті визначено зміст поняття структурної модернізації регіональної економіки. Виявлено
основні проблеми та чинники її здійснення, у т.ч. глобального характеру. Узагальнено існуючі
методологічні підходи щодо її розуміння та здійснення: системний, територіальний, процес!
ний, інноваційний. Обгрунтовано, що окремо вони відображають певні сторони (аспекти) струк!
турної модернізації, тому найбільш ефективним буде їх комплексне застосування. Також вка!
зано, що модернізація має стосуватися всієї структурних підсистем або ланок соціально!еко!
номічної системи регіону. Управління структурною модернізацією має враховувати інтереси
суспільних груп та використовувати певні принципи здійснення. Наукові пошуки сприяли розу!
мінню досліджуваної дефініції, де під поняттям "структурна модернізація регіональної еконо!
міки" розуміємо процес становлення, переходу до нових форм регіонального розвитку або руху
до модерних типів регіонального устрою. Це полягає у відображенні системи взаємодії між
регіонами та державними центральними органами і супроводжується якісними та кількісними
трансформаційними змінами регіональної суспільно!економічної системи та її підсистем — при!
родно!ресурсної, виробничо!господарської, поселенської, соціокультурної, організаційно!
управлінської.

The article defines the content of the concept of structural modernization of the regional economy.
Due to constant structural shifts in the world economy, changes in demographic and migration
processes, external and internal threats and the need to overcome their consequences, the regional
economy needs structural modernization and identification of its essential features and forecasting
of likely results, which are the key to the formation of regional policy priorities, mechanisms for its
implementation, improvement of tools and methods for implementing modernization measures. The
main problems and factors of its implementation, including global ones, are identified. The existing
methodological approaches to its understanding and implementation are summarized: system,
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Структурні перетворення регіональної економіки,

що взаємопов'язані з адміністративно�територіальною

реформою, виступають першочерговою необхідністю та

рушійною силою трансформації економіки країни зага�

лом. У зв'язку із постійними структурними зрушеннями

у світовій економіці, змінами демографічних і міграцій�

них процесів, зовнішніми й внутрішніми загрозами та

необхідністю подолання їх наслідків, регіональна еко�

номіка потребує структурної модернізації та визначен�

ня її сутніх ознак й прогнозування імовірних результатів,

що виступають запорукою формування пріоритетів ре�

гіональної політики, механізмів її реалізації, удоскона�

лення інструментів та методів здійснення модерніза�

ційних заходів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У сукупності результатів досліджень сучасної про�

блематики структурної модернізації регіональної еко�

номіки варто відзначити наукові надбання теоретично�

го і методологічного характеру І. Дунаєва, Ю. Карпен�

ко, Г. Коротєєва, К. Лисунець, М. Михальченко, М. Паш�

кевича, С. Штефан та ін. Водночас, незважаючи на знач�

ний інтерес як вітчизняних, так і зарубіжних науковців

та фахівців регіонального управління до вирішення про�

блем структурної модернізації регіональної економіки,

вона в регіональній площині не окреслена повною мірою

та потребує подальшого уточнення.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення змісту поняття структур�

ної модернізації регіональної економіки, виявлення

territorial, process, and innovative. It is proved that they separately reflect certain aspects of
structural modernization, so their integrated application will be most effective. The results of the
research show that the available four methodological approaches to understanding the structural
modernization of the regional economy have their advantages, are suitable, but do not provide a
complete understanding of it. Therefore, it is advisable to use them comprehensively, or separately!
for the development of certain sources and implementation of certain aspects of modernization. It is
also indicated that the modernization should concern the entire structural subsystems or links of the
socio!economic system of the region. The management of structural modernization should take into
account the interests of public groups and use certain implementation principles. It is proved that
the modern trends in the development of theoretical and methodological foundations of structural
modernization of the regional economy are laid in the basis of the dominants on which the process of
structural modernization of the economy is based. Scientific research contributed to the
understanding of the definition under study, where the concept of "structural modernization of the
regional economy" is understood as the process of formation, transition to new forms of regional
development or movement to modern types of regional structure. This is a reflection of the system of
interaction between regions and Central state bodies and is accompanied by qualitative and
quantitative transformational changes in the regional socio!economic system and its subsystems —
natural resources, production and economic, settlement, socio!cultural, organizational and
managerial.

Ключові слова: регіональна економіка, структурна модернізація, методологічні засади, управління,

організація, підходи, інновації.

Key words: regional economy, structural modernization, methodological foundations, management, organization,

approaches, innovations.

основних проблем та чинників її здійснення, у т.ч. гло�

бального характеру, узагальнення існуючих методоло�

гічних підходів щодо її розуміння та здійснення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Процеси модернізації суспільних, економічних та

екологічних змін господарства; системи розселення й

населення; природокористування регіонів супроводжу�

ються розвитком якісно нових наукових теорій регіо�

нального розвитку, їх удосконаленням та формуванням

пріоритетних напрямів розвитку [1, с. 21]. Під впливом

модернізації і завдяки її потребам ці наукові теорії на�

бувають свого змісту та практичного втілення, науко�

во�методологічного підгрунтя і сутнісних ознак, що по�

требує й нового наукового узагальнення. Необхідність

розвитку теоретико�методологічних засад структурної

модернізації також пов'язана із низкою причин, що ви�

никли у процесі трансформації економіки як окремих

регіонів, так і країн загалом.

Особливої гостроти в Україні набули такі проблеми

регіонального розвитку, як нерівномірність та диспро�

порції економічного розвитку окремих галузей і тери�

торій, сільських і міських поселень; відсутність сучас�

них напрямів їх адаптації до вимог конкурентного гло�

бального середовища; повільний перехід суб'єктів

підприємництва на технологічне оновлення та інно�

ваційні моделі діяльності; підвищення сировинної за�

лежності виробничо�господарських утворень; неузгод�

женість державної та регіональної соціально�еконо�

мічної політики щодо процесів трансформації, інвесту�

вання, розподілу функцій управління та пріоритетів ціно�

утворення, оподаткування тощо [2, с. 55]. У контексті
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різних потреб та можливостей, конкурентних переваг й

інвестиційної привабливості науковцями й практиками

у центрі і на місцях по�різному розглядається структур�

на модернізація регіональної економіки.

Дефініція "структурна модернізація регіональної

економіки" є достатньо багатозначним поняттям. Дуже

часто в науковій літературі з позицій регіонального роз�

витку зустрічаються різні його визначення, а саме:

"структурна модернізація регіональної економіки",

"структурна модернізація регіонального розвитку",

"структурна модернізація регіонального управління"

тощо. Така розбіжність серед суміжних, а інколи і од�

нозначних за своїм змістом понять, потребує більш гли�

бокого розуміння їх сутності та ознак, яких вони набу�

вають у процесі модернізації. При цьому особливу

складність поняттю надання його утворення із понять

"структурна модернізація" та "регіональна економіка",

які є дуже складними й масштабними системами, з різни�

ми площинами, законами й закономірностями прояву.

Сучасні проблеми регіональної модернізації, у т.ч.

й модернізації регіональної економіки, містять не лише

структурно�національний, але й глобальний інгредієнт

прояву. У наукових колах сьогодні по�різному підходять

до загального змісту понять "модернізація регіональ�

ної економіки" та "структурна модернізація регіональ�

ної економіки", що визначає принципи, підходи та

сутнісні ознаки структурної модернізації регіональної

економіки. Більшість науковців наголошують і розгля�

дають модернізацію регіональної економіки як струк�

турну складову територіальної модернізації країни. Як

засвідчують наукові напрацювання, зазвичай основною

сферою розгляду структурної модернізації регіональ�

ної економіки є регіональна економічна політика, ре�

гіональна економіка, аграрна економіка й сільські те�

риторії, регіональне управління та регулювання [3, с.

18].

Сучасні напрями розвитку теоретико�методологіч�

них засад структурної модернізації регіональної еконо�

міки закладено в основу домінантів, на яких грунтуєть�

ся процес структурної модернізації економіки. У межах

сучасних наукових підходів як на макро�, так і на ме�

зорівні поняття "структурна модернізація" розглядаєть�

ся як впровадження в суспільне життя регіону ознак

сучасності, яке базується, як зазначає О. Кавтиш, на

"комплексі заходів, спрямованих на усунення виявле�

них диспропорцій у галузевій структурі економіки і по�

долання існуючого відставання з подальшим виходом

на траєкторію стабільного, стійкого, незалежного фун�

кціонування національної економіки, що не буде мож�

ливим без активної державної політики" [4].

Щодо методології та практики здійснення структур�

ної модернізації, то найбільш поширеним у вітчизняних

наукових колах є системний підхід. Точніше, його пра�

вомірно можна назвати системно�структурним підхо�

дом. Адже він розглядає структурну модернізацію ре�

гіональної економіки як підсистему соціально�економі�

чної модернізації країни. Разом із "інституційними та

технологічними змінами, спрямованими на підвищення

конкурентоспроможності та стійкості до зовнішніх

впливів, він задає вектор сталого розвитку територій,

поліпшує умови суспільного життя та забезпечення їх

якості у майбутньому" [5, с. 104].

Значна частина науковців розглядають структурну

модернізацію економіки регіону у територіальному

вимірі через систему ефективного управління розвит�

ком регіонального простору. Серед них варто відзна�

чити наукові напрацювання Дунаєва І.В. [3], Штефан С.І.

та Коротєєвої Г.С. [6] та ін. авторів. Зазначені прихиль�

ники просторового підходу не вживають поняття "струк�

турна модернізація регіональної економіки" як таке,

однак у їх концепціях прослідковується структуризація

модернізації регіону за такими напрямами, як модерні�

зація регіональної економічної політики, що "передба�

чає досягнення скоріше соціальних і політичних цілей,

котрі мають надалі стимулювати появу вже економіч�

них ефектів" [6, с. 225]. На переконання авторів, розви�

ток регіонів наразі частіше акцентується на пошуку і

мобілізації внутрішнього невикористаного потенціалу

території, що спирається на стратегічне управління у

досягненні довгострокових цілей та на зростанні спо�

лучної якості міждержавного, державного і регіональ�

ного управління [6].

Доповнює просторову концепцію М. Шашина, яка

стверджує, що "за характером структурна модерніза�

ція повинна бути органічною, а її основний зміст буде

проходити по її регіональних компонентах, на рівні яких

створюються основні мережеві і регіональні структури

інноваційної економіки, насамперед, в особі малого

підприємництва, та які мають можливість отримувати

ефективну підтримку від інститутів управління, що доз�

воляє їм використовувати міжбюджетні трансфери, ре�

гіональні фонди компенсації і окремі повноваження

органів державної влади регіонів. Це сприятиме фор�

муванню регіонального простору нових багаторівневих

економічних відносин" [7, с. 62].

Віддаючи належне позиції зазначених вище при�

хильників просторового підходу, все ж таки варто на�

голосити, що досягнення соціального та культурного,

екологічного розвитку неможливе без економічного

піднесення, а раціональність стратегічного управління

варто розглядати не як базу модернізації регіональної

економіки, а як один із механізмів її реалізації. Серед

науковців достатньо поширеним є розгляд структурної

модернізації регіональної економіки у контексті регіо�

нальної економічної політики [8].

Отже, регіональну політику структурної модерні�

зації економіки слід визначати як складову державної

структурної та державної регіональної політики Украї�

ни, що є засобом впливу на здійснення структурних

змін в економіці регіонів, а також сукупність цілей,

завдань, напрямів і механізмів діяльності органів дер�

жавної та регіональної влади щодо формування опти�

мальної структури економіки регіонів для раціональ�

ного використання потенціалу та конкурентних пере�

ваг територій". Модернізація регіональної політики

виступає як складова структурної модернізації регіо�

нальної економіки, а її заходи виконують роль спе�

ціальних інструментів досягнення поставлених цілей та

завдань перед структурною модернізацією регіональ�

ної економіки.

Останніми роками щораз більшої популярності на�

буває інноваційний підхід до визначення особливостей

структурної модернізації регіональної економіки через

перехід регіонів на інноваційну модель розвитку. На
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переконання Ю. Карпенко, одним із напрямів підвищен�

ня конкурентоспроможності економіки регіонів, її інно�

ваційного розвитку та модернізації виступають інно�

ваційні структури, зокрема підприємницькі кластери, які

сприяли розвитку економіки країн Європи та інших роз�

винених країн світу [2, с. 56].

Підприємницькі кластери "володіють потужним по�

тенціалом для зростання технологічного рівня вироб�

ництва, створюють сприятливі умови для активного

впровадження інновацій; в їх рамках поєднуються інте�

реси регіональних господарських систем, реалізується

людський потенціал і науково�освітні домінанти, суттє�

во прискорюються процеси формування секторальних

сегментів інноваційної моделі економіки". Така позиція

заслуговує уваги, адже інновації і суб'єкти, які їх реалі�

зовують, здатні в достатньо короткі періоди часу рефор�

мувати та модернізувати економіку як країни, так і ре�

гіону.

Однак обгрунтовувати зміст сутнісних ознак струк�

турної модернізації лише розвитком інноваційних струк�

тур є не завжди правильно, адже це обмежує широкий

зміст та призначення досліджуваної категорії. Доціль�

но в межах інноваційної складової структурної модер�

нізації регіональної економіки запровадити: регіональ�

ну підтримку науки, розробку та впровадження сучас�

них технологій, створення сприятливих умов для техно�

логічного відтворення виробничої бази суб'єктів

підприємництва, що є ключовими галузями регіональ�

ної економіки, та посилення їхньої активної інновацій�

ної діяльності.

Наукове дослідження засвідчило, що у науці

сформувалося декілька напрямів розвитку теорії

структурної модернізації регіональної економіки.

Серед вітчизняних науковців переважна більшість

розглядає структурну модернізацію регіональної еко�

номіки як складову загальнодержавної модернізації

через призму регіональної економічної політики, сфе�

ру державного управління, інноваційного розвитку

регіонів, ототожнює досліджуване поняття із еконо�

мічним розвитком регіону чи трансформаційними

змінами територій. Кожна із зазначених теорій має

власне просторове та структурне відображення у

базових домінантах формування структурної модер�

нізації регіональної економіки, яка загалом спрямо�

вана на запровадження нових чи удосконалених ком�

петенцій, навиків у суспільно�економічному перетво�

ренні регіонів. Шляхом грунтовного зіставлення існу�

ючих підходів до розуміння дефініції "структурна

модернізація регіональної економіки" виявлено, що

дефініція має, окрім базисних ознак структурної мо�

дернізації, надбудовні складові регіональної еконо�

міки, зокрема й регіональної економічної політики та

регіонального управління [9, с. 52].

Враховуючи той факт, що регіональна економіка

має структурний характер економічної системи, при�

таманними для неї є системні ознаки, котрі визнача�

ються процесами реалізації реформ у структурі націо�

нальної та регіональної економіки, а саме [10, с. 174]:

пов'язана зі змінами різних сфер життєдіяльності ре�

гіону і держави загалом (політична, економічна, со�

ціальна та культурна); визначається чинниками регіо�

нальних змін, що мають синергетичний характер

відносно перебудови інших складових регіональної

економіки: регіональної економічної політики, систе�

ми регіонального управління тощо; виступає спону�

кальною основою модернізації регіональної економі�

ки, що проявляється через наявні ресурси та цінності

жителів регіону; має еволюційний характер і набутки,

де регіональна система економіки намагається віднай�

ти таку їх комбінацію чи раціональні можливості онов�

лення економіки регіону; цілеспрямований та безпе�

рервний характер переходу на сучасні форми еконо�

мічного розвитку; орієнтується на довгострокову пер�

спективу і поступальний розвиток регіону через реа�

лізацію стратегій, програм регіонального розвитку,

спеціальних механізмів та інструментів реалізації цілей;

властивий динамічний характер, який об'єктивно вис�

тупає рушійною силою усіх соціально�економічних

систем, що розвиваються; характерні складні внутрішні

взаємозв'язки, що проявляється через різноманіття їх

видів (комерційні, партнерські, приватні тощо); висту�

пає складовою загальнодержавної модернізації еко�

номіки та враховує інтереси, потреби та можливості і

держави, і її регіонів.

Визначальні ознаки, що характеризують специфі�

ку постійної та безперервної модернізації окремих

складових регіональної економіки властиві для: сис�

теми економічних взаємовідносин між суб'єктами гос�

подарювання та іншими суб'єктами як усередині еко�

номічної системи регіону, так і поза її межами; струк�

тури галузевої регіональної економіки, регіональне

співвідношення між видами галузей економічної діяль�

ності; визначення базових галузей та їх об'єднань, що

здатні ефективно розвиватися в економічній системі

регіону; регіональних ринків і їх взаємозв'язків із

міжрегіональними, загальнодержавними та глобальни�

ми ринками; диверсифікації регіонального господар�

ства; соціально�економічної інфраструктури та розвит�

ку; перспективи технологічного розвитку та переходу

на інноваційну модель розвитку; структури управлін�

ня економікою регіону загалом та відносинами влас�

ності зокрема; механізмів розподілу ресурсів, їх моб�

ілізації в межах регіону та залучення ззовні тощо [11,

с. 108].

Визначальними й такими, що забезпечують просто�

ровий розвиток регіонів та їх структурної модернізації,

є принципи [12]: формування сприятливого регіональ�

ного середовища; вибору пріоритетних векторів розвит�

ку з багатьох наявних; прийняття неминучості цикліч�

ності й економічних рецесій у регіональній економіці;

наявності конкуренції та необхідності багатополярності

у дотриманні інтересів регіональної спільноти; інфор�

маційної унікальності та діджиталізації регіональної

економіки; суб'єктної відносності; гармонії й оптималь�

ної відповідності.

ВИСНОВКИ
Отримані результати наукового дослідження засві�

дчують, що наявні чотири методологічні підходи до ро�

зуміння структурної модернізації регіональної еконо�

міки: системний, просторовий (територіальний), процес�

ний та інноваційний мають свої переваги, є слушними,

але не забезпечують її цілісного розуміння. Тому їх до�

цільно використовувати комплексно, або ж окремо —
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для розробок тих або інших джерел й здійснення окре�

мих аспектів модернізації.

Наукові пошуки сприяли розумінню досліджуваної

дефініції, де під поняттям "структурна модернізація ре�

гіональної економіки" розуміємо процес становлення,

переходу до нових форм регіонального розвитку або

руху до модерних типів регіонального устрою. Це по�

лягає у відображенні системи взаємодії між регіонами

та державними центральними органами і супровод�

жується якісними та кількісними трансформаційними

змінами регіональної суспільно�економічної системи та

її підсистем — природно�ресурсної, виробничо�госпо�

дарської, поселенської, соціокультурної, організаційно�

управлінської.
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ти праці, виключно змінами в рівні ставок ЄСВ. Наявний досвід реформування ЄСВ засвідчив
масштаби потенційних наслідків змін, пов'язаних із радикальним переглядом ставок внеску
(безпрецедентне зростання ступеня розбалансованості соціальних фондів, неоднозначний і
невисокий ефект детінізації), що стало підставою для висновку про неприпустимість вжиття
подібних змін у подальшому за відсутності адекватних компенсаторів наслідків їх впроваджен!
ня. Засвідчено необгрунтованість пропозицій щодо необхідності подальшого зниження рівня
навантаження на фонд оплати праці в якості безальтернативного шляху до детінізації зарплат!
них відносин й легалізації зайнятості, вони суперечать існуючим дослідженням із зазначеної
проблематики, не враховують, зокрема, й досвіду європейських країн у частині впровадження
подібних змін.

In article the problem aspects of single social contribution (SSC) reform, carried out in Ukraine
in 2016 and as well as its consequences are investigated. Emphasis is placed on the expediency
of assessing these consequences, taking into account the set of implemented during 2016—
2019 measures, related with correction of the tax burden on labor, a very multidirectional measures,
as evidenced by the results of the analysis of changes in fiscal efficiency of its main components —
SSC and PIT (personal income tax). It is established that the greater contribution to the wages growth,
which is often cited as one of the main arguments in favor of the emergence of positive trends towards
de!shadowing the labor market and employment, actually provided not a revision of SSC rates due to
its reform in 2016, but a twofold administrative increase in the size of minimum wage in 2017, as
evidenced by the calculations of changes in the growth rate of the payroll in the private sector and
related with such growth revenues of SSC.

It is substantiated that ignoring of social consequences of the proposed changes remains the main
disadvantage of initiatives of radical revision of rates of SSC in the direction of their reduction. It is
confirmed that the existing experience of reforming the SSC in Ukraine has shown the scale of the
potential consequences of the changes connected with similar initiatives — an unprecedented
increase in the degree of imbalance of social insurance funds and low effect of de!shadowing. It is
concluded that further sharp reduction in revenues of SSC, which is budget!generating for the pension
system of Ukraine, with the existing level of social obligations and the actual lack of adequate
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Підвищений інтерес до проблематики реформуван�

ня ЄСВ в Україні багато в чому пояснюється тим, що він

небезпідставно вважається одним з основних чинників

тінізації відносин у сфері зайнятості й оплати праці.

Останні заходи в частині реформування ЄСВ у зв'язку з

цим, як неодноразово підкреслювалося в урядових ко�

лах, і вживались з метою забезпечення умов для лега�

лізації зазначених відносин. Анонсовані заздалегідь, ці

заходи вважалися найбільш очікуваними насамперед

для підприємницького середовища, оскільки йшлося

про сприяння його розвитку шляхом зниження рівня

навантаження на фонд оплати праці. Останніми роками

вже накопичено достатньо інформативний досвід за�

стосування різноманітних підходів до детінізації заро�

бітних плат, втім неоднозначною залишається їх оцін�

ка. Наслідки впроваджених реформою ЄСВ 2016 р. змін

виявились особливо показовими в зазначеному аспекті.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання визначення чинників впливу на рівень

тінізації економіки країни загалом, та заробітних плат й

зайнятості, зокрема, обгрунтування шляхів протидії заз�

наченим явищам широко висвітлено в працях зарубіж�

них дослідників, серед яких варто відмітити такі: А. Бу�

ехн, Ф. Енглер, Д. Енсте, Б. Кельмансон, Р. Кірхнер, Л. Ме�

дина, М. Навицкас, Ф. Шнайдер, В. Юскіус [1—6]. Ва�

гомий внесок у дослідження зазначеного питання на�

лежить і вітчизняним науковцям: К. Дубичу, Н. Іванчук,

Н. Краус, О. Савич, Ю. Харазішвілі [7—11]. Проблема�

тиці реформування ЄСВ в Україні в контексті виявлен�

ня шляхів впливу на існуючий рівень тінізації економіч�

них відносин в частині зайнятості та оплати праці при�

свячували свої роботи В. Башко, А. Вдовиченко, Т. Ко�

зир, В. Корольков, Д. Серебрянський, Ю. Сибірянська,

А. Соколовська, I. Тиванюк, О. Тимченко, Л. Шевчук,

О. Шемяткін [12—19] та ін. Втім, її складність та нео�

днозначність обумовлює необхідність здійснення по�

дальших досліджень з окреслених напрямів.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
З огляду на різноспрямованість існуючих оцінок

результативності однієї з чи не найбільш обговорюва�

них реформ ЄСВ — реформи 2016 р., орієнтованої на

створення умов для детінізації зарплат та легалізації

compensators for leveling the negative effects of implementation of these measures, will lead to
unacceptably high burden on the state budget, which expenditure indicators are already extremely
unsatisfactory (permanent underfunding in recent years of social protection and such key areas of
human capital development as education and health care, a significant amount of debt service
expenditures, etc.). The unfoundedness of the aforementioned proposals as an unalterable way to
de!shadowing wage relations and employment is noted; they contradict the existing researches
concerning this issue and do not consider, in particular, the experience of European countries in
implementing such changes.

Ключові слова: ЄСВ, ПДФО, податкове навантаження на працю, реформа, мінімальна заробітна плата.

Key words: single social contribution, personal income tax, tax burden on labor, reform, minimum wage.

зайнятості, й виявлення, зокрема, можливості збільшен�

ня за рахунок зазначеного бази нарахування внеску,

метою цієї статті є критичний аналіз основних заходів у

частині реформування ЄСВ, вжитих під час його реалі�

зації (2016 р.), а також у наступні роки (2017—2019 рр.).

Зазначений аналіз є важливим для цілей обгрунтування

й підготовки подальших пропозицій з зазначеної про�

блематики.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Наслідки реформи ЄСВ 2016 р., однією з головних

нововведень якої було, зниження розміру ЄСВ з ди�

ференційованих 36,76—49,7% до 22% та скасування

утримання внеску із заробітної плати працівників, зали�

шаються чи не найбільш дискусійними. Однозначна

відповідь на питання щодо того, чи вдалося завдяки її

проведенню змінити чи вплинути на негативні тенденції,

що спостерігалися в приватному секторі в попередні

роки, зокрема, стосовно таких показників як темпи

зростання фонду оплати праці та надходжень з ЄСВ

(рис. 1), в роботах вітчизняних авторів і сьогодні відсут�

ня. Втім, вона є важливою й з огляду на те, що саме зад�

ля створення умов щодо легалізації зайнятості й зарп�

лат в приватному секторі і вживались різноманітні за�

ходи в частині реформування ЄСВ, починаючи ще з 2015 р.

Як свідчать проведені нами розрахунки (рис. 1), зро�

стання фонду оплати праці в приватному секторі вияви�

лось за результатами року надзвичайно низьким у по�

рівнянні з тією економією, яку було отримано робото�

давцями внаслідок скорочення рівня навантаження із

плати ЄСВ. Фактично, зазначену "економію коштів" ро�

ботодавцями було спрямовано не стільки на підвищен�

ня заробітних плат легально зайнятих працівників,

скільки на забезпечення поточних потреб бізнесу [15,

с. 89]. Втім, чи не наймасштабнішими виявились пробле�

ми, пов'язані із фінансуванням вітчизняної системи со�

ціального страхування (суттєве збільшення насамперед

дефіциту бюджету Пенсійного фонду). Зокрема привер�

тає увагу і той факт, що втрати останнього від знижен�

ня ЄСВ у 2016 р. склали понад 96 млрд грн, тоді як від

легалізації фактично було отримано лише 0,16 млрд грн

[20], [21, с. 64]. Тобто імплементацією реформи із ра�

дикального зниження рівня навантаження із ЄСВ так і

не вдалося хоча б уповільнити зниження фіскальної

ефективності внеску, що спостерігалось у попередні
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роки. Частка ЄСВ у ВВП впродовж 2012—2015 рр. ско�

ротилась з 12,7 до 9,3%, а вже в наступному 2016 р., —

до 5,5% ВВП (рис. 2).

На думку окремих дослідників, навіть скорочення

надходжень ЄСВ через значне зниження його ставки не

може розглядатись як відсутність ефекту детінізації,

оскільки в подальшому спостерігались позитивні тен�

денції в динаміці заробітних плат, зокрема, перевищен�

ня темпів їх зростання над темпами інфляції, а також

збільшення надходжень з ПДФО та числа застрахова�

них осіб [19]. Найбільш дискусійним припущенням при

обговоренні наслідків різкого зниження навантаження

з ЄСВ в 2016 р. все ж залишається обгрунтування всіх

варіацій фонду оплати праці виключно змінами в рівні

ставок ЄСВ [13].

Швидке зростання зарплат, яке часто і наводиться

в якості одного з основних аргументів на користь появи

позитивних тенденцій в напрямі детінізації відносин у

сфері зайнятості, безперечно фіксується статистични�

ми даними, втім, на нинішньому етапі цей процес є за�

кономірним та має об'єктивні економічні й соціальні

причини. Насамперед, не варто ігнорувати факту того,

що значний нерегульований відтік кадрів за кордон все

частіше змушує українських роботодавців для залучен�

ня нових або утримання наявних працівників підвищу�

вати їм рівень заробітної плати на тлі помірніших темпів

зростання продуктивності, що призводить до подаль�

шого зростання витрат на оплату праці попри скорочен�

ня кількості працівників [23, с. 30; 24, с. 8].

Гострий дефіцит робочої сили в Україні, за даними

НБУ станом на липень 2019 р., відчувався вже в усіх

сферах, причому особливо негативним залишалося по�

дальше скорочення чисельності працівників у реально�

му секторі економіки [25, с. 22]. Оскільки зазначені про�

цеси триватимуть і далі, то й витрати підприємств на

оплату праці із скороченням зайнятості лише зростати�

муть, як і частка зазначених витрат в загальних витра�

тах; збільшуватимуться також витрати на пошук і навчан�

ня нових працівників [26, с. 22]. Закривати кадрові по�

треби з року в рік стає все складнішим й через те що

фінансові очікування претендентів традиційно виперед�

жають темпи зростання бюджетів роботодавців, а рівень

запитів претендентів зі зростанням вартості життя в

країні лише збільшуватиметься.

Трудова міграція і дефіцит робочої сили різного

рівня кваліфікації — вже не одна з ключових тенденцій

ринку праці, а головний чинник, який визначає його роз�

виток. Варто при цьому відмітити, що йдеться не про

системне підвищення зарплат на певний відсоток по всій

економіці; різні сфери економіки мають різну динаміку

розвитку. Підвищення стосуватиметься галузей, де не

вистачає кадрів, а в інших сферах економіки — ключо�

вих співробітників для їх утримання. Негативним насам�

перед залишається факт того, що через скорочення

наявної робочої сили та зниження фінансових можли�

востей компаній для нарощування інвестицій за стрімко�

го підвищення заробітної плати, міграція матиме обер�

нений ефект на економічне зростання.

Складнішою є надання оцінки того, чи були певні

позитивні зміни, що спостерігалися в 2016—2019 рр.,

зокрема, в динаміці таких показників як темпи зрос�

тання фонду оплати праці та надходжень з ЄСВ, на�

слідками саме реалізованої в 2016 р. реформи ЄСВ за

умов врахування всього комплексу вжитих як у 2016 р.,

так і наступних роках заходів, пов'язаних з корекцією

податкового навантаження на працю загалом і в розрізі

його окремих складових. Зокрема в частині ЄСВ зміни

стосувалися скорочення числа пільг з його сплати, й

насамперед щорічного розширення бази його нараху�

вання:
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Рис. 1. Динаміка змін фонду оплати праці та надходжень ЄСВ в Україні
в розрізі державного та приватного секторів

Джерело: складено за даними [22].
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— у 2016 р. — збільшення максимальної бази на�

рахування ЄСВ з 17 до 25 розмірів прожиткового мініму�

му для працездатних осіб;

— у 2017 р. — двократне підвищення мінімальної

зарплати й автоматичне зростання внаслідок цього за�

ходу загальної бази нарахування ЄСВ;

— у 2018 р. — ув'язка максимальної величини бази

нарахування ЄСВ із мінімальною зарплатою — показ�

ником більш динамічно зростаючим у порівнянні із по�

передньо застосовуваним прожитковим мінімумом для

працездатних осіб.

З огляду на зазначене варто відмітити й той факт,

що найвищі темпи зростання максимальної бази нара�

хування ЄСВ впродовж 2011—2020 рр. спостерігались

у 2016 р. (166,4%) та 2018 р. (139,6%), причому саме

2016 р. (у частині перегляду величини максимальної

бази в абсолютному і відносному вимірі) за увесь пері�

од існування ЄСВ залишається рекордним. Найбільші

темпи зростання мінімального розміру ЄСВ (визначаєть�

ся розміром мінімальної зарплати) мали місце в 2017 р.

[22].

Помітні зміни стосувалися й іншої вагомої складо�

вої податкового навантаження на працю — ПДФО, зок�

рема, це перегляд у 2016 р. базових його ставок, роз�

ширення бази податку за рахунок суттєвого звуження

переліку осіб�одержувачів податкової соціальної пільги

у 2017 р. Крім того, було продовжено застосування

військового збору, базу якого суттєво розширили із

часом.

Наслідки усіх перелічених заходів виявились резуль�

тативними в плані відновлення надходжень ЄСВ вже од�

разу після першого року реформи; помітними вони були

і в наступні роки. Зокрема втрати фіскальної ефектив�

ності ЄСВ після реформи 2016 р., принаймні, в абсолют�

ному вимірі, майже повністю було компенсовано вже з

наступного 2017 р. Скорочення впродовж 2015—2016 рр.

надходжень ЄСВ з 185,7 до 131,8 млрд грн (�29,0%)

змінилося їх зростанням — до 180,8 млрд грн (+37,2%)

у 2017 р. Подальша позитивна їх динаміка спостерігаєть�

ся і в наступні роки — до 228,0 млрд грн (+26,1%) в

2018 р. та 273,5 млрд грн (+19,9%) в 2019 р. Втім, так і

не відбулося остаточного відновлення фіскальної ефек�

тивності ЄСВ на рівні дореформеному — частка над�

ходжень внеску склала лише 6,9% ВВП у 2019 р. проти

9,3% у ВВП у 2015 р. (рис. 2).

Тобто, фактично, як зазначалося вище, напрями

реформування ЄСВ та ПДФО — основних складових

податкового навантаження на працю — в досліджува�

ний період виявились різноспрямованими. В кінцевому

підсумку проведені реформи призвели і до помітних змін

у фіскальній ефективності обох зазначених складових —

суттєво зросла фіскальна роль ПДФО, втім, скороти�

лось, у порівнянні із дореформеним періодом (2012—

2015 рр.), відповідне значення ЄСВ. Втім, стосовно змін

в рівні податкового навантаження на працю з урахуван�

ням всіх його складових, варто відмітити таке. Зазначе�

ний показник в 2016 р. в порівнянні з 2015 р. знизився з

34,64 до 28,58% (�6,1 в.п.), втім у подальшому відбуло�

ся його незначне зростання з 29,50% в 2017 р. до

30,16% в 2019 р. (тобто +1,58 в.п. впродовж 2016—

2019 рр.)1. Отже, зміни в сукупному рівні податкового

навантаження на працю із часом, згідно проведених

нами розрахунків, виявились вже не такими різкими

(30,16% в 2019 р. у порівнянні із 34,64% у дореформе�

ному 2015 р.) саме завдяки комплексу вжитих заходів,

спрямованих на відновлення надходжень ЄСВ після ре�

форми 2016 р.

Як свідчать наведені на рисунку 1 розрахунки, най�

більш результативними в плані детінізації виявились

фактично не заходи із радикального перегляду ставок

ЄСВ та переліку його платників, а різке збільшення

мінімальної зарплати з початку 2017 р., завдяки якому,

зокрема, і стала можливою левова частка приросту но�

мінальної середньої зарплати. Саме завдяки безпреце�
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Рис. 2. Зміни фіскальної ефективності ЄСВ та ПДФО в Україні впродовж 2001—2019 рр.

Джерело: складено за даними [22; 27].

____________________________
1 Розраховано за даними [22; 27].
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дентному, у річному вимірі, принаймні з часу введення

гривні, підвищенню рівня мінімальної зарплати, — по�

над 2,3 рази) вдалося вирівняти і ситуацію з надходжен�

нями до фондів соціального страхування (рис. 2). Вик�

лючно в зазначеному році вперше за тривалий період у

розрізі приватного сектору мали місце значні темпи зро�

стання фонду оплати праці і, відповідно, надходжень

ЄСВ. Натомість вже не спостерігалося подібних резуль�

татів у наступні 2018—2019 рр. з огляду на помітну спад�

ну динаміку обох зазначених показників, що є додат�

ковим свідченням на користь отриманого висновку.

Вкрай неоднозначною, тим не менш, залишається

оцінка зазначеного заходу. С одного боку, підтримка

купівельної спроможності доходів населення безпереч�

но залишається необхідною. Мінімальна заробітна пла�

та має виконувати функцію захисту працюючих від край�

ньої бідності, не перетворюючись на формальність, що

не відіграє жодної ролі в підтримці певних стандартів

життя. Проте в Україні багато років державні соціальні

стандарти піднімалися дуже повільно, відстаючи від

реальних темпів інфляції, їх індексацію в 2014—2015 рр.

урядом взагалі було заморожено. В результаті зростан�

ня цін суттєво "обігнало" зростання мінімальних зарп�

лат і пенсій; кумулятивна інфляція була досить високою.

Спостерігалася до того ж й вкрай негативна тенденція

щодо збільшення розриву між мінімальною та серед�

ньою заробітною платою. Тому і потреба в перегляді

величини мінімальної зарплати, з огляду на зазначене,

була обгрунтованою.

З другого боку, намагання збільшити надходження

від ЄСВ за рахунок різкого підвищення рівня мінімаль�

ної заробітної плати не є позитивним для економіки, тим

більше, що економічних передумов для її зростання в

зазначеному обсязі не було. Втім, це призвело до сут�

тєвого поглиблення невідповідності в оплаті праці між

кваліфікованими та некваліфікованими працівниками,

насамперед, бюджетного сектору, збільшення розриву

між пенсійною винагородою та мінімальною зарплатою.

Подібні заходи містять ще і ризики зростання соціаль�

ного напруження та активізації тиску на уряд щодо по�

дальшого підвищення соціальних стандартів, неузгод�

женого зі зростанням продуктивності економіки, що

може надалі призвести до посилення інфляційного тис�

ку [28, с. 33—34].

Суттєве "адміністративне" підвищення рівня міні�

мальної зарплати без урахування реальних тенденцій в

економіці спричиняє виникнення низки ризиків, про що

докладніше йдеться в працях окремих як вітчизняних

[15; 29—31], так і зарубіжних авторів [32; 33]. Приват�

ним бізнесом, за зазначених умов, не завжди може бути

знайдено фінансові ресурси в обсязі, достатньому для

реалізації таких заходів. Будь�яке підняття зарплати

матиме відчутні наслідки для фінансової стабільності

компанії, адже супроводжуватиметься збільшенням

рівня оподаткування, обумовленого таким підвищенням,

що для значної частини компаній може виявитись кри�

тичним (непрогнозоване зростання витрат на виробниц�

тво, і, як наслідок, — зниження конкурентоспромож�

ності), тому і призводитиме до тінізації економіки та

скорочення штату працівників насамперед у тих випад�

ках, коли йдеться про низькомаржинальний бізнес. Ско�

рочений персонал в свою чергу посилює навантаження

на бюджет внаслідок зростання витрат на виплати до�

помоги по безробіттю та субсидій. Зокрема, наявність

впродовж 2016—2017 рр. в Україні подібних тенденцій,

пов'язаних із зниженням кількості зайнятих, збільшен�

ня показника безробіття тощо, й фіксувалося статис�

тичними даними. В іншому випадку збільшення рівня

мінімальної заробітної плати працівників в приватному

секторі може бути перекладено на собівартість вироб�

лених та наданих товарів чи послуг, і в подальшому при�

звести до їх удорожчання. Тому і наслідки такого підви�

щення мінімальної заробітної плати для населення бу�

дуть скоріше негативними, оскільки проявлять себе

пізніше через зростання показників інфляції.

Отже, переконливих аргументів чи розрахунків, які

б свідчили на користь суттєвої ефективності вжитих за�

ходів з детінізації зарплат та легалізації зайнятості в

частині ЄСВ, нами знайдено не було. Реформа ЄСВ не

забезпечила очікуваних результатів щодо збільшення

надходжень внеску від легалізації заробітної плати,

принаймні в перший рік з часу її проведення. Не підтвер�

дилась й гіпотеза щодо визначального впливу на рівень

тінізації зарплат виключно такого чинника як зниження

ставок ЄСВ; перелік основних причин зростання зарплат

впродовж 2016—2019 рр. фактично виявився ширшим.

Найвагомішими факторами, які вплинули на зростання

зарплат, було визнано: підвищення мінімальної заробі�

тної плати, конкуренцію за кваліфіковану робочу силу

із закордонними працедавцями та продовження пози�

тивної динаміки розвитку економіки [24, с. 8]. Фактич�

но, більший внесок у зростання зарплат, яке часто і на�

водиться в якості одного з основних аргументів на ко�

ристь наявності позитивних тенденцій в напрямі де�

тінізації відносин у сфері зайнятості, фактично забез�

печив не перегляд ставок ЄСВ внаслідок його реформи

в 2016 р., а двократне адміністративне збільшення роз�

міру мінімальної зарплати в 2017 р., підтвердженням

чого і стали розрахунки змін в темпах зростання фонду

оплати праці в приватному секторі та пов'язаних з та�

ким зростанням надходжень ЄСВ.

У низці досліджень і далі обгрунтовується думка про

те, що детінізація зарплат та легалізація зайнятості внас�

лідок проведення реформи 2016 р. все ж мали місце,

втім, для отримання належного ефекту, ставку ЄСВ було

знижено недостатньо, через що необхідними є подальші

кроки саме в зазначеному напрямі [19]. Втім, варто за�

уважити, що доведення факту наявності помітних змін

в напрямку детінізації передбачає виявлення відповід�

них змін в індикаторах тіньової економіки2, а також об�

грунтування того, що такі зміни відбулися саме внаслі�

док зниження ставки ЄСВ. За відсутності аргументова�

них прикладів такого аналізу, важко не погодитись, що

подібна полеміка більше нагадує набір декларацій [13].

Недоліком ініціатив із різкого перегляду ставок

ЄСВ в напрямку їх скорочення залишається ігнору�

вання соціальних наслідків запропонованих змін.

Проведення реформи без належного обгрунтування

джерел покриття втрат фондів соціального страхуван�

ня та Пенсійного фонду України, призведе до розба�

____________________________
2 Оцінки змін зазначених індикаторів навіть у дослідженнях вітчизняних і зарубіжних авторів містять суттєві відмінності [34—35].
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лансування бюджетів названих фондів та неможли�

вості забезпечення виконання і без того невисоких за

рівнем державних соціальних гарантій застрахованим

особам, передбачених законодавством з питань за�

гальнообов'язкового державного соціального та пен�

сійного страхування. Намагання створити максималь�

но сприятливе середовище для конкуренції та під�

приємництва не може бути підставою для впровад�

ження подібних радикальних змін. Тим більше, що

розроблені на сьогодні пропозиції щодо компенса�

торів наслідків зменшення рівня надходжень ЄСВ, а

також дефіциту солідарної пенсійної системи викли�

кають багато зауважень.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Досвід реформи ЄСВ 2016 р. засвідчив масштаби

негативних наслідків радикальних змін, пов'язаних із

різким переглядом його ставок, а саме: безпрецедент�

не зростання ступеня розбалансованості соціальних

фондів, а також невисокий ефект детінізації; й, крім

того, неприпустимість вжиття подібних заходів у подаль�

шому за відсутності адекватних компенсаторів наслідків

їх впровадження. Різке скорочення надходжень ЄСВ,

який є бюджетоутворюючим для пенсійної системи Ук�

раїни, за існуючого рівня соціальних зобов'язань, при�

зведе ще й до неприпустимо високого рівня навантажен�

ня на державний бюджет, показники видатків якого і без

того є вкрай незадовільними (перманентне недофінан�

сування останніми роками соціального захисту населен�

ня й таких ключових галузей із розвитку людського ка�

піталу як освіта і охорона здоров'я, значний обсяг ви�

датків на обслуговування державного боргу тощо).

Рівень тінізації економіки України в цілому й зарп�

лат зокрема, залишаються, за різними оцінками, висо�

кими [34; 35]. Втім, виведення економіки з тіні не мож�

на розглядати в якості панацеї для підвищення ВВП і

зарплат населення. Необгрунтованими, на наш погляд,

залишаються й доводи про те, що єдиним шляхом до

детінізації зарплатних відносин й зайнятості в Україні

залишається подальший рух в напрямку зниження рівня

навантаження на фонд оплати праці, оскільки вони су�

перечать існуючим дослідженням із зазначеної пробле�

матики [6, с. 1083], [4, с. 14—15], [36, с. 14—15], не вра�

ховують, зокрема, й досвіду європейських країн в час�

тині впровадження подібних змін. Вивчення відміннос�

тей в джерелах фінансування національних систем со�

ціального страхування в країнах ЄС, а також визначен�

ня причин таких відмінностей, є об'єктом наших подаль�

ших досліджень.
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VENTURE FINANCING AS AN EFFECTIVE TOOL OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
OF THE COUNTRY

На сучасному етапі активізації інноваційних процесів потребує аргументування можливос!
тей залучення усіх імовірних джерел фінансування інноваційних проєктів та їх диверсифікації з
метою усунення ризиків. У зв'язку з цим розвиток венчурного інвестування має велике значен!
ня, оскільки забезпечує залучення в інноваційний сектор довгострокових фінансових ресурсів
широкого кола інституційних та індивідуальних інвесторів для фінансування високо ризикових
інноваційних проектів. У фінансовому середовищі механізму забезпечення інноваційної діяль!
ності країн ЄС та США останні 30 років відбуваються значні зміни. Підвищення конкуренто!
спроможності національної економіки неможливе без розвитку інноваційного підприємництва,
активізації інноваційної діяльності в усіх сферах життєдіяльності, що має забезпечити пози!
тивні структурні зміни в економіці, усунути її технологічне відставання від провідних країн світу
та надати поштовх до стабільного економічного розвитку. Можливість застосування нових фінан!
сових інструментів активізації інноваційної діяльності в Україні дозволить частково вирішити
проблеми, насамперед, малого й середнього бізнесу. Провідна роль в інвестуванні наукових
досліджень і розробок поступово переходить від державного до приватного сектора. Створен!
ня й освоєння нових технологій з одночасною максимізацією прибутку з підвищеною долею
ризику потребує співпраці з активними, досвідченими, стратегічно орієнтованими інституцій!
ними інвесторами. Венчурні капіталісти спеціалізуються саме на аналізі, доборі та управлінні
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогодні одним з головних джерел економічно�

го зростання країни є науково�технічний прогрес (НТП),

а також розвиток інноваційного бізнесу. Для того, щоб

впровадити досягнення науки і техніки у виробництво

потрібен чималий капітал, що пов'язане з підвищеними

ризиками. В такому випадку на допомогу приходить

"венчурне фінансування ". Венчурне фінансування є

ефективним інструментом, що забезпечує інноваційний

розвиток країни.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідження сутності, необхідності та становлен�

ня венчурного фінансування інноваційної діяльності,

його ролі в інноваційному розвитку економіки в своїх

працях висвітлили такі науковці: Антонюк Л., Геєць В.,

Баранецький І., Денисюк В., Дмитриченко Л., Красовсь�

ка О., Крупка М., Кризька Р., Лукашов А., Поручник A.,

технологічними інноваційними проєктами, погоджуються йти на виправданий ризик задля
отримання доходу. В дослідженні розглядається сутність венчурного фінансування, питання
організації венчурного фінансування, вплив ефективної організації венчурного фінансування
на економіку країни та особливості організації венчурного фінансування в Україні. Також у статті
розглянуто галузі вітчизняної економіки, в які було спрямовано найбільші обсяги інвестицій
упродовж останніх років. Окреслено основні проблеми при здійсненні фінансування інновацій!
них проєктів на основі венчурного капіталу в Україні, запропоновано шляхи подолання їхнього
вирішення.

At the present stage of intensification of innovation processes requires argumentation of the
possibilities of attracting all possible sources of funding for innovation projects and their
diversification in order to eliminate risks. In this regard, the development of venture investment is of
great importance, as it provides attraction to the innovation sector of long!term financial resources
of a wide range of institutional and individual investors to finance high!risk innovation projects. The
financial sphere of the mechanism for ensuring innovation of the EU and the USA has been undergoing
significant changes over the last 30 years. Increasing the competitiveness of the national economy
is impossible without the development of innovative entrepreneurship, intensification of innovation
in all spheres of life, which should ensure positive structural changes in the economy, eliminate its
technological gap with the world's leading countries and provide impetus to stable economic
development. The possibility of using new financial instruments to intensify innovation in Ukraine will
partially solve the problems of, first of all, small and medium!sized businesses. The leading role in
investing in research and development is gradually shifting from the public to the private sector. The
creation and development of new technologies while maximizing profits with an increased share of
risk requires cooperation with active, experienced, strategically oriented institutional investors.
Venture capitalists specialize in the analysis, selection and management of technological innovation
projects, agree to take justified risks to generate income. The study considers the essence of venture
financing, the organization of venture financing, the impact of effective organization of venture
financing on the economy and the peculiarities of the organization of venture financing in Ukraine.
The article also considers the sectors of the domestic economy to which the largest volumes of
investments have been directed in recent years. The main problems in financing innovative projects
on the basis of venture capital in Ukraine are outlined, the ways of overcoming their solution are
suggested.

Ключові слова: венчурне фінансування, венчурний капітал, венчурні фонди, інновації, інвестиції.

Key words: innovations, investments, venture capital, venture funding, venture funds.

Савчук B. та інші. Проте венчурне фінансування в

Україні знаходиться на стадії розвитку, тому багато пи�

тань щодо цієї теми потребують детального вивчення,

уточнення та аналізу.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є визначення ролі венчурного фінан�

сування в інноваційному розвитку країни та виявлення

шляхів удосконалення венчурного інвестування в Ук�

раїні в умовах активізації євроінтеграційних процесів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Стратегічну мету з формування в Україні високо

розвинутої соціально орієнтованої економіки, що ба�

зується на знаннях та інноваціях, передбачено Страте�

гією сталого розвитку "Україна�2020", схваленою Ука�

зом Президента України від 12 січня 2015 р., планом
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заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною,

з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейсь�

ким співтовариством з атомної енергії і їхніми держава�

ми�членами, з іншої сторони, затвердженим постановою

Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. [8].

Проблема розвитку конкурентоспроможного техно�

логічного потенціалу країни є однією з ключових про�

блем сьогодні в Україні. Венчурне інвестування являєть�

ся найважливішим джерелом позабюджетного фінан�

сування наукових досліджень, прикладних розробок та

інноваційної діяльності. Інноваційний шлях розвитку є

основним в сучасних економічних умовах, змушує шу�

кати нові підходи до реалізації науково�технічного по�

тенціалу країни. Значною мірою вирішення зазначеної

проблеми залежить від можливості та вміння викорис�

товувати сучасні фінансові інструменти і механізми для

залучення в високотехнологічну сферу економіки поза�

бюджетних інвестицій. Одним з перспективних шляхів

реалізації високоризикових наукомістких інноваційних

проектів є венчурне інвестування, ефективність якого

підтверджена світовою практикою. Розвиток індустрії

венчурного капіталу в Україні сьогодні має стати одним

із пріоритетних напрямків державної інноваційної по�

літики та необхідною умовою активізації інноваційної

діяльності.

Венчурний капітал є джерелом довгострокових інве�

стицій як для новостворюваних перспективних високо�

технологічних компаній, так і для підприємств, які вже

добре зарекомендували себе та знаходяться в процесі

модернізації та розширення. Цей вид інвестиційного

фінансування дозволяє залучити додатковий стартовий

капітал на ранніх стадіях життєвого циклу компанії, коли

у неї ще немає стійких позицій на ринку, а також дос�

татніх фінансових ресурсів і ліквідних заставних активів,

тобто коли традиційні кредитні і біржові форми залу�

чення капіталу для неї практично недоступні. Венчур�

ний капітал зазвичай надається на цілі впровадження

або патентування ідеї. Він також використовується на

декількох наступних стадіях фінансування, що продов�

жується до тих пір, поки не буде налагоджено масове

комерційне виробництво того або іншого нового про�

дукту. Подальше фінансування комерціалізації продукту

і запуску на основі нових виробів зазвичай реалізуєть�

ся за допомогою традиційних інвестицій.

У промисловій історії основою технічного буму

1960�х рр. була мікроелектроніка, 1970—80 рр. —

персональні комп'ютери, 1990�х рр. — Інтернет, а в

2000 рр. — біо, бездротові та медичні технології, енер�

гозбереження ітд. Основне завдання венчурного бізне�

су полягає у фінансуванні інноваційних компаній, що

розвиваються. Його прийнято пов'язувати з фірмами,

які функціонують у таких наукоємних галузях, як IT, ком�

п'ютерні та інтернет — технології, медицина, космос,

енергетика. Венчурний капітал сприяв успіху таких відо�

мих компаній як Microsoft, Intel Apple Computer, Lotus,

Solectron, Brookstone, GenenTech, Sports Authority, Au

Bon Pain, Federal Express і багатьох інших.

Вперше поняття венчурного капіталу виникло в США

зі створенням в 1946 році у Бостоні Американської кор�

порації з досліджень і розробок — фонду, одним з

найбільш вдалих вкладень якого стало фінансування

фірми DEC. Проте подібні схеми мають принципове зна�

чення й в інших областях бізнесу, де у підприємця з'яв�

ляється нова ідея, не пов'язана з науковими розробка�

Рис. 1. Структура інвестицій в українські стартапи

Джерело: [7].
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ми. Національна Асоціація венчурного капіталу США

дала таке визначення поняттю "венчурний капітал": "це —

капітал, забезпечений професіоналами в цій галузі, які

надають підтримку по лінії менеджменту молодим ком�

паніям, що швидко розвиваються та мають значний по�

тенціал конкурентоспроможного розвитку" [1].

У США за рахунок ризикового фінансування, нада�

ного венчурними фондами банківських холдингів, про�

мислових корпорацій та інвестиційних компаній, були

створені десятки тисяч малих інноваційних фірм, що

дало їм можливість компенсувати свої структурні недо�

ліки, відсутність своїх науково�дослідних підрозділів,

освоїти результати наукових досліджень і поставити

свою виробничу і технологічну модернізацію на надійну

наукову основу. В цій країні діють три типи венчурних

фірм: корпоративні (дочірні компанії великих корпо�

рацій), незалежні (пов'язані з пенсійними і страховими

фондами) і приватні — під егідою адміністрації малого

бізнесу (АМБ). Ці фірми в достатній мірі забезпечують

інноваційний технічний прогрес через програмне забез�

печення в біотехнології, виробництві медичного облад�

нання, напівпровідників, телекомунікацій, мережевому

обладнанні. Як правило, венчурні інвестиції входять у

вищий клас ризику.

Ефективна організація і функціонування системи вен�

чурного фінансування сьогодні має значний вплив на

економіку кожної країни:

1) забезпечує:

— зростання економіки країни за рахунок високо�

го росту доходів інноваційних компаній, що отримали

венчурне фінансування;

— створення нових робочих місць в економіці,

підвищення попиту на висококваліфіковану робочу

силу;

Рис. 2. Струтура угод за сумою
Джерело: [7].

Рис. 3. Структура угод за секторами
Джерело: [7].
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— зростання конкурентоспроможності вітчизняної

продукції на внутрішньому та міжнародному ринках;

2) сприяє:

— розвитку інноваційного підприємництва, допом�

іжних та суміжних галузей економіки;

— підвищенню попиту на результати інтелектуаль�

ної діяльності;

— створенню і розвитку нових галузей економіки;

— підвищенню інвестиційної привабливості країни;

— підвищенню енергоефективності та екологічності

виробництва;

— підвищенню рівня кваліфікації менеджменту шля�

хом передачі успішного підприємницького та управ�

лінського досвіду венчурних інвесторів молодим під�

приємцям.

 В останній період в Україні спостерігається зацікав�

леність інвесторів і зростання вкладень у інноваційні

проекти та галузі економіки. Так, у 2019 р. загальний

обсяг венчурних інвестицій в українські ІТ�компанії до�

сяг $510 млн, що в півтора рази перевищує максимум

2018 року (337 млн дол.). Вперше обсяг інвестицій в

українські стартапи та ІТ�компанії досяг пів мільярдної

позначки за рік. Кількість угод у 2019 році була майже

такою ж, як і у 2018 році: 111 угод у порівнянні зі 115 —

у 2018 році. У 2019 році обсяг М&А операцій (злиття

та поглинання) збільшився у 18 разів, 15 угод M&A скла�

ли $460 млн, тоді як у 2018 році було 7 угод на суму

$25,2 млн Компанії, що розробляють програмне забез�

печення, стали лідерами за кількістю угод та їх обся�

гом, посунувши онлайновий сервіс на друге місце. Об'єм

угод ТОП�10 виріс майже удвічі та склав $ 456 млн, 90%

залучених інвестицій були капіталом зі США [7].

Україна з кожним роком посилює свої позиції на

міжнародній ІТ�арені, збільшуючи об'єм інвестицій,

залучених по всьому світу, і стаючи домівкою для

юнікорнів та R&D хабом для іноземних компаній

(рис. 1).

Угоди до 0,5 млн дол. залишаються найбільш попу�

лярними (рис. 2).

Найбільшу суму і найбільшу кількість угод отрима�

ли стартапи, що розробляють програмне забезпечен�

ня: 272 млн дол. і 18 угод. На другому місці — онлайн�

сервіси, на третьому — "залізо"(рис. 3) [7].

Відповідно до розкритих угод, 423 млн дол. з 510 млн

дол., інвестованих у 2019 році в українські стартапи,

були із США. З України було вкладено лише 8 млн дол.

(рис. 4) [7].

Очікування приватного капіталу і венчурних

фондів залишаються високими і в 2020 році. Майже

70% венчурних фондів очікують, що в цьому році

рівень інвестицій збільшиться. Цієї ж думки дотриму�

ються і 50% приватних інвесторів. Орієнтуючись на

успішні приклади ЄС, Канади та Ізраїлю, Українська

асоціація венчурного та приватного капіталу вже де�

кілька років відстоює позицію необхідності створен�

ня Фонду Фондів — над організації, що складається

з капіталу переважно міжнародних фінансових інсти�

туцій, і лише на 5—10% — капіталу держави. Це доз�

воляє залучити додаткові фінансові ресурси в краї�

ну, а ще спрощує процес фандрейзингу для венчур�

них фондів. Більше того, конкретним результатом

буде залучення близько $500 млн додаткових інвес�

тицій та проінвестовано близько 1000 українських

інноваційних компаній. Фонд Фондів є реальним

інструментом залучення додаткових інвестицій в краї�

ну, включаючи інституціональних інвесторів, які не

інвестують в окремі компанії; стимулювання конку�

ренції на інвестиційному ринку, розвитку екосистеми;

спрощення доступу до капіталу, що спонукатиме

підприємців будувати свої компанії в Україні, не виї�

жджаючи за кордон, тощо [7].

Невирішеними питаннями та основними бар'єрами

для розвитку інновацій в Україні залишаються:

— недосконалість інституцій, зокрема політичного,

регуляторного та бізнес�середовища;

— слабко розвинута інфраструктура, у тому числі

інноваційна, оскільки залишаються на низькому рівні

показники валового нагромадження капіталу у відсот�

ках до валового внутрішнього продукту, показники еко�

логічної стійкості, доступності та якісної роботи елект�

ронного Уряду (використання інформаційних та комун�

ікаційних технологій у поєднанні з організаційними

змінами та застосуванням нових навичок у державному

управлінні для впровадження державних послуг та де�

мократичних процесів).

Подолання основних перешкод та подальший роз�

виток інноваційної діяльності потребує:

— зниження тиску на бізнес (зокрема, ІТ�компанії)

з боку державних органів, юридична відповідальність

державних службовців за призупинення ведення бізне�

Рис. 4. Структура інвестиційного капіталу за країною походження
Джерело: [7].
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су, пошкодження чи знищення майна. Удосконалення

законодавчого регулювання цього питання, що вклю�

чає в себе законодавчо закріплений захист прав інвес�

торів;

— реінвестування в країну: підтримка законопро�

екту "Про внесення змін до Податкового кодексу Ук�

раїни щодо податку на виведений капітал", прийняття

якого буде мати значний вплив та нести можливі зміни у

податковому навантаженні на бізнес та країну загалом.

Перегляд податкового навантаження як на бізнес, так і

на робітників;

— комплексне проведення судової реформи як

одного з чинників впливу на залучення інвестицій в

країну.

— прозора приватизація об'єктів державної влас�

ності.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Отже, основними напрямками вдосконалення

організації венчурного фінансування в Україні має

стати:

— формування попиту на інновації з боку держав�

ного сектору економіки, посилення вимог до ефектив�

ності використання ресурсів;

— залучення індивідуальних інвесторів і експертів

до участі у процесі венчурного фінансування, підвищен�

ня їх інформованості про можливості венчурного фінан�

сування;

— створення податкових стимулів і правового поля

для індивідуальних інвесторів, які беруть участь у вен�

чурному фінансуванні інноваційних компаній на почат�

кових етапах комерціалізації новацій;

— розробка уніфікованої та стандартизованої сис�

теми показників діяльності інноваційних компаній на

початкових етапах комерціалізації новацій з метою

відображення факторів створення вартості компанії,

перспектив її розвитку та інших показників, що дають

як підприємцю, так і інвестору комплексне розуміння

сильних і слабких сторін бізнесу, а також основу для

проведення оцінки інвестиційної вартості об'єкта вен�

чурного фінансування.

Забезпечення ефективності організації венчурного

фінансування в Україні можливо тільки при реалізації

комплексних заходів, спрямованих на створення умов

для розвитку інноваційного бізнесу та стимулювання

участі індивідуальних та інституційних інвесторів у вен�

чурному фінансуванні інноваційних компаній на почат�

кових етапах комерціалізації новацій.
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Доведено, що розвиток комп'ютерно!комунікаційних технологій призвів до зниження потре!
би у формалізації інформаційних потоків у системі обліку. Проаналізовано функції нейроме!
реж в умовах комп'ютеризації обліку та управління: ідентифікація графічних образів; класифі!
кація (кластеризація); асоціативна пам'ять та навчання; апроксимація функції; оптимізація; про!
гнозування; управління. Побудована класифікація навчальних інформаційних джерел для ав!
томатизації обліку з використанням нейронних мереж у залежності від виду: внутрішня, зов!
нішня, облікова. Актуальними є дослідження перспектив розвитку комп'ютерно!комунікацій!
них технологій, що суттєво впливають на теорію, методологію, методику та організацію обліку
з метою забезпечення його фундаментальної ідентичності та наукової самодостатності. Існує
нагальна необхідність в удосконаленні форми обліку відповідно до потреб цифрової економіки
з орієнтацією на активізацію електронних комунікаційних процесів в економіці та суспільстві.

It has been proven that the development of computer and communications technologies has led to
the reduced demand for formalization of information flows in the accounting system. The analysis
has been conducted with regard to the functions of neural networks in the conditions of computer!
based automation of accounting and management: identification of graphic images; classification
(clustering); content addressed memory and learning; approximation of a function; optimization;
forecasting; management. A classification has been established in relation to learning information
sources for accounting automation with the implementation of neural networks in terms of their type:
internal, external, accounting!related. Considerable topicality is attributed to studying the prospects
of development of computer and communications technologies which exert substantial influence on
theory, methodology, practical methods and organization of accounting with the purpose of ensuring
its fundamental identity and scientific self!sufficiency. There exists a pressing need for improvement
in the form of accounting in accordance with the demands of digital economy with the focus upon the
intensification of electronically!mediated communicative processes in the economy and the society.
To implement augmented reality technology all digital and textual data may be effectively visualized.
Visual interactive forms make it possible to facilitate the processing of accounting information by
the users that possess no specialized knowledge or professional skills in the sphere of accounting,
analysis or control. The provisions are made for communicative ease of access to the accounting
system and simplicity of interpretation of accounting information by all individuals that have
commercial interest in the given business entity. Implementation of modern computer and
communications technologies into accounting has demonstrated a substantial influence on the
transformation of accounting methodology. It concerns in particular a successful realization of a
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Формування цифрового суспільства та економіки

створює унікальні можливості для розвитку бізнесу на

основі використання Інтернет�технологій. Застосуван�

ня комунікаційних технологій є визначальним чинником

економічного розвитку суб'єктів господарювання, на�

ціональної та глобальної економіки. Глобальні комуні�

кації докорінно трансформують економічні процеси у

напрямку інтернаціоналізації ділових комунікацій.

Використання мобільних пристроїв, вільний доступ

до мережі Інтернет, електронні комунікації компаній з

постачальниками і покупцями якісно змінюють працю

управлінських та облікових фахівців. У результаті, по�

стає необхідність адаптації теорії, методології, методи�

ки та організації обліку до вимог цифрової економіки

та наявних електронних комунікаційних зв'язків.

Наявність структурних елементів, об'єднаних кому�

нікаційними зв'язками, дає підстави визнати бухгал�

терський облік системою з позиції системології. Систе�

ма обліку інформаційно поєднана з іншими системами,

завдяки чому реалізуються облікові функції.

Інформаційна функція забезпечує надання інфор�

мації про факти господарської діяльності компанії для

прийняття управлінських рішень. Таке інформування

відбувається не лише у внутрішньому контурі інформа�

ційного простору компанії, але й виходить за його межі.

Як підсумок, інформаційна система компанії, складовою

якої є бухгалтерський облік, пронизана обліковими ко�

мунікаціями.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Класичні програмно�технічні засоби автоматизації

обліку забезпечують досконале вирішення лише

лінійних завдань з попередньо описаним алгоритмом

обробки облікової інформації [1]. Відповідно нейроме�

режеві технології здатні моделювати економічні про�

цеси з нечітко заданими величинами, що забезпечить

оптимізацію управління компанією в умовах, які важко

піддаються прогнозуванню [2].

Штучні нейронні мережі — це математичні моделі,

реалізовані в програмних та апаратних засобах, що

грунтуються на принципах функціонування нейронних

мереж біологічного походження (аналогічно мережам

нервових клітин живих організмів) [3].

fully automated collection and recording of primary information with the utilization of technological
measuring sensors which ensures the recording of economic operations exclusively in electronic
form. It is expedient to separate the process of fully automated processing of primary information
into the stages of collection and recording. Collection is the physical process of identification and
measuring of facts related to the economic activity in the form of the machine code which is unusable
to the personnel of the enterprise. Correspondingly, the collected accounting data cannot be
considered as documents from the standpoint of accounting methodology.

Ключові слова: облік, організація, комп'ютеризація облікових процесів, комп'ютерно)комунікаційна фор)

ма обліку, нейронна мережа.

Key words: accounting, organization, computerization of accounting processes, computer and communications

form of accounting, computer)neural network.

Головною ознакою нейронних мереж є здатність до

самонавчання. В широкому розумінні процес навчання —

це адаптація параметрів та архітектури мережі до вирі�

шення визначеного завдання через оптимізацію обра�

ного критерію якості [4]. Інакше кажучи, сучасні техно�

логії обробки і передачі інформації здатні удосконалю�

вати початковий алгоритм обробки даних на основі на�

вчальної інформації [5]. Відбувається накопичення

знань, що дає змогу розпізнавати ситуації, які не були

передбачені алгоритмом програми, та діяти ситуативно

за аналогією до минулих подій [6].

Перспективи застосування нейронних мереж в еко�

номічних процесах недостатньо відображені в науковій

і технічній літературі, хоча сучасні комп'ютерно�кому�

нікаційні технології вже застосовуються у практичній

сфері фінансової, торговельної, виробничої діяльності

[7; 8].

Теорія нелінійного програмування, що є основою

аналізу та планування економічної діяльності, підтвер�

дила корисність розрахунку ймовірності банкрутства;

оцінки прибутковості, рентабельності та позиції на рин�

ку; прогнозуванні валютного курсу, попиту на продук�

цію.

Бухгалтерський облік як предметна сфера реалі�

зацій можливостей нейромережевих технологій зали�

шається поза увагою науковців. Тому наше досліджен�

ня зосередитиме на цієї наукової проблеми.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є системне дослідження, критична

оцінка теоретичних положень та діючої практики орга�

нізації бухгалтерського обліку на підприємствах в умо�

вах цифрової економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

На основі управління економічною діяльністю —

використання облікової інформації. Наявність інформа�

ційних бар'єрів і ризиків стає причиною прийняття не�

обгрунтованих управлінських рішень. Суттєве зростан�

ня обсягів облікових даних в електронній формі може

призвести до інформаційного хаосу, в умовах якого про�

блемним стане пошук та опрацювання корисної інфор�

мації. І навпаки, управлінські рішення нерідко ухвалю�

ються в умовах невизначеності через відсутність по�
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трібної інформації про нові для компанії об'єкти обліку

та економічні процеси.

Обробка облікової інформації базується на досвіді,

рівні кваліфікації, набутих навичках і природних здібно�

стях працівників компанії. Відсутність належного рівня

автоматизації облікових функцій призводить до зрос�

тання рівня суб'єктивізму в облікових обчисленнях. Не

виключені махінації, маніпулювання інформацією та ви�

падкові помилки, що можуть призвести до економічних

втрат суб'єкта господарювання.

Розвиток комп'ютерно�комунікаційних технологій

призвів до зниження потреби у формалізації інформа�

ційних потоків у системі обліку, в результаті чого відбу�

лася трансформація ролі відправника та одержувача. В

умовах комп'ютерної форми обліку необхідна інфор�

мація міститься в базі даних, доступ до якої у режимі

діалогу мають облікові та управлінські працівники.

Фахівець самостійно визначає, яка облікова інфор�

мація йому потрібна, і в межах дозволеного доступу до

неї може приймати необхідні управлінські рішення. Без�

посередньо відправник тепер може ініціювати комуні�

каційний процес, попередньо сформувавши критерії не�

обхідності в інформації. В момент виникнення обліко�

вої інформації, що відповідає критеріям пошуку, одер�

жувач автоматично без попереднього обумовлення

інформаційних каналів зможе здійснювати вибірку да�

них із суцільного інформаційного простору компанії.

Сучасні комунікаційні технології забезпечують

можливості для формування хаотичного інформа�

ційного середовища з керованим опи�

сом параметрів облікової інформації.

Не зале жно  в ід  іє рар хічн ого  рів ня

управління компанії облікова інформа�

ція автоматично акумулюється з хао�

тичних інформаційних потоків і пере�

дається реципієнту, відповідно до його

запитів.

Проблемними є лише максимально по�

вний опис характеристик, змісту облікових

даних для коректного їхнього пошуку та

побудова автоматизованих алгоритмів

розподілу облікової інформації між кори�

стувачами відповідно до їхніх інформацій�

них потреб, посадових обов'язків, права

доступу тощо.

Штучні нейромережі здатні викону�

вати широке коло облікових завдань че�

рез реалізацію специфічних функцій

(табл. 1).

Історично нейромережеві технології

використовувалися лише для розпізнаван�

ня графічних елементів. Зокрема розроб�

лялася система ідентифікації друкованого

тексту латинськими літерами з автоматич�

ним перетворенням в електронну форму.

Разом з функцією класифікації нейронні

комп'ютери здатні розпізнавати вхідні дру�

ковані первинні документи та класифіку�

вати їх на певні типи та види. При надход�

женні первинних документів оператор про�

водить їхнє сканування, після чого можли�

во автоматично ідентифікувати форму до�

кумента за графічним розташуванням його реквізитів і

змістовим наповненням.

Типізація документів з часом дасть змогу автома�

тично визначати облікових працівників, відповідальних

за документальну обробку. Нейромережеві технології

можуть забезпечити автоматичну передачу електронних

копій вхідних документів до відповідних осіб із належ�

ним рівнем оперативності. Документи, які системою виз�

начаються як некорисні для компанії, перенаправляють�

ся для додаткової експертизи обліковими фахівцями.

Первинна документація, яка є новою для компанії не

потрапляла на автоматичну обробку, з невеликим рівнем

похибки може бути автоматично прокласифікована за

обов'язковими реквізитами.

Якщо обліковим працівником буде підтвердже�

на коректність автоматичної класифікації, то такий

факт обробки документації може використовувати�

ся в навчальних цілях з метою оптимізації майбутніх

дій нейрокомп'ютерів щодо ідентифікації нових

форм документів. Нейромережеві технології дозво�

ляють обліковим працівникам здійснювати пошук

первинних чи звітних документів через їхню класте�

ризацію у локальних та глобальних комп'ютерних

мережах.

Кластеризація забезпечує поділ досліджуваної мно�

жини на окремі кластери з використанням навчальної

інформації. Перше джерело навчальної інформації за�

безпечує реалізацію завдання селекції та виокремлен�

ня ознак без учителя, а друге вноситься за допомогою

Таблиця 1. Функції нейромереж в умовах комп'ютеризації
обліку та управління

Функція 
нейромережі Зміст Застосування 

Ідентифікація 
графічних образів 

Визначення належності вхідного 
графічного елемента до 
еталонного зразка 

Розпізнавання друкованих 
та електронних форм 
первинних і звітних 

Класифікація 
(кластеризація) 

Віднесення елемента до певної 
групи (кластера) 

Класифікація облікової 
інформації. 

Асоціативна 
пам’ять та 
навчання 

Ідентифікація та поділ елемента 
за критерієм часткової 
подібності з метою 
самонавчання алгоритму 
обробки інформації 

Ідентифікація нової для 
компанії облікової 
інформації з метою її 
розподілу. Автоматизація 
формування облікових 
проведень 

Апроксимація 
функції 

Знаходження функції з 
наявністю великої кількості 
невідомих або інформаційних 
бар’єрів, що спотворюють 
інформацію 

Відновлення втраченої або 
викривленої облікової 
інформації 

Оптимізація Пошук рішення, що відповідає 
системним обмеженням і 
максимізує результат виконання 
цільової функції 

Удосконалення 
економічних процесів через 
вибір оптимального методу 
їхньої реалізації 

Прогнозування Передбачення наслідків від 
реалізації управлінських функцій

Розрахунок економічних 
результатів від 
управлінських дій ще до 
моменту їхньої реалізації 

Управління Прийняття управлінських 
рішень, які забезпечуватимуть 
діяльність компанії за бажаною 
траєкторією, передбаченою 
керівництвом 

Автоматизований підбір 
управлінських рішень, які 
пропонуються до реалізації 
працівникам в компанії. 
Повністю автоматизоване 
управління 
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працівника компанії і містить інформацію про на�

лежність елементу множини до певного кластера. За�

лежно від форми та інформаційних потреб користува�

ча відібрані документи, які відповідають класифікацій�

ним ознакам, можуть автоматично передаватися до оп�

рацювання.

Інформаційні потреби облікових працівників вияв�

ляються у процесі реалізації асоціативної пам'яті ней�

ронних мереж. Попередньо визначається перелік інфор�

мації через регламентацію її змістового наповнення із

закріпленням посадових осіб, відповідальних за її об�

робку. Надалі поява в досліджуваному інформаційно�

му середовищі аналогічної або асоціативно схожої об�

лікової інформації запускає процес її передачі конкрет�

ному обліковому працівнику.

У цьому разі асоціативна пам'ять дає змогу здійсни�

ти вибірку з інформаційного хаосу облікової інформації,

яка мінімально відповідатиме встановленим критеріям.

У цьому виявляється перевага нейромережевого моде�

лювання порівняно з логічним аналізом, що ідентифі�

кує облікові дані з точною відповідністю заданим об�

меженням.

Не виключена повна кластеризація облікових да�

них за асоціативним принципом з метою розподілу на�

явної інформації між її потенційними користувачами.

Передбачається, що вся інформація є корисною для

компанії, а її несвоєчасне отримання відповідальною

особою може стати причиною негативних наслідків

для компанії. Нейромережеві технології сприяють

ідентифікації з автоматичним розподілом нової

(нетрадиційної) для компанії облікової інформації. Як

підсумок, не залишиться нерозпізнаних інформацій�

них ресурсів.

Суттєвою перевагою застосування нейромереже�

вих технологій в організації обліку є можливість по�

вністю автоматизованого формування облікових. Про�

цес автоматизації подвійного запису з використанням

нейромережевих технологій потребує попереднього

формування навчальної вибірки даних, на основі якої

може видозмінюватися алгоритм функціонування про�

грамного забезпечення. На основі вхідерї інформації

за методом аналогії нейромережі здатні ідентифіку�

вати та обробляти нові дані про факти господарської

діяльності з автоматичним формування записів на ра�

хунках обліку. Навчальні зразки можуть вноситися у

вигляді обмежувальних чи рекомендаційних правил, а

також у формі облікових даних, які потребують попе�

редніх перетворень.

Навчання системи відбувається через встановлен�

ня причинно— наслідкового зв'язку між змістом обліко�

вої інформації та необхідністю реагування на неї у ви�

гляді запису за дебетом чи кредитом рахунка. Інакше

кажучи, формується та постійно вдосконалюється алго�

ритм роботи програмного забезпечення з переробки

первинних даних в інформацію, готову до запису на ра�

хунках обліку. Навчальна база даних має містити інфор�

маційні джерела трьох видів: внутрішні, зовнішні та влас�

не облікові (табл. 2).

Важливим у процесі навчання нейронних мереж є

підбір власне облікової навчальної інформації, яка фор�

мує алгоритм автоматизованого формування облікових

проведень. Три блоки обов'язкових інформаційних ре�

сурсів можуть використовуватися нейронними мережа�

ми для розпізнавання первинних облікових даних у мо�

мент їхнього виникнення, формування записів на рахун�

ках обліку та розподілу підсумкової інформації між ко�

ристувачами відповідно до їхніх потреб.

Перевагою застосування нейронних мереж є мож�

ливість апроксимації функціональних завдань обліку в

компанії. Апроксимація облікових функцій передбачає

їхнє виконання за наявності значної кількості комуніка�

ційних бар'єрів і перешкод. Наприклад, через наявність

інформаційних шумів облікова інформація може зазна�

ти значних викривлень, що призведе до неправильного

її відображення на рахунках обліку.

Часткова зміна змісту облікових даних також може

бути причиною передачі інформації до сторонніх осіб.

Через здатність до реконструкції та відновлення втра�

Таблиця 2. Перелік навчальних інформаційних джерел для автоматизації обліку з
використанням нейронних мереж

Внутрішня навчальна 
інформація 

Зовнішня навчальна 
інформація

Облікова навчальна 
інформація

Організаційні обмеження, що 
накладені на компанії о 
(розмір, форма 
оподаткування, структурні 
підрозділи); 
постачання матеріалів, 
виробництво, збут продукції 
(перелік товарно- 
матеріальних цінностей, 
статей калькуляції, 
калькуляційних одиниць, 
контрагентів, складських та 
виробничих приміщень); 
працівники (перелік 
адміністративного, 
виробничого, допоміжного та 
сезонного персоналу та 
розміру заробітної плати); 
матеріально-технічне 
забезпечення (наявність, 
стан, призначення 
необоротних активів) 

Стан заборгованості 
компанії перед 
контрагентами; 
актуальні нормативно-
правові акти, які 
регулюють діяльність 
суб’єкта 
господарювання; 
ринкова позиція та 
наявність конкурентів; 
фінансово-валютна 
ситуацію; 
наявність обмежень, 
умовлених 
регіональними та 
національними 
особливостями 
здійснення 
господарської 
діяльності 

Форми первинних та 
звітних документів, які 
використовує компанія; 
методи оцінки, списання 
товарно-матеріальних 
цінностей, нарахування 
амортизації, 
калькулювання 
собівартості продукції та 
інші положення, 
регламентовані обліковою 
політикою; 
структура бухгалтерії, 
перелік центрів обліку 
витрат та відповідальності 
тощо 
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ченої інформації, за наявності в системі схожих обліко�

вих даних, можливо зі значним рівнем імовірності уни�

кати комунікаційних бар'єрів та забезпечувати своєчас�

не і повне виконання облікових функцій.

Завдяки можливості будувати автоматичні зворотні

зв'язки нейронні комп'ютери здатні після відправки об�

лікової інформації користувачу здійснювати зворотні

запити щодо зрозумілості змісту повідомлення. При

несприйнятті облікових даних можлива автоматична

зміна форми їхньої подачі. Після декількох випадків

модифікації нейромережеві технології завдяки здат�

ності до самонавчання оптимізовують облікову інфор�

мацію відповідно до очікувань та компетентності кори�

стувачів.

ВИСНОВКИ
Нейронні мережі здатні прогнозувати результати

управління компанією до моменту прийняття управлінсь�

кого рішення. У підсумку, управлінцям можуть бути за�

пропоновані оптимальні варіанти управлінських дій зі

змодельованим їхнім впливом на економічну ситуацію

суб'єкта господарювання.

Реалізується автоматичне прийняття нейромережа�

ми управлінських рішень з інформуванням облікових та

управлінських працівників. Можливе виконання без

участі людей нескладних управлінських дій, які не по�

требують використання досвіду, інтуїції фахівців, гро�

мадського обговорення.

Загалом, використання нейромережевих технологій

в комп'ютерно�комунікаційній формі обліку відкриває

більш широкі можливості здійснювати розподіл обліко�

вої інформації між її користувачами без прямої участі

персоналу.

Облікові дані автоматично розсилаються відпові�

дальним працівникам відповідно до передбачених в

алгоритмі їхніх інформаційних потреб, обов'язків, прав

доступу. Первинні дані про нові для фірми факти гос�

подарської діяльності автоматично розпізнаються за

аналогією до наявних у базі даних навчальних інфор�

маційних ресурсів. Повна ідентифікація нейронними

мережами змістових характеристик облікової інфор�

мації може бути використана для автоматичного фор�

мування облікових проведень.
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ENERGY INDEPENDENCE OF AGRO�INDUSTRIAL COMPLEX ON THE BASIS OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT

У статті визначено роль агропромислового комплексу в економіці України. Розглянуто АПК із
позицій забезпечення продовольчої безпеки, розвитку сільських територій, забезпечення зай!
нятості населення, використання потенціалу для виробництва біопалив і забезпечення енерге!
тичними ресурсами власного виробництва.

Охарактеризовано еволюцію поглядів зарубіжних та вітчизняних вчених на трактування тер!
міну "сталий розвиток". Виокремлено соціальну, екологічну та економічну складову сталого
розвитку. Систематизовано модифікації поняття "енергетична незалежність" дослідниками
"відновлювальної" моделі з обов'язковим задіянням біологічного поля накопичення енерге!
тичних ресурсів. Досліджено роль енергетичної незалежності агропромислового комплексу в
реалізації засад сталого розвитку. Представлено цілі сталого розвитку, завдання та індикатори
для моніторингу виконання завдань, які корелюють із формуванням енергетичної незалежності
аграрного сектора економіки. Енергетичну незалежність розглянуто як комплекс енергозбері!
гаючих заходів, які мають здійснюватись на основі практичної реалізації наукових, економіч!
них, законодавчих, організаційних, технічних, технологічних і екологічних складових, що ма!
ють на меті повноту забезпечення потреб держави в енергії власного виробництва, а також ра!
ціональне споживання енергетичних ресурсів із поступовим нарощуванням та впровадженням
у господарський оборот найбільш економічно доцільних джерел енергії, де пріоритетне місце
в Україні мають посідати біопалива.

Запропоновано схематичне позиціонування рольового зв'язку енергетичної незалежності і
сталого розвитку. Представлений авторський концепт визначення засад організаційно!еконо!
мічного збалансування інтересів суспільства і агрогосподарської системи в досягненні енер!
гетичної незалежності за контурами: продовольча безпека; експортний потенціал; виробницт!
во сільськогосподарської сировини для переробної промисловості; екологічність; розвиток
сільських територій.

Встановлено, що в Україні наявний потенціал виробництва сільськогосподарської продукції!
сировини створює сприятливі умови для досягнення цілей енергетичної незалежності за раху!
нок використання потенціалу агропромислового комплексу через активізацію опції виробниц!
тва відновлюваної енергії.

The article defines the role of the agro!industrial complex in economy of Ukraine. The agro!
industrial complex is considered from the standpoint of food security, rural development,
employment, use of potential for biofuel production and provision of energy resources of own
production.

The evolution of views of foreign and Ukrainian scientists of the term "sustainable development" is
characterized. The social, ecological and economic components of sustainable development are
singled out. Modifications of the concept of "energy independence" are systematized by researchers
of the "renewable" model with the obligatory use of the biological field of energy resources
accumulation.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Аграрний сектор економіки України відіграє одну з

ключових ролей у розвитку нашої держави і залишаєть�

ся визначальною складовою суспільного розвитку. Це

зумовлюється тим, що агропромисловий комплекс га�

рантує продовольчу безпеку, постачає сировину іншим

секторам економіки, забезпечує розвиток сільської

місцевості та зайнятості, нарощує експортний потенціал

країни та ін. Агропромисловий комплекс є ключовим

локомотивом української економіки та її провідною

ланкою, створюючи вагомий внесок у валову додану

вартість (10,1% ВВП за 2018 рік) та формуючи майже

половину експорту країни (44,3% в експорті товарів за

2019 рік). Вітчизняний аграрний сектор фактично єди�

ний із сукупності видів економічної діяльності, який де�

монструє зростання як в умовах фінансової кризи

2008—2009 рр., так і у складних соціально�економіч�

них умовах 2014—2019 рр. Водночас перспективи роз�

витку аграрного сектора України значною мірою ви�

значатимуться від реалізації засад сталого розвитку.

Сьогодні практично усі сфери життєдіяльності люди�

ни розглядаються у контексті сталого розвитку. Анало�

гічно такому сенсу позиціонується і концепт енергетич�

ної незалежності аграрного сектору. Критерієм визначен�

ня доцільності заявленої методології є безумовний зв'я�

зок галузі з природою, залежність від природного капі�

талу, що обумовлює зокрема виключну роль відновлю�

ваних джерел енергії (сільськогосподарського поход�

ження) у формуванні енергетичної незалежності галузі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання досягнення енергетичної незалежності є

надзвичайно актуальними. Сільське господарство спо�

конвіків було і надалі залишатиметься відправною точ�

The role of energy independence of the agro!industrial complex in realization of sustainable
development principles is investigated. The goals of sustainable development, tasks and indicators
for monitoring the implementation of tasks that correlate with the formation of energy independence
of the agricultural sector of the economy are presented. Energy independence is considered as a
set of energy saving measures to be implemented on the basis of practical implementation of
scientific, economic, legislative, organizational, technical, technological and environmental
components aimed at meeting the needs of the state in energy of own production, as well as rational
consumption of energy resources gradual increase and introduction into economic turnover of the
most economically feasible energy sources, where biofuels should be a priority in Ukraine.

Schematic positioning of the role relationship with energy independence and sustainable
development is proposed. The author's concept of determining the principles of organizational and
economic balancing of the interests of society and the agricultural system in achieving energy
independence along the contours is presented: food security; export potential; production of
agricultural raw materials for the processing industry; environmental friendliness; development of
rural areas.

It is established that in Ukraine the existing potential for the production of agricultural raw materials
creates favorable conditions for achieving the goals of energy independence by using the potential
of the agro!industrial complex through the activation of the option of renewable energy production.

Ключові слова: енергетична незалежність, сталий розвиток, агропромисловий комплекс, потенціал,

відновлювальні джерела енергії, продовольча безпека.

Key words: energy independence, sustainable development, agro)industrial complex, potential, renewable

energy sources, food security.

кою відтворення соціально�економічних систем. Науко�

ва дискусія, щодо проблематики у заданому контексті

в рамках агроекономічного дискусу, ще започаткована

у працях Ф. Кене [14], Д. Медоуза, Б. Уорд, розкрита у

теорії В. Вернадського [2], Л. Руденка [3]. Вітчизняна

агроекономічна дискусія про сутність і значення енер�

гетичної незалежності АПК на засадах сталого розвит�

ку, а також механізми її досягнення на національному

рівні, рівні галузі, суб'єктів господарювання (енерге�

тична автономія) ведеться у працях: Г. Калетніка [9; 10],

В. Месель�Веселяка [15], О. Шпичака [20], І Кириленка

[16], І. Яснолоб [17], О. Шпикуляка [18]. Б. Панасюка

[19], Ю. Лопатинського [6], С. Тодорюка [6], М. Хвеси�

ка [1], В. Прадуна [4], З. Герасимчук [5], Т. Ємчик [10],

Д. Токарчук та ін.

Сталий розвиток, як зазначають вітчизняні дослід�

ники, зокрема М. Хвесик, позиціонований у глобальних

стратегіях світового соціально�економічного порядку як

система критеріїв, дотримання яких дозволяє зберегти

достатньо засобів для нормальної життєдіяльності

прийдешніх поколінь. Методологічно розкрито "іннова�

ційний контекст сталості за двома основними напряма�

ми — інституціоналізації господарських відносин і по�

долання глибокої соціальної та територіальної дифе�

ренціації цивілізаційного розвитку" [1, c. 9].

В. Вернадський згадував керований соціоеволю�

ційний розвиток, тобто розвиток, узгоджений із об'єктив�

ними законами еволюції природи і суспільства, що відпо�

відає поняттю сталого розвитку [2]. Л. Руденко й І. Гор�

ленко виокремлюють чотири типи модифікацій поняття

"сталий розвиток", залежно від рівня управління (дер�

жава, екосистема, складові екосистеми (природа, на�

селення, господарство), територія) [3, с. 290]. Інший

поділ визначень пропонує В. Прадун, зокрема у залеж�

ності від спеціальності вчених, які досліджують цю ка�
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тегорію, — біологи, екологи, економісти [4]. З. Гера�

симчук [5], запропонувала підхід до систематизації ви�

значень "сталий розвиток" залежно від соціальної, еко�

логічної та економічної складових.

Ю. Лопатинський, С. Тодорюк визначили детермі�

нанти сталого розвитку аграрних підприємств [6].

Т. Ємчик у своїх працях досліджує стратегічні пи�

тання енергетичної політики й ролі біоенергетики в за�

безпеченні енергетичної незалежності України [10].

Г. Калетнік розробив наукові засади диверсифікації

розвитку виробництва альтернативних джерел енергії

у всіх сферах господарського життя України, науково�

технічне забезпечення енергетичної автономізації агро�

промислового виробництва на основі ефективного ви�

користання традиційних та виробництва і застосування

поновлюваних джерел енергії [9].

О. Шпичак вважає що "… практично існує лише одна

проблема — енергетична…, …продукти харчування лю�

дини є також видами енергетичних ресурсів, які через спе�

цифічний двигун внутрішнього згоряння (шлунок) забез�

печують її життєдіяльність…" [20], тим самим проблема�

тику енергетичного забезпечення ставить на перше місце;

в дослідженні І. Кириленка значиться позиція, що: "роль

аграрного сектору, безперечно, є вирішальною у поєднанні

елементів енергетичної та продовольчої безпеки держа�

ви", тому "…потрібна виважена, збалансована та заощад�

лива стратегія розвитку біоенергетики як однієї із основ�

них складових системного розвитку аграрного сектору"

[16]; І. Яснолоб, Т. Чайка, О. Горб, Я. Радіонова, дослід�

жуючи проблематику енергетичної незалежності сільських

територій переконані, що для забезпечення енергетичної

незалежності потрібно створювати умови для розвитку

енергоефективних сіл, формування нових типів енергетич�

них ланцюгів вартості та ринкових структур, тобто розг�

лядають організаційно�інституційну складову досягнення

енергетичної незалежності [17].

Таким чином, з аналізу досліджень питання енерге�

тичної незалежності видно, що майже всі дослідники є

прихильниками "відновлюваної" моделі з обов'язковим

задіянням біологічного поля накопичення енергетичних

ресурсів, що відповідає засадам сталого розвитку, вод�

ночас потребує подальшого дослідження визначення

ролі аграрного сектора економіки у забезпеченні не

лише власної енергетичної незалежності галузі, а й краї�

ни на засадах сталого розвитку.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — дослідити роль енергетичної неза�

лежності агропромислового комплексу в реалізації за�

сад сталого розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У 1987 році Гру Гарлем Брундтланд запропонував

визначення терміну "сталий розвиток" як розвиток, що

відповідає потребам сучасності, не впливаючи на

здатність майбутніх поколінь задовольняти свої власні

потреби [6, с. 8].

Стратегія сталого розвитку України до 2030 року

визначає його як процес гармонізації продуктивних сил,

забезпечення задоволення необхідних потреб усіх

членів суспільства за умови збереження й поетапного

відтворення цілісності навколишнього природного се�

редовища, створення можливостей для рівноваги між

його потенціалом і вимогами суспільства.

Сталий розвиток вимагає узгоджених зусиль щодо

створення всеосяжного, сталого та стійкого майбут�

нього для людей та планети. Для досягнення сталого

розвитку надзвичайно важливо гармонізувати три ос�

новні елементи: економічне зростання, соціальну інтег�

рацію та охорону навколишнього середовища. Ці еле�

менти взаємопов'язані, і всі вони мають вирішальне зна�

чення для добробуту окремих людей та суспільств [8].

Сучасний стан аграрного сектору України засвідчує

незбалансованість його розвитку, коли перевага на�

дається економічній складовій при вторинності еколо�

гічної та соціальної.

У нинішніх умовах глобалізації, які зумовлюють інтен�

сифікацію виробництва, людина наносить непоправну

шкоду навколишньому середовищу, втручаючись у при�

родні процеси, нехтуючи природою задля задоволення

власних інтересів та отримання прибутку. Екологічна си�

туація у світі залишає бажати кращого. Збільшилась

кількість природних катаклізмів, руйнуються екосисте�

ми, відбуваються незворотні процеси знищення озоно�

вого шару та ін. У гонитві за економічними вигодами со�

ціальна складова розвитку часто відходить на другий

план. Так, в Україні агрохолдинги, отримуючи надприбут�

ки, водночас наносять значні руйнування інфраструктурі

сіл, не компенсуючи, при цьому, знищення робочих місць

та не приймаючи, практично, участі у вирішенні проблем

сільских територій. Вони ж часто нехтують екологічною

складовою, концентруючись на максимізації прибутку.

Саме тому в сучасних умовах господарювання важливим

є урівноваження економічних пріоритетів із екологічни�

ми та соціальними. Така рівновага характеризується ка�

тегорією сталого розвитку [6, с. 7].

У вересні 2015 року у рамках 70�ї сесії Генеральної

Асамблеї ООН у Нью�Йорку відбувся Саміт ООН зі ста�

лого розвитку та прийняття Порядку денного розвитку

після 2015 року, на якому було затверджено нові орієн�

тири розвитку. Підсумковим документом Саміту "Пере�

творення нашого світу: порядок денний у сфері сталого

розвитку до 2030 року" було затверджено 17 Цілей ста�

лого розвитку (далі — ЦСР) та 169 завдань. Україна, як

і інші країни�члени ООН, приєдналася до глобального

процесу забезпечення сталого розвитку. Було створе�

но національні стратегічні рамки для України на період

до 2030 року. Кожна глобальна ціль була переглянута,

беручи до уваги специфіку національного розвитку.

Результатом цієї роботи стала національна система

ЦСР, яка складається з 86 завдань національного роз�

витку [7].

Енергетичну незалежність розглядаємо як комплекс

енергозберігаючих заходів, які мають здійснюватись на

основі практичної реалізації наукових, економічних,

законодавчих, організаційних, технічних, технологічних

і екологічних складових, що мають на меті повноту за�

безпечення потреб держави в енергії власного вироб�

ництва, а також раціональне споживання енергетичних

ресурсів із поступовим нарощуванням та впроваджен�

ням у господарський оборот найбільш економічно до�

цільних джерел енергії, де пріоритетне місце в Україні

мають посідати біопалива [11, с. 75].
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Повертаючись до інтерпретування критеріїв сталості

при визначені ролі енергетичної незалежності економіки і

агропромислового комплексу, наголошуємо на глобаль�

ному його значенні у теоретичній моделі пізнання проблем

перспектив розвитку сучасного світу. Адже розвиток сус�

пільства та світової спільноти загалом, у сучасному гло�

балізованому просторі, залежить від досягнення Цілей ста�

лого розвитку, що задекларовані у глобальній програмі

сталого розвитку до 2030 року. Ми відібрали ЦСР та на�

ціональні завдання з Національної доповіді "Цілі Сталого

Розвитку: Україна" (2019 рік), які корелюють із форму�

ванням енергетичної незалежності АПК (рис. 1) [7].

Визначення засад сталого розвитку значно охоплює

предметну область пропонованого дослідження, тому

характеристика його сутності формує теоретико�мето�

дичні підстави для забезпечення достовірності резуль�

татів. Із цього приводу наведення теоретичних позицій

по суті визначення змісту концепції сталого розвитку

природно�економічної системи обумовлює креативне

пізнання ролі енергетичної незалежності агропромис�

лового комплексу.

Долучення концепту сталості до визначення засад і

перспектив розвитку цивілізаційних систем скрізь впізна�

ване. Вважається, що такий тип розвитку означає "незво�

ротні та закономірні сутнісно�якісні зміни суспільства на

основі оптимального поєднання і раціоналізації еконо�

мічної, екологічної та соціальної сторін такого розвитку

з урахуванням потреб майбутніх поколінь" [6, с. 7]. Ра�

ціональність такого підходу до реалізації глобальних

пріоритетів очевидна, не викликає вона сумніву щодо

зіставлення з теоретико�методичними оцінками ролі

енергетичної незалежності агропромислового комплек�

су. Питання не є дискусійним у принципі, адже оцінюван�

ня пріоритету енергетичної незалежності агропромисло�

вого комплексу, як складної життєгосподарської систе�

ми, пов'язано з критерієм відновлюваності ресурсів. За�

галом же і зокрема, сталий розвиток економічних сис�

тем — визначальний пріоритет сьогодення, досягнення

якого є першочерговим завданням стратегій їх розбудо�

ви у світлі збереження спроможності до відновлення. Заз�

начений факт стосується усіх без виключення сфер за�

безпечення життєдіяльності людини, одна з яких — енер�

гетична, є надзвичайним пріоритетом разом із пробле�

матикою забезпечення продовольством. Відповідно аб�

солютну кореляцію у своєму взаємозв'язку, взаємоза�

лежності і домінантності відносно вибудовування засад
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Відповідальне 
споживання та 
виробництво 

2.1. Забезпечити доступність збалансованого харчування на рівні 
науково обґрунтованих норм для всіх верств населення. 
2.2. Підвищити вдвічі продуктивність сільського господарства, в 
першу чергу, за рахунок використання інноваційних технологій. 
2.3. Забезпечити створення стійких систем виробництва продуктів 
харчування, що сприяють збереженню екосистем і поступово 
покращують якість земель та ґрунтів, за рахунок відведення частини 
земель та побудови зрошувальних систем на них і використання 
інноваційних технологій. 
2.4. Знизити волатильність цін на продукти харчування 

7.1. Розширити інфраструктуру та модернізувати мережі для 
забезпечення надійного та сталого енергопостачання на основі 
впровадження інноваційних технологій. 
7.2. Забезпечити диверсифікацію постачання первинних 
енергетичних ресурсів. 
7.3. Збільшити частку енергії з відновлюваних джерел у 
національному енергетичному балансі, зокрема, за рахунок введення 
додаткових потужностей об’єктів, що виробляють енергію з 
відновлюваних джерел. 
7.4. Підвищити енергоефективність економіки 

12.1. Знизити ресурсоємність економіки. 
12.2. Зменшити втрати продовольства у виробничо-постачальницьких 
ланцюжках. 
12.3. Забезпечити стале використання хімічних речовин на основі 
інноваційних технологій та виробництв. 
12.4. Зменшити обсяг утворення відходів і збільшити обсяг їх переробки 
та повторного використання на основі інноваційних технологій та 
виробництв 

Ціль 13. 
Пом’якшення 
наслідків зміни 

клімату 
13.1. Обмежити викиди парникових газів в економіці 

Рис. 1. Цілі сталого розвитку України та їх завдання задля досягнення
енергетичної незалежності АПК

Джерело: сформовано автором за даними Національної доповіді "Цілі Сталого Розвитку: Україна" (2019 рік) [7].
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сталого розвитку, демонструють чинники

формування енергетичної незалежності

та безпеки, а також продовольчої неза�

лежності та безпеки. Принциповим є пе�

реконання про те, що енергетична неза�

лежність і продовольча безпека — фун�

даментально�значущі чинники сталого

розвитку. Сьогодні світова наукова дум�

ка усвідомивши, що світ у своєму розвит�

ку дійшов до "межі" зростання, приділяє

значну увагу вивченню проблематики

енергонезалежності — позиціонуванні у

цьому аграрної галузі як продуцента

відновлювальних джерел енергії. І взагалі

усвідомлена, практично доведена — вик�

лючна роль енергетичної незалежності аг�

ропромислового комплексу у реалізації

засад сталого розвитку не піддається сум�

ніву. Щодо розуміння цього, в науці сфор�

мувалася достатньо грунтовна теоретико�

методологічна база, а також реалізують�

ся державні і галузеві стратегії її досягнен�

ня, які набувають поширення в механізмах

реалізації структурної політики.

У сенсі представлення функціональних

характеристик і механізмів реалізації —

енергетична незалежність агропромислово�

го комплексу зумовлює сталість, а ста�

лість — енергетичну незалежність (рис. 2).

Ці взаємозв'язки розглядаємо як, бе�

зумовно, корельовані з мотиваціями га�

лузевого призначення, а також вимога�

ми часу, які визначають доцільність

відновлюваності як соціально�економіч�

ного ефекту, що характеризує рівень соц�

іальної відповідальності. Таким чином і по

відношенню до засад обгрунтування чин�

ників енергетичної незалежності агропро�

мислового комплексу, сталий розвиток у

глобальному ракурсі пізнання цього проце�

су є категорією і процесом, який характери�

зує спроможність природно�економічної

системи до відновлення.

Енергетична незалежність агропромис�

лового комплексу — стратегічна мета у за�

безпеченні сталого розвитку національної

економіки, бо аграрна галузь є базовою, у

ній створюється значна частина національ�

ного багатства. Тим більше важливо, що

агропромисловий комплекс спроможний га�

рантувати власну енергетичну незалежність,

зокрема автономію за рахунок внутрігалу�

зевого енергетичного потенціалу. Цей потен�

ціал органічно вписується у систему сталого

розвитку завдяки відновлюваному характе�

ру заявлених до використання ресурсів.

Відновлювані джерела енергії визнані

базовим ресурсом у формуванні енергетич�

ної незалежності, адже дозволяють гаран�

тувати використання опції відновлюваної

енергетики з користю, враховуючи Цілі ста�

лого розвитку ООН.
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ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ 

Рис. 2. Схематичне позиціонування рольового зв'язку
енергетичної незалежності і сталого розвитку

Джерело: сформовано автором за результатами теоретико�методичних уза�

гальнень і висновків.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС 

СЕГМЕНТИ – СКЛАДОВІ ПОЗИЦІОНУВАННЯ 
ЕНЕРГЕТИЧНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА 

ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

ВИРОБНИЦТВО СИРОВИНИ ДЛЯ ПЕРЕРОБНОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ 

РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

Рис. 3. Концепт визначення засад
організаційно5економічного збалансування інтересів
суспільства і агрогосподарської системи в досягненні

енергетичної незалежності

Джерело: сформовано за результатами авторських узагальнень і систе�

матизацій.
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Природа енергетичної незалежності агропромис�

лового комплексу напряму пов'язана з наявним віднов�

лювальним енергетичним потенціалом, тому науковці

сьогодні відстоюють позиції щодо раціоналізації його

використання. Економічна цінність енергетичної неза�

лежності агропромислового комплексу, як чинника

сприяння сталому розвитку, полягає у можливості зба�

лансування вигод і витрат для суспільства в системі "на�

буття�використання енергії" за рахунок власних джерел.

До цього ж обгрунтованим є висновок про те, що: "Об�

меженість у природі запасів традиційних видів палива

визначає їх економічну цінність, а тому відновлювальні

енергетичні ресурси, в найближчій перспективі, будуть

мати перманентне зростання у структурі споживання

енергоносіїв. Як наслідок — повномасштабне викорис�

тання потенціалу розвитку технологій енергозбережен�

ня, підвищення енергоефектив�

ності у всіх сферах економіки

та споживання відновлюваль�

них енергетичних ресурсів

здатне вирішити проблему за�

безпечення економічного зро�

стання кожної держави, врахо�

вуючи конкретні економічні по�

казники і стартові можливості"

[16]. У цьому власне і полягає

економічний вектор пізнання

ролі енергетичної незалеж�

ності агропромислового комп�

лексу у реалізації засад стало�

го розвитку.

Енергетична незалежність

агропромислового комплексу

щодо її ролі у реалізації засад

сталого розвитку розглядаєть�

ся як цільовий орієнтир розвит�

ку цієї сфери господарювання

у поєднанні із засадами досяг�

нення продовольчої безпеки,

виконання інших функцій, при�

таманних сільському господар�

ству. Вважаємо, що енергетич�

на незалежність агропромис�

лового комплексу з орієнта�

цією на досягнення пріоритет�

них цілей сталого розвитку —

це організаційно�економічне

збалансування інтересів су�

спільства і господарської сис�

теми за контурами: продоволь�

ча безпека; експортний потен�

ціал; виробництво сільськогос�

подарської сировини для пере�

робної промисловості; еко�

логічність; розвиток сільських

територій (рис. 3).

Теоретико�методичні заса�

ди оцінки ролі енергетичної не�

залежності економіки загалом

і агропромислового комплексу

зокрема, сутнісно корелюють

із оцінками ролі енергетики,

спроєктовані на концепт стратегії сталого розвитку. По�

зиціонування аграрного сектору в моделі цього проце�

су, пов'язане з пошуком економічно обгрунтованих

рішень щодо оптимального використання відновлю�

вального енергетичного потенціалу галузі на користь

держави, але за відсутності ризиків, зокрема у секторі

продовольчого забезпечення, яке безпосередньо впли�

ває на ефекти соціально�економічних змін у суспільстві.

Проте в Україні наявний потенціал виробництва

сільськогосподарської продукції�сировини створює

сприятливі умови для досягнення цілей енергетичної

незалежності за рахунок використання потенціалу агро�

промислового комплексу через активізацію опції вироб�

ництва відновлюваної енергії.

Енергетична незалежність агропромислового ком�

плексу, за достатніх підстав визначення і теоретичного

Роки 
Орієнтир Індикатори 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 

Частка продукції харчової 
промисловості та переробки 
сільськогосподарської 
сировини в експорті груп 1-24 
УКТЗЕД, % 

38,3  42,0 41,0 39,4 44,3 51,0 57,0 65,0 

Частка сільськогосподарських 
угідь під органічним 
виробництвом у загальній 
площі сільськогосподарських 
угідь України, % 

1,0  0,89 0,67 0,72 – 1,10 1,30 1,70 

Максимальна частка імпорту 
первинних енергоресурсів 
(крім ядерного палива) з однієї 
країни (компанії) в загальному 
обсязі їхнього постачання 
(імпорту), %: 
вугілля (2701) 

 
 
 
 
 
54,3  

 
 
 
 
 
66,7 

 
 
 
 
 
67,0 

 
 
 
 
 
70,2 

 
 
 
 
 
68,6 

 
 
 
 
 
<15 

 
 
 
 
 
<12 

 
 
 
 
 
<12 

нафта (2709) 99,9  97,4 85,2 94,2 76,7 <15 <12 <12 
газ природний (271121) 37,3  29,5 40,5 37,3 45,1 <15 <12 <12 
Частка енергії, виробленої з 
відновлюваних джерел, у 
загальному кінцевому 
споживанні енергії, % 

4,9  5,8 6,7 7,0 – 11,0 14,2  17,1 

Енергоємність ВВП (витрати 
первинної енергії на одиницю 
ВВП), кг н. е. на міжнародний 
долар за ПКС 2011 

0,282  0,288 0,267 0,269 – 0,20 0,17 0,14 

Енергоємність ВВП 100,0  102,3 94,7 95,3 – 90,0 80,0  60,0 
Матеріалоємність ВВП 100,0  100,0 98,2 97,2 – 90,0 80,0  60,0 
Вуглецевоємність ВВП 100,0  105,8 85,1 83,8 – 90,0 80,0  60,0 
Водоємність ВВП 100,0  98,2 91,6 95,2 – 90,0 80,0  60,0 
Відходоємність ВВП 100,0  92,5 111,6 104,0 – 90,0 80,0  60,0 
Обсяг утворених відходів усіх 
видів економічної діяльності 
на одиницю ВВП, кг на 1000 
дол. США за ПКС 2011 року 

977,4 904,2  1089,8  1015,7 – 950,0 880,0  800,0 

Частка спалених та 
утилізованих відходів у 
загальному обсязі утворених 
відходів, % 

30,0  29,0 27,6 29,7 – 35,0 45,0 55,0 

Обсяг викидів парникових 
газів, % до рівня 1990 року 33,8  35,7 34,2 – – – – – 

Викиди парникових газів у 
сільському господарстві, тис. 
тонн СО2-екв. 

39 461 42 178 41 091 44 239 – – – – 

Таблиця 1. Індикатори та цільові орієнтири для виконання завдань
Цілей сталого розвитку в АПК (або задля забезпечення

енергетичної незалежності АПК)

Джерело: сформовано автором за даними Стратегії сталого розвитку України до 2030 року [8].
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обгрунтування, є чинником сталого розвитку всієї еко�

номіки, детермінантою, яка всеохопно позиціонуваль�

на, передусім, у контурах відновлюваності, зокрема

енергетичного галузевого потенціалу.

Зауважимо, що Україна входить до десятки країн —

найбільших споживачів енергоресурсів, маючи невелику

частку в структурі світового продукту. Адже енергозбе�

реження сьогодні стає одним із найважливіших пріори�

тетів соціально�економічного розвитку в національному

та регіональному вимірах. У багатьох країнах світу вже

давно існує не лише пошук шляхів зменшення енергос�

поживання за рахунок його раціонального використан�

ня, але також досить ефективного застосування. Хоро�

шим прикладом є досвід Швеції, Німеччини, Франції,

Канади, Китаю, Японії. Розвиток та використання альтер�

нативних та відновлювальних джерел енергії є важливим

чинником у зміцненні енергетичної незалежності та змен�

шенні негативних наслідків техногенного впливу на дов�

кілля. Позитивним напрямом політики енергозбережен�

ня є використання технічної біоенергетики — переробки

сировини сільсько� та лісогосподарського походження.

Впровадження екологічно безпечних технологій ви�

робництва і використання біопалив у агроформуваннях

не лише сприяють зменшенню викидів вуглекислого газу,

а й забезпечують енергетичну незалежність підприємства

та галузі, підвищують родючість грунту і рентабельність

виробництва сільськогосподарської продукції в цілому.

Сільське господарство може зробити важливий вне�

сок у боротьбу зі зміною клімату шляхом сталого вироб�

ництва та захисту природних ресурсів, переробки харчо�

вих відходів, рослинницьких решток і гною тварин на біо�

палива. А сільські громади, за рахунок впровадження

світової практики концепції розвитку сільських територій

із впровадженням комплексних екобезпечних технологій

виробництва і використання біопалив, можуть не лише

забезпечити власну енергетичну незалежність, а й попов�

няться додатковими надходженнями до бюджету і ство�

ренням нових робочих місць [12, c. 44; 13, с. 37; 18].

Це можливо за рахунок виконання національних зав�

дань ЦСР, цільових орієнтирів та їх індикаторів для моні�

торингу виконання завдань, які затверджені Стратегією

сталого розвитку України до 2030 року (табл. 1) [8].

Енергетична незалежність агропромислового ком�

плексу — результат збалансування інтересів учасників

системи у тому числі з орієнтацією на сталий розвиток.

Теоретичний концепт пізнання ролі такого статусу га�

лузі полягає у аргументативному застосуванні чинника

відновлюваності, який відповідає критеріям сталості в

межах заявлених цілей — визнаних у глобальному сенсі.

Тим більше теоретична модель пізнання енергетичної

незалежності інтерпретована з урахуванням методоло�

гічних конструкцій засад сталого розвитку, адже

співвідноситься з більшістю глобальних цілей.

ВИСНОВКИ
Враховуючи заявлені теоретико�методичні виснов�

ки і оцінки, вважаємо, що з теоретичної і, зокрема, з

концептуальної точки зору, роль енергетичної незалеж�

ності у реалізації засад сталого розвитку слід розгля�

дати через структурну специфіку її формування. У цьо�

му контексті структурна специфіка формування енер�

гетичної незалежності — це видова сукупність складо�

вих (джерел енергії), які позиціонуються в державі, га�

лузі, для забезпечення потреб економіки в енергії влас�

ного виробництва. У цьому сенсі характеристики енер�

гетичної незалежності представлені як економічні ре�

сурсні чинники сталого розвитку, за критерієм співвідно�

шення між традиційними і відновлювальними джерела�

ми енергії. Безпосередня кореляція теоретичних засад

розуміння специфіки і процесу формування енергетич�

ної незалежності з критеріями сталого розвитку відзна�

чається з введенням до неї відновлювальних джерел

енергії. І це логічний висновок, адже серед ЦСР активі�

зація економічних та суспільних стимулів розвитку

відновлюваної енергетики — один із пріоритетів.
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CONCEPTUAL APPROACHES IN JUSTIFING THE CONCEPT OF THE "AUTOMOBILE
INDUSTRY" AS SCIENTIFIC RESEARCH OBJECT

Розглянуто підходи до трактування поняття "автомобільна галузь" в Україні, динаміку та тен!
денції розвитку автомобільної галузі в Україні та Світі протягом останніх років, 2018—2019 рр.
Проаналізовано концептуальні підходи до обгрунтування поняття автомобільна галузь як об'єкта
наукового дослідження. На сьогодні в Україні поняття автомобільна галузь застосовується пе!
реважно в контексті виробництва та продажу автомобілів, відповідно до класифікації видів еко!
номічної діяльності, яку було введено ще в 1997 році. Проте з того часу ситуація дещо змінюва!
лась і розглядати автомобільну галузь у сучасному світі потрібно як ту, що може поєднувати в
собі не лише промислову складову, а й ту, де можуть втілюватись передові інноваційні техно!
логії тощо. Досліджено, як провідні автомобілебудівні країни світу бачать перспективи розвит!
ку автомобільної галузі. Проведено аналіз термінології виробничих одиниць у контексті авто!
мобільної індустрії, проаналізовано законодавчу базу, де описуються поняття класифікації видів
економічної діяльності за напрямами. Встановлено, що автомобільна галузь є невід'ємною ча!
стиною технологічного прогресу та з'ясовано, які технології будуть користуватись попитом у
найближчому майбутньому. Визначено деякі проблеми, які перешкоджають ефективному фун!
кціонуванню автомобільному ринку в Україні та стримують його подальший розвиток. Запро!
поновано підходи до трактування поняття автомобільної галузі в Україні, які варто вжити для
подолання існуючих проблем та забезпечення подальшого розвитку автомобільної галузі в
Україні.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Поняття автомобільної галузі в Україні залишаєть�

ся відкритим і не чітким, цим самим унеможливлює впро�

вадження структурованих заходів щодо покращення

макроекономічної ситуації в автомобільній індустрії

загалом в Україні.

НЕВИРІШЕНІ ЧАСТИНИ
ПРОБЛЕМИ

Автомобільна галузь в Україні знаходиться на стадії

становлення, що спонукає для пришвидшення її аналі�

зу, та розвитку перспективних напрямів для діяльності

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження поняття автомобільної

галузі в Україні.

Методи дослідження: порівняння, аналізу, система�

тизації та узагальнення, аналогії та групування — для

уточнення сутності поняття "автомобільна галузь".

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Актуальність даного дослідження, передусім, обу�

мовлена низьким рівнем обгрунтування поняття "авто�

This article discusses approaches to the interpretation of the concept of "automotive industry" in
Ukraine, the dynamics and trends of the automotive industry in Ukraine and the world in recent years,
2018!2019. The study also analyzed conceptual approaches to the substantiation of the automobile
industry as a subject of scientific research. In Ukraine today, the automobile industry is mainly used
in the context of the manufacture and sale of automobiles, following the classification of economic
activities, which was introduced in 1997. The automotive industry has a direct impact on technological
progress and speaks best of the solvency of the population and thus of the standard of living. The
importance of the automobile industry and the industry as a whole, and the prospects for its
development, are determined by the place of motor transport in the national economy of a country.
The automotive industry is developing rapidly, remaining one of the critical sectors of the Ukrainian
economy. Today, industry companies have to conduct business, adapting to the unstable economic
situation and new regulatory rules, reducing costs and attracting new partners. In 2020, the Ukrainian
car market entered with excellent dynamics of recovery and expectations of further growth. Since
then, however, the situation has changed somewhat, and the automobile industry in the modern world
should be seen as something that can bring together not only the industrial sector but also where
innovative technologies and the like can be implemented. The article provides examples of the
development of the automotive industry in different countries of the world. The task that the domestic
automotive sector needs to solve consists of many sub!points, and a conceptual understanding of
the basics minimizes the time to solve these problems.The article set out the essential criteria on
which the automotive industry in the developed world is formed. The study also substantiated
significant trends in the automotive industry in the markets of Asia, North America and Europe. Based
on the analyzed volume of information, the definition of the concept of the automotive industry in
Ukraine was defined more precisely.

Ключові слова: галузь, автомобільна галузь, технічне обслуговування, КВЕД, зміни, автомобільні тех)

нології, перспективи розвитку автомобільної галузі.

Key words: industry, automotive industry, automotive maintenance, NACE, changes, automotive technology,

prospects for the automotive industry.

мобільна галузь". Розглядаючи автомобільний ринок,

як одну з основних складових економіки багатьох роз�

винених держав, не буде перебільшенням сказати, що

ця галузь є тим елементом, який підтримує життєді�

яльність переважної більшості еко�систем (як держав�

них так і корпоративних). У цій статті ми спробуємо че�

рез концептуальний підхід визначити поняття "автомо�

більна галузь", а також навести приклади його застосу�

вання в різних країнах світу.

Під поняттям концептуальний підхід — мається на

увазі підхід для визначення інноваційних концептів, у

яких є шанс та перспектива щось змінити. З іншої сто�

рони, концептуальний підхід — це сукупність основ�

них, фундаментальних засад, що визначають страте�

гію правового дослідження [9]. Проте найбільш повне

визначення поняттю концептуальний підхід наведено

в статті Боднар О.С., де зазначено, що концептуаль�

ний підхід — це сукупність принципових ідей, філо�

софських узагальнень, теоретичних положень, на ос�

нові яких здійснюється вибір методологічних підходів

до дослідження педагогічного об'єкта. Методологічні

підходи обумовлюють принципи розгляду структури

досліджуваного об'єкта та причинно�наслідкові зв'яз�
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ки у ньому. Отже, концепція визначає методологію.

Концепція дослідження об'єкта розробляється для

того, щоб побачити вільні параметри діяльності, які

можна змінювати, змінюючи параметри, в результаті

чого отримуємо різні методологічні підходи. Таким

чином, методологічний підхід — це розробка можли�

вих варіантів вирішення практичної реалізації моделі

управління [2]. Відповідно до цього, нами буде знай�

дено вільні напрями діяльності, які можна змінювати

для того, щоб розглянути автомобільну галузь в мало�

дослідженому контексті, з нетиповими для цієї галузі

особливостями.

По�перше, відповідно до наказу Міністерства ста�

тистики України від 24 січня 1994 року №21 Про

зміни та доповнення до Загального класифікатора

галузей народного господарства (ЗКГНГ) п.2 Вста�

новити, що ЗКГНГ, зміни та доповнення до нього,

затверджені п. 1 цього наказу, будуть діяти тимча�

сово як відомчі документи до розробки та введення

в дію Державного класифікатора видів економічної

діяльності. Також відповідно до наказу від 22 жовт�

ня 1996 року № 441 "Об утверждении Государствен�

ного классификатора Украины" затверджено і вве�

дено в дію класифікацію видів економічної діяль�

ності. Наказ набув чинності від 01.07.1997. Відпові�

дно до вищезазначеного наказу №441: галузь — це

сукупність усіх виробничих одиниць, які беруть

участь переважно в однакових або подібних видах

виробничої діяльності [7]. Відповідно до Данильчен�

ка виробнича одиниця — це:

— комплекс спеціалізованих підрозділів, які мають

самостійну структуру управління;

— комплекс спеціалізованих дільниць, які підпоряд�

ковуються апарату управління підприємства;

№ Основні показники галузі Період 
1. Автомобільні реєстрації в США 1999-2017 
2. Кількість проданих легкових 

автомобілів у США 
1999-2017 

3. Роздрібна торгівля автомобілями 
та деталями в США, дохід 

2000-2018 

4. Валовий обсяг виробництва 
автомобільних автомобілів та 
деталей у США 

2005-2018 

5. Обсяг продажу запасних частин та 
автомобілів дилерами у США 

2000-2018 

6. Кількість дилерських центрів у 
США 

2004-2018 

7. Кількість працівників у 
автомобільній промисловості 
США 

2007-2019 

8. Прогнозований середній вік 
транспортного засобу у США 

2017-2019 

9. Кількість проданої легкової 
комерційної техніки у США 

2008-2019 

10. Найпопулярніші продані 
автомобілі у США 

2019 

Таблиця 1. Основні показники для аналізу автомобільної галузі США

Джерело: розроблено авторами на основі [13].

Рис. 1. Найбільш значущі технологічні фактори для автомобілістів у Росії у 2019 році
Джерело: [4].
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— організаційно відособлений підрозділ підприєм�

ства, який складається з низки виробничих і допоміж�

них дільниць та обслуговуючих ланок;

— ланка у виробничій структурі промислового

підприємства, призначена для виконання технологічно

або предметно однорідних робіт; сукупність робочих

місць на єдиній території [8].

Для опису економіки Класифікацію видів еко�

номічної діяльності (КВЕД) побудовано так, що ви�

ділені об'єкти охоплюють усі або майже усі види

діяльності, які здійснюються в будь�якій галузі гос�

подарства. Також нижчезазначені КВЕДи, які є зна�

чущими для розвитку автомобільної галузі загалом

не об'єднані загальним поняттям "автомобільна га�

лузь":

— 29.10 Виробництво автотранспортних засобів;

— 45.11 Торгівля автомобілями та легковими авто�

транспортними засобами;

— 45.20 Технічне обслуговування та ремонт авто�

транспортних засобів;

— 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям

для автотранспортних засобів.

Виходячи з вищезазначеного пропонуємо розг�

лянути приклади, коли країни Європи (Німеччина,

Франція, Британія), Америки (США, Канада), Азії

(Індія, Китай), або в Австралії, Росії поняття "auto�

motive", "automotive industry", "automobile industry",

"автомобильная отрасль" застосовується в контексті

не лише промисловості, тобто виробництва, але і як

сукупність економічних видів діяльності (розробки,

виробництво, збут, обслуговування). Так, наприклад,

на сайті statista.com у рубриці "U.S. Automotive

Industry — Statistics & Facts" аналіз автомобільно�

го ринку включає в себе не лише інформацію по кіль�

кості виготовлених авто, але і таку, що наведена в

таблиці 1.

Отже, підсумовуючи дані з таблиці 1, можемо зро�

бити висновки, що провідні статистичні інформаційні

ресурси світу в контексті автомобільної галузі мають

на увазі сукупність видів економічної діяльності, які ма�

Рис. 2. Динаміка продажу легкових автомобілів у Китаї за 2001—2019 роки

Джерело: [11].

Таблиця 2. Порівняння поняття
"автомобільна галузь" на сайті wikipedia.org на різних мовах

Джерело: розроблено авторами на основі [10].

№ Мова на 
сайті Трактування 

1 English The automotive industry comprises a wide range of 
companies and organizations involved in the design, 
development, manufacturing, marketing, and selling of 
motor vehicles 

2 Русский Автомобильная промышленность 
(автомобилестроение) — отрасль промышленности, 
осуществляющая производство безрельсовых 
транспортных средств (например, автомобилей, 
мотоциклов и повозок), преимущественно с 
двигателями внутреннего сгорания (ДВС) 

3 Українська Автомобільна промисловість (інколи також 
автомобілебудування) — галузь транспортного 
машинобудування, що виробляє моторизовані 
транспортні засоби, зокрема легкові автомобілі, 
вантажні автомобілі а також автобуси, мотоцикли, 
тролейбуси, трактори й інші. До галузі входять 
підприємства, котрі займаються дизайном, 
конструюванням, виробництвом, маркетингом та 
продажем моторизованих засобів транспорту 
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ють безпосереднє відношення не лише до розробки

та виробництва автомобілів, але і до продажу, обслу�

говування та макроекономічних тенденцій в галузі в

цілому.

Додамо також інформацію про те, що, наприклад,

в Глосарії ЄБРР з проєктного фінансування у Томі 1

слово "industry" перекладається як: "отрасль эконо�

мики; вид экономической деятельности; отрасль про�

мышленности; предприятие; отрасль; промышлен�

ность" [12].

До прикладу, одна з провідних консалтингових ком�

паній PWC, аналізуючи автомобільний ринок Росії, на

своєму сайті в рубриці "Автомобильная отрасль" опуб�

лікувала результати опитування щодо того, які техно�

логії є найбільш актуальними для водіїв у 2019 році у

Росії (рис. 1). Саме така інформація як не найкраще по�

яснює, що поняття автомобільної галузі виходить дале�

ко за межі виробництва та збуту.

Як бачимо на рисунку вище, в контексті автомо�

більної галузі вживається поняття "смартфон", "біомет�

ричний доступ", "відслідковування стану здоров'я",

"інтегрованість" і інше. Чи можливо було припустити, що

5 чи 10 років тому назад (вже не говорю про 1997 рік)

такі поняття будуть актуальними в контексті автомо�

більної галузі. Звичайно, що в макроекономічній перс�

пективі це є малоймовірною теорією. Розглянемо, які

ще поняття крім виробництва автомобілів та технологіч�

них факторів аналізує PWC у рубриці "Автомобильная

отрасль":

1. Спільні поїздки (райдшерінг) (наприклад, ком�

панії Uber, Lyft, Juno і Via).

2. Спільне використання прокатних автомобілів

(каршерінг) (наприклад, компанії Zipcar, Enterprise

CarShare і Hertz On Demand).

3. Автономні транспортні засоби, або "автопілотні

автомобілі".

4. Вбудовані в автомобіль технології (наприклад,

віддалена зупинка роботи транспортного засобу, сис�

тема безпеки на основі обмеження контролю водія над

автомобілем).

5. Тенденції, перспективи розвитку та збільшення

виробництва електромобілів (група Renault).

6. Питання екологічності, а також економічної скла�

дової (вартість утримування автомобіля).

7. Макроекономічні тенденції та огляд угод злиття і

поглинання в автомобільній галузі.

Рис. 3. Інформація щодо поняття "автомобільна галузь України" на сайті google.com
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8. Набуває значення інформаційна безпека в авто�

мобільній галузі, які інструменти використовуються

тощо [1].

Зрозуміло, що аналізуючи великі об'єми інфор�

мації та будуючи прогнози на майбутні періоди, вра�

ховуючи при цьому, що галузь будується виключно на

цифровому продукті — не є доцільним. Така модель

може призвести до хибного враження про індустрію в

цілому, а також занижувати цінність реального секто�

ру, що теж не є об'єктивним баченням ситуації. Повер�

немось до прикладів інших країн у баченні автомо�

більної галузі.

Розглядаючи питання автомобільної галузі Ки�

таю, можемо звернути увагу на доповідь міжнарод�

ної консалтингової компанії McKinsey, яка у своєму

річному звіті по цій галузі розглядає питання прода�

жу автомобілів більше, аніж їх виробництва. Наве�

демо статистику щодо продажу автомобілів в Китаї

(рис. 2).

Головними та актуальними для аналізу автомобіль�

ної галузі Китаю відповідно до звіту вищезгаданої Ком�

панії залишаються такі напрями:

— виробництво запасних частин та комплектуючих;

— тенденції в пріоритетності виготовлення авто�

мобілів різних сегментів;

— розвиток системи "trade�in" (заміна з доплатою

вживаного авто на нове);

— позиціонування "китайського продукту" як якіс�

ного, що може конкурувати з європейськими виробни�

ками;

— нові технології в продажах, мається на увазі VR

(virtual reality) технології;

— розробка та вдосконалення безпілотних си�

стем для керування автотранспортним засобом

тощо;

Як бачимо, провідні Компанії у сфері розвитку бізне�

су позиціонують автомобільну індустрію Азії (на при�

кладі Китаю) з точки зору не лише виробництва авто�

мобілів, їх продажу але як і одну з найбільш інновацій�

них на перспективних в рамках технологічного розвит�

ку.

Отже, можемо прийти до висновку, що, коли

підіймається питання автомобільної індустрії — деякі

розвинені країни бачать цю галузь економіки не лише

у промисловому чи виробничому контексті, але і в кон�

тексті коопераціями з іншими галузями економіки

тощо.

Підсумовуючи проаналізовані поняття англ.

"automotive industry", "automobile industry", рос.

"автомобильная отрасль", укр. "автомобільна га�

лузь", які використовується в різних країнах світу,

можемо зробити висновок, що під цим поняттям у

країнах Пн. Америки, Європи, Азії, на розвинених

автомобільних ринках мається на увазі не лише

кількість та структура виготовлених та проданих ав�

томобілів у тій чи іншій країні, а сукупність різних

економічних видів діяльності (розробка, виробниц�

тво, збут, обслуговування та інше). Поняття "галузь"

Господарський Кодекс України трактує наступним

чином — це сукупність виробничих одиниць, які

здійснюють переважно однакові або подібні види

виробничої діяльності [3].

Наведемо різницю в трактуваннях поняття "автомо�

більна галузь" у різних країнах світу. Для порівняння

наведемо нижче таблицю з визначенням понять:

— "automotive industry";

— "автомобильная отрасль";

— "автомобільна промисловість";

З таблиці 2 бачимо, що схожість між трактуванням

англійською мовою та між другою частиною трактуван�

ня українською мало не стовідсоткова. Проте, попри те,

що в англомовній версії об'єктом визначення є поняття

— автомобільна індустрія, в українській "тими ж" сло�

вами визначається поняття — автомобільна промис�

ловість (автомобілебудування). На нашу думку, понят�

тя автомобільна індустрія (галузь) є більш широким, ніж

поняття автомобільна промисловість (автомобілебуду�

вання). Тому, об'єднавши різні аспекти у вивченні авто�

мобільної галузі (індустрії), спробуємо дати власне виз�

начення цього терміну.

А саме, автомобільна галузь — це сукупність

суб'єктів економічної системи та їх відносин, які прямо

чи опосередковано залучені в процесі дизайну, конст�

руювання, виробництва, маркетингу, продажу та обслу�

говування моторизованих нерейкових засобів автомо�

більного транспорту.

Для порівняння проаналізуємо, яку інформацію

переважно можна зустріти на інформаційних ресурсах

України під час пошуку даних про автомобільну галузь

України (рис. 3).

Аналізуючи це поняття, стає очевидним, що ав�

томобільна галузь знаходиться під впливом безлічі

факторів. Уряд посилює регулювання галузі в умо�

вах зростання конкуренції на ринках праці і капіта�

лу. Податкові органи адаптують свої пріоритетні зав�

дання, політики і стратегії щодо контролю за дотри�

манням податкової дисципліни до змін в умовах ве�

дення бізнесу. Компанії прагнуть досягти успіху в

конкурентній боротьбі, забезпечивши при цьому не

тільки дотримання законодавчих вимог, а й зростан�

ня вартості [6].

Стрімка глобалізація автопромисловості призводить

до появи нових та зміні існуючих видів і сегментів діяль�

ності компаній. Індустріальні зміни породжують, з од�

ного боку, лібералізацію, з іншого — навпаки, підси�

лення регулювання; операційні та правові зміни відбу�

ваються майже щодня [5].

ВИСНОВКИ
Як підсумок проведеного дослідження, можемо ви�

окремити такі основні тези:

— Проаналізовано історичне формування та пе�

рехід від поняття "галузі" в контексті автомобільної

індустрії до поняття КВЕД (класифікація видів еконо�

мічної діяльності).

— Визначено, що поняття "автомобільна галузь"

у розвинених країнах світу, крім автомобільної про�

мисловості та продажу автомобілів, являє собою

більш об'ємну зону дослідження ніж на даному етапі

в Україні.

— Проведено дослідження щодо інтерпретації по�

няття "automotive industry", "автомобильная отрасль",

"автомобільна промисловість" та сформовано визначен�

ня поняття "автомобільна галузь".
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TECHNOPOLІS АS А POІNT OF GROWTH OF SCІENTІFІC АND TECHNІCАL PROGRESS
ІN THE CONDІTІONS OF THE NEWEST WORLD ECONOMY

У статті подано аналіз та виявлено основні закономірності розвитку технопарків в Америці,
Європі та Азії, наведені ефективні приклади. На основі історичного огляду подано відповідні
опрацьовані моделі технополісів (американська, європейська, японська, змішана).

Вказано, що з позиції управління технопарки — це спеціально підготовлена територія, на якій
розміщені дослідницькі лабораторії, центри експериментального виробництва, централізова!
на логістика, виробничі площі,що пов'язані науково!виробничими зв'язками. Однак технопар!
ки не включали соціальний аспект суспільства, це були відокремлені території від основних
(ділових, виробничих, наукових) центрів.

Доведено, що соціальна сфера перебування людей вимагає комплексу послуг, навчання,
дозвілля, трудової діяльності та безпеки в різних проявах. Тому форма технопарку за рахунок
соціальної складової трансформувалась у технополіси.

На сьогодні технополіси виступають найсучаснішими формами інтеграції науки і виробницт!
ва, що створюють умови для технологічного поштовху та економічного розвитку окремої при!
леглої території. Технополіси створюють умови для стійкого зростання інноваційного потен!
ціалу території, водночас в економічному плані понижають витрати малих та середніх іннова!
ційних компаній, а в соціальному плані вирівнюють добробут населення цієї території. Сутність
ідеї технополісу передусім полягає в трансфертній технології, тобто максимального наближення
науки і виробництва, освоєння наукоємної продукції.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Сучасний розвиток світової економіки вказує на

закономірну тенденцію — дострокові інновації під

чітким контролем уряду. А це можливо досягти лише

в умовах розвиненого інноваційного середовища. На�

явність такого середовища дозволяє активізувати

процеси створення наукоємних інноваційних про�

дуктів та послуг. Так, у високорозвинутих країнах

переважно вся економіка базується на використанні

досягнень сучасної науки. В країнах Західної Євро�

пи, США і країн Азії (передусім Японії) відбулось та

напрацьовано різнопланові форми об'єднання освіт�

нього, наукового та виробничого потенціалу. Ці фор�

ми стали структурними елементами як виробництва,

так і державного управління.

Зроблено висновки, що розвиток технополісу неминуче супроводжується мультиплікаційним
ефектом, пов'язаним із впливом його науково!виробничої сфери на зміцнення та розширення
обслуговуючих чи соціальних сфер. Тобто, технополіси витупають одночасно як форма інтег!
рації науки з виробництвом, так і інструментом комплексного соціально!економічного розвит!
ку території.

The аrtіcle аnаlyzes аnd іdentіfіes the mаіn pаtterns of development of technology pаrks іn Аmerіcа,
Europe аnd Аsіа, provіdes effectіve exаmples. On the bаsіs of the hіstorіcаl revіew the correspondіng
worked models of technopolіses (Аmerіcаn, Europeаn, Jаpаnese, mіxed) аre gіven.

Іt іs stаted thаt from the poіnt of vіew of technopаrk mаnаgement іt іs а specіаlly prepаred terrіtory,
on whіch reseаrch lаborаtorіes, centers of experіmentаl productіon, centrаlіzed logіstіcs, productіon
аreаs connected by connected аre locаted. However, technology pаrks dіd not іnclude the socіаl
аspect of socіety, they were sepаrаte terrіtorіes from the mаіn (busіness, іndustrіаl, scіentіfіc)
centers.

Іt іs proved thаt the socіаl sphere of people's stаy requіres а complex of servіces, educаtіon,
leіsure, work аnd securіty іn vаrіous mаnіfestаtіons. Therefore, the form of the technopаrk аt the
expense of the socіаl component wаs trаnsformed іnto а technopolіs.

Todаy, technopolіses аre the most modern forms of іntegrаtіon of scіence аnd іndustry, whіch
creаte condіtіons for technologіcаl іmpetus аnd economіc development of а sepаrаte аdjаcent
terrіtory. Technopolіses creаte condіtіons for steаdy growth of іnnovаtіon potentіаl of the terrіtory,
thus іn the economіc plаn reduce expenses of smаll аnd аverаge іnnovаtіon compаnіes, аnd іn the
socіаl plаn equаlіze well!beіng of the populаtіon of thіs terrіtory. The essence of the іdeа of the
technopolіs fіrst of аll consіsts іn trаnsfer technology, іe the mаxіmum аpproxіmаtіon of scіence аnd
productіon, development of scіence!іntensіve products.

Іt іs concluded thаt the development of the technopolіs іs іnevіtаbly аccompаnіed by а multіplіer
effect аssocіаted wіth the іnfluence of іts reseаrch аnd productіon sphere on the strengthenіng аnd
expаnsіon of servіce or socіаl spheres. Thаt іs, technopolіses emerge sіmultаneously аs а form of
іntegrаtіon of scіence wіth productіon, аs well аs аn іnstrument of complex socіo!economіc
development of the terrіtory.

Ключові слова: технополіс, технопарк, науково)технічний прогрес, новітня світова економіка, іннова)

ційний розвиток.

Key words: technopolіs, technopаrk, scіentіfіc аnd technologіcаl progress, the lаtest world economy, іnnovаtіve

development.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Серед закордонних авторів питанням інноваційного

розвитку та впливу на нього науково�технічного прогре�

су присвятили Mizrahi M. [1], Noda Makito [2], Ohmae K.

[3], Sheridan Tatsuno [4]. Проблеми функціонування тех�

нополісів досліджували такі вітчизняні вчені: Кочкодaн

В.Б., Петринa М.Ю. [5] Модiнa Х.С. [6], Мaзур A.A. [7],

Ухaновa I.О. [8], Чудaєвa І.Б. [9].

МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є комплексна оцінка тенденцій

розвитку новітньої економіки через впровадження та

розвиток технополісів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Ідеї технополісів більше півстоліття, однак немає

загальноприйнятого визначення даного поняття та його
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класифікації. Більш того, для позначення схожих понять

у різних країнах використовуються різні терміни: "тех�

нополіс", "технопарк", "технологічний ареал", "науко�

вий парк", "дослідницький парк". Проте мета таких уг�

рупувань єдина — сконцентрувати в одному місці всю

необхідну інфраструктуру для розвитку наукоємного

бізнесу (винахідників, бізнес�консультантів, фінансові

установи) та надати можливість високотехнологічним

підприємствам колективно використовувати інфра�

структуру на максимально пільгових умовах.

У розвитку технополісів чітко прослідковується три

періоди:

1. 1960�ті рр., коли більшість із них виникли в СШАі

з'явились початкові форми в західноєвропейських краї�

нах (Великобританія, Франція, Німеччина).

Так, у 1951 р. у Каліфорнії (США) був створений пер�

ший в світі технопарк — Стенфордський дослідний парк,

більш відомий як "Кремнієва долина" (Sіlіcon Vаlley), яка

є високотехнологічним кластером, який поклав початок

формуванню подібних кластерів у багатьох інших краї�

нах світу. Завдяки технопарку штат Каліфорнія перетво�

рився з однієї з найбідніших регіонів США в глобаль�

ний центр технологій, фінансів, досліджень і освіти.

У другій половині 1960�х рр. технопарки і технопо�

ліси отримують розвиток в Європі:

— у Франції (Ніццаі "Кремнієва долина" в Антіба);

— у Великобританії ("Кремнієве багно" в Кемб�

риджі);

— у Німеччині (Ульм�Даймлер�Бенц тех�

нопарк);

— у Фінляндії (Гельсінська "Кремнієва

долина").

2. 1980�ті рр., коли відбулося форму�

вання другого покоління в СШАі Західній

Європі, з'явились технопарки в Японії таін�

ших країнах Азії.

З початку 1980�х рр. у західноєвро�

пейських країнах розвинулись нові для цих

країн різновиди технопарків, які орієнтува�

лись на потреби невеликих високотехноло�

гічних підприємств — інноваційні центри,

схожі до американських інкубаторів. Їх ме�

тою було об'єднання ідей та винаходів з

капіталом і підприємцями, щоб забезпечи�

ти стартовий період нових дослідних ком�

паній. Функції інноваційних центрів охоплюють центри

різних стадій інноваційного процесу, особливо стиму�

лювання переходу від експериментального виробницт�

ва до комерційного освоєння нової продукції.

Практика створення технопарків отримала згодом

широке поширення в країнах, що розвиваються країнах і

на територіях, де створені національні "кремнієві доли�

ни", в тому числі на Тайвані ("кремнієвий острів" Хсінчу),

в Сінгапурі, в Китаї. В Індії технопарк "Бангалор" отри�

мав назву ще однієї, але вже індійської "Кремнієвої до�

лини", а технопарк "Керала" — "Кремнієвої узбережжя".

3. Сучасний період, який передбачає три центри в

сфері високих технологій — США, Японія, Західна

Європа, між якими ведеться конкурентна боротьба, що

стимулює прогрес в економіці.

Технопарки являються важливим елементом сучас�

ної економіки, і в ХХІ ст. їх можна розглядати з декіль�

кох точок зору. По�перше, технопарк — одне з найви�

щих поколінь вільних економічних зон, на території якої

посилено йде розробка наукомісткої продукції, форму�

ються нові кадри, техніко�впроваджувальні зони, з цьо�

го боку технопарк відповідає вимогам відповідності ос�

новним процесам, що відбуваються в світовій економіці.

По�друге, наука дає стимул розвитку бізнесу, голов�

ним чином малого, що дозволяє говорити про технопар�

ки, як про форму підтримки малого підприємництва,

розвиток якого дозволяє вийти на якісно новий щабель

суспільного відтворення.

Етап Роки Передумови Характеристика 
Іетап 
«Становлення» 

1960-ті  Вплив промислової 
науково-технічної 
революції. Початок 
взаємодії науки і 
виробництва 

Виникнення технополісів в 
США і  початкові форми в 
західноєвропейських країнах 
(Великобританія, Франція, 
Німеччина) 

ІІ етап 
«Підйом» 

1980-ті Встановлення 
однакового  значення 
наукової і виробничої 
функцій  

Формування другого 
покоління технополісів  в 
США і Західній Європі, 
з’явились технопарки в 
Японії та інших країнах Азії 

ІІІ етап 
«Стабільне 
функціонування» 

2000-ті –  
до н.ч. 

Перехід на 
інформаційний етап 
розвитку суспільства  

Формування трьох центрів в 
сфері високих технологій – 
США, Японія, Західна 
Європа,  між якими ведеться 
конкурентна боротьба, що 
стимулює прогрес в 
економіці 

Таблиця 1. Етапи розвитку технополісів у світі

Таблиця 2. Етапи формування функціональної структури технополісів

Моделі функціонування 
структури технополісів Характеристика Приклад 

Американська модель Формування інноваційних 
підприємств-орендарів і 
сервісних фірм  

«Силіконова долина 
(Каліфорнія, США) 

Європейська модель Основою технополісу 
являється інкубатор бізнесу, 
який сприяє формуванню 
нових інноваційних 
підприємств 

Technopol Sіerre 
Swіtzerlаnd 
(Швейцарія) 

Японська модель Структура на основі одного 
чи декількох міст, що 
включає технопарки, 
інкубатори бізнесу, 
університети  

Технополіс 
«Цукуба», 
Японія  

Змішана модель Об’єднує японську і 
американську моделі 

Наукові парки 
Франції 
(«Софія Антиполіс»)»  
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По�третє, саме в технопарках наука отримує фінан�

сові та інші додаткові можливості для ведення фунда�

ментальних і прикладних досліджень, тим самим наука

отримує більшу незалежність від держави.

У результаті аналізу світового досвіду формування

технополісів представлена таблиці 1.

У сучасному розумінні "технополіс" — це місто і

прилегла до нього територія, де в обмеженій єдності

розміщені підприємства високотехнологічних галузей

промисловості, наукові установи, університети, а також

житлова забудова із відповідними сучасною виробни�

чою і соціальною інфраструктурою.

У результаті появи та еволюції технопарків і техно�

полісів сформувались моделі: американська, європейсь�

ка та японська (табл. 2).

Американська модель технополісу представляє ре�

алізацію проекту, основною метою якого є здача в орен�

ду наукоємним фірмам площ, придатних для ведення

науково�дослідної роботи і створення експерименталь�

них інноваційних зразків. У структурі перших амери�

канських технопарків не враховувались такі параметри,

як розмір підприємства, галузева приналежність, мож�

ливі шляхи розвитку. Всі ці питання виникли пізніше пе�

ред їх організаторами.

Європейська модель характеризується такими оз�

наками:

1. Наявність комплексу завдань, призначених для

розміщення малих, лише створених інноваційних фірм,

які сприяють швидкому формуванню малих та середніх

інноваційних підприємств.

2. Покращена система обслуговування, що скла�

дається з складного та простого сервісу.

3. Наявність декількох установ — університету чи

науково�дослідного центру, чий вклад полягає в нау�

ковій підтримці парку і співробітництво з ним, а також

державної та регіональної адміністрації, що надає зем�

лю та інфраструктуру.

4. Наявність агентства по розвитку території чи

організації, що представляє гранти і виділяє науковому

парку будівлі, що дозволяють органічно та динамічно

розвиватися.

В Європі першими стали створювати технопарки в

недостатньо розвинених районах країни для інтенси�

фікації їх розвитку і підвищення рівня життя населення.

Ідея будівництва саме технополісів, тобто науково�

виробничих міст вникла саме в Японії на початку 1980�х

років. Японська модель передбачає активну державну

участь в плануванні, фінансуванню і розвитку техно�

полісів. За програмою "Технополіс", прийнятої до реа�

лізації у 1982 р., планувалось будівництво нових міст

науки в 19 зонах, рівномірно розподілених по території

Японських островів.

Японські технополіси мають не лише наукове на�

правлення. Більшість з них вникали в центрах з тради�

ційними галузями, які не лише не згортались, а отриму�

вали додатковий стимул, створюючи навколо себе ви�

сокі технології: виробництво електроніки, програмно�

го забезпечення, робототехніки, біотехнології, вироб�

ництва нових матеріалів і нових джерел енергії.

У світі нараховується понад 400 технополісів. Се�

ред найбільших можна назвати Кремнієву долину по�

близу Стенфордського університету (США). В її зоні

сконцентровані підприємства концернів електронної

промисловості та ІT— технологій, в тому числі ІBM,

Hewlett�Pаckаrd, Xerox.

Таким чином, сутність ідеї технополісу передусім по�

лягає в трансфертній технології, тобто максимального

наближення науки і виробництва, освоєння наукоємної

продукції. Трансфертна технологія пов'язана із швид�

ким і ефективним впровадженням результатів дослід�

жень у практику, втілення їх в продукцію, яка виготов�

ляється в технополісах промисловими фірмами.

Трансфертна діяльність безпосереднім чином пов'я�

зана з розвитком наукоємного виробництва, впровад�

женням нових наукових досягнень, створенням нових

зразків продукції та підвищенням технологічного рівня

підприємства. Тим самим вона сприяє становленню якіс�

но нової економіки, яка базується на основі високих

технологій.

Функціонування технополісу дає можливість за його

допомогою вирішити актуальну проблему реорганіза�

цію системи освіти — приближення її до потреб сучас�

ного наукоємного сектору. Більшість технополісів, що

мають у своєму складі вищі заклади освіти, займають�

ся підготовкою кваліфікаційних спеціалістів безпосе�

редньо для свої науково�дослідних підрозділів і фірм.

Традиційна система вищої освіти завжди відстає від

практики. Технополіси дають можливість готувати спе�

ціалістів, які з перших років навчання залучаються до

високотехнологічного виробництва.

Важливою частиною розвитку технополісу являєть�

ся створення комфортного середовища для працюючих

там спеціалістів. Організація сучасної транспортної,

житлової, ділової і соціокультурної інфраструктури —

пріоритет розвитку технополісу разом із створенням

умов для здійснення трансферної технології. Розвиток

соціальної інфраструктури в технополіси стимулює не

лише науково�виробничі потреби технополісу, а ще і

високим рівнем розвитку зарплати у працівників науко�

ємних компаній.

Технополіси у всіх розвинутих країнах виявилися так

званими "фінансовими оазисами" для підприємств, що

займаються інноваційною діяльністю. Створені в них

фірми не залежать від несприятливих зовнішніх умов

диктату олігополітичних лідерів. Завдяки активній

підтримці з боку державних та муніципальних органів

технополіси отримують досить значні асигнування. Та�

кож необхідно додати і пільгове оподаткування

підприємств, а також можливість довготривалого деше�

вого кредитування.

Технополіс став фінансовим диверсифікатом. Тоб�

то в ньому поєдналися капітали держави, комерційних

банків, благодійних фондів, особистих заощаджень гро�

мадян. Ризик, що супроводжується під час впроваджен�

ня діяльності, пропорційно розподілений між всіма кре�

диторами, а інноваційні фірми отримують можливість

концентрації зусиль на розробку і впровадження нових

досягнень науково�технічного прогресу.

Ще однією специфічною рисою технополісів поля�

гає в тому, що найбільш зручна форма територіальної

організації, що дозволяє в найкоротші терміни створи�

ти багаточисленні проектні колективи із спеціалістів,

оскільки саме тут концентрація науково�дослідних

кадрів особливо велика. На невеликій території скон�
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центровані наукові центри, лабораторії, університети,

консультаційні фірми. Умови в технополісах дають мож�

ливість творчому пошуку, постійному обміну інформації,

генерації нових ідей. Тимчасові колективи, створені на

основі матричних структур управління, як показала

практика, стали однією із самих ефективних форм нау�

ково�дослідної творчості. В ці групи, як правило, вхо�

дять вчені, інженери, спеціалісти в сфері маркетингу, а

також інформаційного обслуговування, менеджери, які

легко і швидко можуть об'єднатися в рамках технопо�

лісу, який таким чином стає не лише фінансовим, але

ще й інтелектуальним диверсифікатом.

Перевага технополісу проявляється в тому, що це

одна із самих економічних, ефективних форм викорис�

тання сучасного високотехнологічного обладнання.

Підприємства мають доступ до нього на основі лізингу.

Територія в технопарку купляється і орендується при�

ватними корпораціями, дрібними підприємствами, дер�

жавними підрозділами.

Основними досягненнями технополісів можна вважа�

ти створення локалізованого середовища, яка перманен�

тно генерує нові технології, висококваліфікованих спец�

іалістів, підприємців і підтримку, яку забезпечує мережу

дослідних, навчальних і комерційних організацій.

Розвиток технополісу неминуче супроводжується

мультиплікаційним ефектом, пов'язаним із впливом його

науково�виробничої сфери на зміцнення та розширен�

ня обслуговуючих чи соціальних сфер. Завдяки такому

ефекту технополіси сприяють вирівнюванню розвину�

тих в соціально�економічному відношенні периферій

районів країни і пропонують значні зміни і їх інфра�

структурі.

Таким чином, технополіси витупають одночасно як

форма інтеграції науки з виробництвом, так і інструмен�

том комплексного соціально�економічного розвитку

території.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

На основі дослідження можна зробити такі виснов�

ки:

1. Сучасний розвиток технополісу безперечно су�

проводжується мультиплікаційним ефектом, пов'язаним

із впливом його науково�виробничої сфери на зміцнен�

ня та розширення обслуговуючих та соціальних сфер.

Завдяки такому ефекту технополіси сприяють вирівню�

ванню розвинутих в соціально�економічному відношенні

периферій районів країни і пропонують значні зміни і їх

інфраструктурі. Це призводить до інтеграції науки з ви�

робництвом, і забезпечує комплексний соціально�еко�

номічний розвиток відповідних території.

2. У міжнародній економіці технополіси стали фун�

даментальним елементом сучасної ринкової системи,

що досить гармонійно об'єднують фірми, вищі навчальні

заклади, державні та муніципальні органи в єдиний гос�

подарюючий механізм з метою вирішення технічних,

науково�дослідних, соціально�побутових потреб регіо�

ну та країни загалом.

3. За рахунок розвитку національних технополісів,

економіка країни отримує потужне джерело конкурен�

тоспроможності на світовому ринку згідно спеціалізації

самих технополісів.
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TAX POLICY AS AN INSTRUMENT TO ENSURE THE ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT
OF ADMINISTRATIVE�TERRITORIAL UNITS

Досліджено особливості імплементації податкової політики як інструменту забезпечення со!
ціально!економічного розвитку адміністративно!територіальних одиниць. З'ясовано роль
податкової політики у забезпеченні стійкого економічного зростання. Визначено особливості
децентралізаційних процесів в Україні, враховуючи специфіку національної економіки. Дослі!
джено децентралізаційні процеси у ЄС та ОЕСР, враховуючи відповідні вихідні потенціали. До!
ведено, що перспективною для активізації процесів економічного зростання є оптимізація по!
даткового потенціалу регіонів шляхом надання достатньої фіскальної децентралізації місце!
вим бюджетам без поглиблення диференціацій соціально!економічного розвитку між регіона!
ми країни; раціоналізація адміністративно!територіального устрою, що надасть можливість
знизити трансакційні витрати фінансового управління. Вказані заходи мають враховувати інсти!
туційний досвід розвитку податкової системи, фіскальних взаємовідносин між економічними
суб'єктами та особливості галузевої структури національної економіки.

The features of the tax policy implementation as an ensuring tool for the socio!economic
development regarding the administrative!territorial units were profoundly investigated. The role of
the tax policy in sustainable economic growth's ensuring has been essentially clarified. The
peculiarities of decentralization processes in Ukraine were determined, taking the specifics of the
national economy into account. The decentralization processes in the EU and the OECD were studied,
considering the respective initial economic potentials. It has been proved that the regional tax
potential optimization by the provision of the sufficient fiscal decentralization to the local budgets,
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without deepening the differentiation of socio!economic development between the regions, had been
the preferable area for the economic growth processes' intensification; the rationalization of the
administrative!territorial structure mattered too. The aforementioned measures should be taken into
account while the institutional experience of the tax system, fiscal relations between the economic
units, and the specifics of the sectoral structure of the national economy would be measured. We
evaluated the impact of fiscal decentralization on economic development using a set of
decentralization measures. We found out that the EU countries and a few of post!Soviet states in
Eastern Europe were essentially more expenditures federalized than revenue decentralized. Revenue
decentralization had a tiny negative effect on economic growth; meanwhile, expenditures
decentralization could slightly encourage economic development. The overall decentralization
indicator adversely affected GDP per capita growth, but that impact was almost insignificant. The
vast majority of countries in Central and Eastern Europe referred to a group with a weak
interconnection between the mentioned indicators. Fiscal and political autonomy of the local
governments intended to ensure social and economic development and to raise the quality of public
services. Our investigation emphasized the importance of enhanced demographic sustainability to
stimulate economic growth.

Ключові слова: податки, податкові надходження, місцеві бюджети, майнові податки, економічний роз)

виток.

Key words: taxes, tax revenues, local budgets, property taxes, economic development.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Стійке економічне зростання адміністративно�тери�

торіальних одиниць залежить від значної сукупності

факторів, зокрема обсягу та структури здійснюваних

інвестицій, технологічного устрою регіону, розташуван�

ня виробничих ресурсів, якості інфраструктури, людсь�

кого капіталу. Водночас важливим чинником впливу

залишається раціональність побудови, ефективність та

адаптивність системи управління публічними фінанса�

ми, що поєднує економічні і інституційні студії, централь�

ним об'єктом дослідження яких є розмежування та за�

кріплення функціональних повноважень у сфері справ�

ляння податків і здійснення відповідних видатків бюд�

жету між ієрархічними рівнями системи управління, до�

сягнення на цій основі поліпшення громадського доб�

робуту.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Особливості реалізації податкової політики як

інструмент забезпечення соціально�економічного роз�

витку адміністративно�територіальних одиниць є пред�

метом систематичного дослідження багатьох зарубіж�

них науковців, зокрема: Л. Геденна [2], Б. Гейса [3],

Ф.Дж. Делгадо [1], С. Лаго�Пеньяса, М. Майора,

Дж.К. Розенгарда [4], Р.Й. Соренсена, Дж.І. Стігліца [5],

Р.Л. Хенсона [4]. Серед вітчизняних авторів слід виді�

лити Т.М. Боголіб [6], М.Д. Пасічного [7—10], А.М. Со�

коловську [11], в також І.Я. Чугунова [7; 8]. Водночас

за сучасних умов розвитку інституційних засад подат�

кової системи і процесів бюджетної децентралізації є

недостатньо дослідженими питання збільшення

фіскальної ефективності податкових надходжень і удос�

коналення механізму їх адміністрування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У результаті тривалого періоду функціонування зга�

даної функціональної матриці у зарубіжних країнах

сформовано три основні підходи до описаного вище

розподілу публічно�адміністративних повноважень:

— концепція природних прав індивіда, яка декла�

рує широку автономію територіальних громад (оскіль�

ки їх виникнення, за означенням, передує появі держа�

ви у якості суспільного інституту) щодо визначення

фінансових компетенцій та виконання відповідних

функцій;

— державницька концепція, що трактує місцеве са�

моврядування у якості безпосереднього оператора (ви�

конавця функцій) центральних владних органів на ло�

кальному рівні;

— концепція муніципального дуалізму, що відво�

дить органам самоврядування компетенцію переважно

у сфері соціально�економічних відносин, які можуть

бути визнані місцевими та проголошує примат централь�

них владних органів у визначенні стратегічних пріори�

тетів розвитку держави, спільних для всіх її терито�

ріальних громад.

Фінансовий простір більшості країн із розвиненою

і трансформаційною економіками являє собою певну

адаптовану конфігурацію муніципального дуалізму, при�

чому для унітарних країн характерним є дворівневий

розподіл бюджетно�податкових функцій між централь�

ним рівнем виконавчої влади і самоврядуванням, а для
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низки федеративних, зокрема Бельгії, Іспанії, Німеччи�

ни — трирівневий, що передбачає існування певних ре�

гіональних (на рівні провінцій, федеральних земель,

регіонів тощо) фіскальних медіаторів, зокрема відпові�

дальних за визначення стратегії податкової політики.

З 2015 року децентралізація в Україні набула пере�

важно характеру трансформації міжбюджетних відно�

син, внаслідок чого мало місце певне посилення фінан�

сової маневреності органів самоврядування в частині

визначення ставок місцевих податків і зборів. Однак про

повноцінну фіскальну автономію територіальних гро�

мад, на зразок деяких країн ОЕСР та ЄС, наразі не йдеть�

ся. Започатковані реформи мають у середньостроковій

перспективі щільно кореспондувати з трансформацією

адміністративно�територіального устрою держави, якіс�

ним удосконаленням інституційного середовища публіч�

них фінансів, зокрема покращенням комунікації у лан�

цюжку: територіальна громада ↔ місцеве самовряду�

вання ↔ органи центральної влади.

Ключовим залишається питання оптимізації величи�

ни територіальної громади з позицій її фінансової та

інституційної спроможності. Економічна активність меш�

канців повинна забезпечувати достатню податкоспро�

можність відповідної юрисдикції, що стимулює добро�

вільне об'єднання дрібних та середніх за чисельністю

громад. Водночас мають дотримуватися критерії ра�

ціональності і результативності публічного адміністру�

вання, елімінуватися основні сецесійні ризики шляхом

досягнення балансу автономії та централізації функцій

щодо справляння податків, бюджетного регулювання як

у сферах розвитку інфраструктури так і надання насе�

ленню гарантованих державою суспільних послуг.

Сучасний адміністративно�територіальний устрій

України закладався в 1930�х роках відповідно до того�

часної галузевої структури економіки. Розвиток інсти�

туційних засад вітчизняної податкової політики в кон�

тексті забезпечення економічного зростання адмініст�

ративно�територіальних одиниць має відбуватися з до�

триманням стратегічних орієнтирів розвинених країн.

Хоча в статистиці ЄС класифікаційним критерієм висту�

пає чисельність населення, таксонами при цьому визна�

чено не громади (territorial community), а територіальні

і адміністративні одиниці (territorial and administrative

units), щодо трактування яких існує певне розмежування.

За "Номенклатурою територіальних одиниць, що

застосовується для статистичних цілей" (Regions in the

European Union: Nomenclature of territorial units for

statistics, далі — NUTS 2010/EU�27) територіальні оди�

ниці держав ЄС визначаються в межах сформованих

адміністративних утворень. Під останніми розуміють

географічні території, що належить до юрисдикції пев�

ної локальної адміністрації, відповідальної за прийнят�

тя й реалізацію значущих соціально�економічних рішень

та напрямів політики згідно чинних інституційних рамок

держави�члена ЄС.

Вказана Номенклатура включає п'ять ієрархічних

рівнів: три для регіональної і два для місцевої статисти�

ки. Регіональна класифікація NUTS 2010/EU�27 уніфі�

кована і обов'язкова для всіх членів ЄС, в той час як

місцева розробляється кожною країною самостійно.

Критеріями, як зазначалося, виступають граничні міні�

мальна та максимальна чисельності населення: а) NUTS�

1 — від 3 млн до 7 млн осіб; б) NUTS�2 — від 800 тис до

3 млн жителів; в) NUTS�3 — від 150 до 800 тис меш�

канців. За відсутності територіальних одиниць, що за�

довольняли б критеріям, врегульовано механізм їх

об'єднання за умов спільності еколого�географічних,

історико�культурних, соціально�економічних характе�

ристик. Тобто для ЄС характерні процеси, аналогічні

створенню об'єднаних територіальних громад в Україні.

Наведений поділ має не лише статистично�довідко�

вий, а й прикладний зміст, наприклад, при реалізації

бюджетної політики у сфері видатків і здійсненні між�

бюджетних відносин. Так, пріоритетними щодо фінан�

сування в більшості держав ЄС визнаються проекти на

рівні NUTS�2. Поширеною практикою при застосуванні

NUTS 2010/EU�27 є усунення регіональних диспро�

порцій із застосуванням трансфертів.

Перспективною для активізації процесів ендогенно�

го економічного зростання видається оптимізація подат�

кового потенціалу регіонів шляхом надання достатньо�

го ступеню фіскальної децентралізації місцевим бюд�

жетам без поглиблення диференціацій соціально�еко�

номічного розвитку між регіонами країни та окремими

адміністративними утвореннями в межах одного регіо�

ну; раціоналізації адміністративно�територіального

устрою, що надасть можливість знизити трансакційні

витрати фінансового управління. Вказані заходи мають

враховувати інституційний досвід розвитку податкової

системи, фіскальних взаємовідносин між економічни�

ми суб'єктами та особливості галузевої структури на�

ціональної економіки тощо. Дослідження структурної

Частка у загальній структурі територіальних 
громад з чисельністю населення, % 

Середня 
величина 

територіально
ї громади 

Частка податкових надходжень 
місцевих бюджетів, % у 

 

менше 
2 000 осіб 

від 2 000 
до 4 999 
осіб 

від 5 000 
до 19 999 
осіб 

понад 
20 000 осіб осіб км2 ВВП

доходах 
місцевих 
бюджетів 

податкових 
надходженнях 

зведеного бюджету 
Естонія 5 16 70 9 16 657 550 0,3 3,5 1,5 
Латвія 5 30 45 20 16 476 523 5,9 60,8 26,0 
Польща 1 25 61 13 15 507 124 4,3 32,7 20,9 
Словаччина 85 10 3 2 1 854 17 0,5 7,3 2,9 
Словенія 12 40 40 8 9 739 95 3,5 41,4 15,7 
Угорщина 76 15 7 2 3 088 29 2,3 36,0 8,9 
Чехія 89 7 3 1 1 688 12 5,2 46,4 26,2 

Таблиця 1. Характеристики територіальних громад та місцевих бюджетів країн
Центральної та Східної Європи у 2018 році

Джерело: складено авторами за даними [9].
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композиції територіальних громад за критерієм чисель�

ності населення у країнах Центральної і Східної Європи

свідчить, що найвища питома вага громад у країнах

Балтії, Польщі, Словенії наразі сформована з кількістю

від 5 до 20 тис. осіб. Слід наголосити, що у згаданих

країнах було проведено послідовну та поетапну транс�

формацію інституційних засад міжбюджетних відносин,

у тому числі пов'язану з укрупненням територіальних

громад. Наприклад, в Естонії лише за період 2016—

2018 років частка дрібних громад (до 2 тис. мешканців)

скоротилася з 54 % до 5 %, а великих (із чисельністю

населення понад 20 тис. осіб) — зросла на 7 в. п. (табл. 1).

За відповідний відрізок часу середні кількість насе�

лення і площа територіальної громади в цій країні зрос�

ли в 2,7 раза. Натомість, є альтернативна ситуація в Угор�

щині, Словаччині та Чехії, де кількість мешканців у понад

3/4 від загального обсягу територіальних громад не пе�

ревищує 2 тис. Заслуговує на увагу той факт, що найви�

ще значення вагових показників податкових надходжень

місцевих бюджетів серед аналізованої вибірки країн Цен�

тральної та Східної Європи спостерігається у Латвії та

Чехії, які відносяться до діаметрально протилежних

підгруп за критерієм чисельності населення та розміру

територіальної громади. З огляду на зазначене, важли�

вим при формуванні концепції закріплення податків за

місцевими бюджетами врахування інституційних особли�

востей функціонування національної економіки.

Процес добровільного об'єднання громад, що за�

пущений у нашій державі вказує, що Україна також стає

на шлях щодо укрупнення територіальних громад. Ста�

ном на кінець 2019 року із 947 об'єднаних громад лише

29, тобто 3,0 % від загальної чисельності мають насе�

лення менше аніж 2 тис. жителів. Питома вага об'єднань

із кількістю населення в діапазоні від 2 до 5 тис. є суттє�

вою та складає 32,1 %, найбільша частка об'єднаних

територіальних громад з чисельністю жителів від 5 до

20 тис. — 56,4 %, понад 20 тис. — 8,5 %.

Метою об'єднання територіальних громад є поси�

лення рівня їх інституційної та фінансової спроможності.

Останню категорію варто розглядати з двох позицій —

мобілізації власних доходів бюджету, надання достат�

нього рівня мотивації органам місцевого самоврядуван�

ня в частині справляння місцевих податків та певного

впливу на фіскальну значимість податкових надход�

жень; здійснення видатків бюджету, які мають оптимі�

зуватись за рахунок врахування демографічного, со�

ціального, територіального підходів до функціонуван�

ня територіальної громади. За сучасних умов існують

стандарти які визначають мінімально допустиму кіль�

кість учнів у школі, дитячого садка, терміну приїзду

швидкої допомоги, пожежників, поліції тощо.

Фінансова спроможність громади не може зроста�

ти виключно за рахунок оптимізації соціальної інфра�

структури та демографічного фактору, важливим у цьо�

му питанні є критерій розширення власних доходів, на�

самперед податкових надходжень. Темпи приросту по�

даткових надходжень бюджетів об'єднаних територі�

альних громад є вищими аніж для інших бюджетів, що

свідчить про ефективність здійснених змін інституцій�

ного характеру. Водночас у Методиці формування спро�

можних територіальних громад, затвердженою Поста�

новою КМУ № 214 від 08 квітня 2015 року не приділено

належної уваги питанням підвищення податкового по�

тенціалу територій. Нормативно�правовим актом перед�

бачено, що формування спроможної територіальної

громади внаслідок добровільного об'єднання має бути

здійснена з урахуванням фінансового забезпечення ад�

міністративно�територіальної одиниці.

Рис. 1. Фіскальна значущість екологічного податку у структурі податкових надходжень
місцевих бюджетів у 2011—2019 роках, %

Джерело: розраховано авторами за даними Міністерства фінансів України.
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Важливим об'єктом державного регулювання є при�

родне середовище, яке не лише входить до складу еко�

номічного потенціалу адміністративних одиниць, явля�

ючись фізичним базисом існування територіальної гро�

мади, а й визначає їх соціально�демографічні парамет�

ри, в т. ч. рівень захворюваності і середню очікувану

тривалість життя. Умовою модернізації існуючої систе�

ми податкового регулювання стану екології є ідентифі�

кація ролі природних ресурсів для ендогенного розвит�

ку громад, що виступають центральним ареалом їх екс�

плуатації.

Основним фінансовим засобом впливу на стан дов�

кілля в Україні є екологічний податок, однак регулю�

вання природокористування включає також широкий

функціонал інших фіскальних інструментів, які на дум�

ку дослідників не завжди є класичними податками [10].

Так, імпліцитним екологічним потенціалом наділені ком�

поненти рентної плати за спеціальне використання вод,

лісових ресурсів, природних надр, радіочастот. Певний

регуляторний вплив щодо навколишнього середовища

має й податок на майно, зокрема в частині земельного

податку.

Розглянута група інструментів інтегрується до кон�

цепції подвійної вигоди (double dividend), згідно якої їх

використання: а) призводить до захисту і збереження

довкілля (первинна вигода); б) суттєво перерозподіляє

податкове навантаження, зменшуючи distortional�ефект

податків на працю й капітал, що в перспективі знижує

рівень безробіття, спрощує залучення інвестицій в еко�

номіку (вторинна вигода) [8]. Обидва аспекти важливі

для територіальних громад, оскільки створюють стиму�

ли для суб'єктів економічної діяльності щодо іннова�

ційного оновлення операційної діяльності, впроваджен�

ня ресурсозберігаючих технологій, раціоналізації струк�

тури попиту і пропозиції екологічно "чистих" та "шкідли�

вих" товарів тощо.

Екологічний податок є загальнодержавним обов'яз�

ковим платежем, обсяги якого визначаються фактични�

ми обсягами викидів і скидів речовин�забрудників ат�

мосфери та вод; розміщення відходів, зокрема радіо�

активних, що створюються, тимчасово зберігаються або

накопичуються виробниками. Надходження від його

справляння за чинними нормами Бюджетного кодексу

України розподіляються пропорційно між державним

(45 %) та місцевими (55 %) бюджетами. Значущість

цього податку для місцевих бюджетів впродовж аналі�

зованого періоду (із моменту запровадження у 2011 ро�

ці) не підлягає однозначній інтерпретації: його надхо�

дження характеризувалися значними річними флуктуа�

ціями. Середня питома вага екологічного податку у

структурі доходів місцевих бюджетів адміністративно�

територіальних одиниць України становила близько

1,5% (рис. 1).

Для окремих регіонів України річні темпи приросту

надходжень від справляння екологічного податку ста�

новили від �82,2 % (для Житомирської області у 2015

році) до 593,6 % (для Луганської області у 2016 році).

В обох випадках суттєві відхилення можуть розгляда�

тися у якості екстерналій і пояснюються одночасно спе�

цифікою досліджуваного інструменту і змінами у со�

ціально�економічному становищі крани в період 2014—

2015 років.

У 2018 році для всіх регіонів України було харак�

терним суттєве скорочення обсягів надходжень еколо�

гічного податку. Це властиво для всіх адміністративно�

територіальних одиниць, крім Київської області, де но�

мінальний приріст склав 9,2 %. Однак у попередньому

році саме цей регіон характеризувався чи не найбіль�

шим спадом зазначеної доходної статті: �42,6 % до 2016

року. Тернопільська область характеризувалася здеб�

ільшого спадними темпами надходжень від сплати еко�

логічного податку, проте в 2015 році зафіксовано їх

сильне зростання (на рівні 116,3 %).

Така волатильність за умов застосування незмінної

методики детермінації зобов'язань платників не лише

ускладнює процеси бюджетно�податкового прогнозу�

вання і планування, знижуючи їх точність, а й виступає

індикатором необхідності перегляду відповідних інсти�

туційних засад податкового регулювання. Податковим

кодексом визначено найменування забруднюючих ре�

човин, класи їх небезпечності, орієнтовно безпечні та

гранично небезпечні концентрації. Водночас на рівні

територіальних громад видається можливою імплемен�

тація комплексного підходу до об'єкта і бази оподатку�

вання, який крім фактичної оцінки нанесеного збитку

(що наразі пропонується Кодексом) також враховував

би: а) орієнтовні витрати (із належним техніко�еконо�

мічним обгрунтуванням), необхідні для ліквідації за�

бруднення; б) експертну оцінку збитку на основі регіо�

нальної емпіричної інформаційної бази; в) превентивні

природоохоронні витрати, детерміновані концепцією

розвитку адміністративної одиниці.

Загалом кожний регіон України, незалежно від його

домінантного галузевого спрямування, має потенціал

росту вказаної категорії доходів. Так, лише в семи об�

ластях — Івано�Франківські, Луганській, Дніпропет�

ровській, Запорізькій, Донецькій, Полтавській та Він�

ницькій — середня частка надходжень екологічного

податку до місцевого бюджету у структурі податкових

надходжень впродовж періоду перевищувала 1,5 %.

Ущільнення координації діяльності фіскальних та

статистичних служб на місцевому рівні, залучення су�

спільства до здійснення незалежного контролю стану

екосистеми регіону, проведення громадських обгово�

рень та роз'яснювально�консультативної роботи з

платниками податку є важливими інституційними умо�

вами посилення результативності системи заходів по�

даткового регулювання. Для промислових регіонів Ук�

раїни, що об'єктивно характеризуються найбільшими

фізичними обсягами викидів і скидів речовин�забруд�

ників у навколишнє середовище, властиве домінування

в структурі доходних джерел місцевих бюджетів інших,

неекологічних, фіскальних інструментів. Це також по�

яснюється специфікою методики визначення зобов'я�

зань зі сплати досліджуваного податку та чинною сис�

темою пільг. Так, найвищу середню питому вагу в струк�

турі податкових надходжень місцевого бюджету еколо�

гічний податок має у Івано�Франківській області — 6,0

%, а найнижчу — 0,2 % — у сусідній та подібній за га�

лузевою спеціалізацією Тернопільській.

У контексті децентралізації зростання якості подат�

кового регулювання стану навколишнього середовища

досяжне шляхом реалізації одного з альтернативних

сценаріїв: а) включення екологічного податку до скла�
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ду місцевих, що не лише суттєво розширить доходну

базу самоврядування, а й надасть територіальним гро�

мадам спроможність щодо визначення ставок оподат�

кування; б) збереження цим інструментом статусу за�

гальнодержавного із пропорційним розподілом відпо�

відних надходжень за рівнями бюджетної системи та,

водночас, посиленням маневреності місцевих самовряд�

них інституцій через надання їм права регулювання ста�

вок. Доцільність реалізації вказаних сценаріїв зумовле�

на якісного можливістю: 1) оцінювання й актуалізації

об'єкта і бази оподаткування на місцях, враховуючи

інституційно закріплені граничні значення; 2) визначен�

ня реального масштабу деструктивних для біогеоцено�

зу наслідків діяльності економічних суб'єктів�забрудню�

вачів навколишнього середовища регіону.

Рентна плата, як зазначалося, чинить опосередко�

ваний регулюючий вплив на стан екології. Більша час�

тина відповідних надходжень включена до державного

бюджету, однак Бюджетним кодексом передбачено

пропорційне зарахування до загального фонду місце�

вих бюджетів рентної плати за спеціальне використан�

ня лісових (37 %) та водних (45 %) ресурсів, а також

користування надрами для видобутку корисних копалин

(від 2 % до 25 %, залежно від виду ресурсу).

Варто зазначити, що пропонований Податковим

кодексом перелік видів економічної діяльності, щодо

яких встановлено рентну плату, не є вичерпним та в кон�

тексті посилення фінансової спроможності територіаль�

них громад може бути розширений шляхом включення

до переліку оподатковуваних будь�яких активностей

щодо спеціального використання: а) морських аква�

торій; б) природних ресурсів туристично�рекреаційно�

го призначення; в) не цільового, але такого, що не супе�

речить закону, об'єктів природно�заповідного фонду.

Доцільною видається розробка системи податкових

пільг та інших форм заохочення для суб'єктів госпо�

дарської діяльності, що імплементують технології ре�

сурсозбереження, встановлюють устаткування з висо�

ким рівнем екологічної безпеки.

Можливим є розвиток інституту територіально�при�

ватного партнерства як складової державно�приватно�

го, що одночасно посилить роль громад у збереженні

довкілля та їх фінансову спроможність [9]. Подібні за�

ходи, а також доведення ставок рентної плати за вико�

ристання надр до економічно обгрунтованого рівня,

розподіл акцентів у загальній методології ресурсно�еко�

логічного оподаткування між сферами виробництва та

споживання, у перспективі мають посилити фінансову

спроможність самоврядування.

Трансформації фіскальної доктрини держави, спря�

мовані на суттєве посилення податкової децентралізації,

мають обгрунтовуватися з огляду на досвід розвинених

і трансформаційних економік. Значущість децентралі�

зації в якості одного з системотворчих принципів побу�

дови фіскального простору є незаперечною. Водночас

характер впливу бюджетно�податкової автономії на

рівень розвитку адміністративно�територіальних оди�

ниць та національної економіки в цілому є неоднознач�

ним та потребує додаткового дослідження.

Оскільки фіскальна децентралізація розглядається

одночасно у якості передумови та наслідку глобалізац�

ійних процесів, зокрема євроінтеграції, дослідження

ступеню автономії територіальних громад з питань фор�

мування бюджетних доходів, в т. ч. їх податкового ком�

поненту, наразі видаються актуальними. В економічній

науці низка шкіл висловили гіпотезу, що максимальний

позитивний соціально�економічний ефект досягається

у країнах, де рівні децентралізації бюджетних доходів

та видатків є ідентичним.

Децентралізація фіскальних повноважень та реаль�

не зміцнення фінансової спроможності адміністратив�

но�територіальних одиниць потребує здійснення комп�

лексної інституційної трансформації бюджетної і подат�

кової системи, що охоплює не лише формальні, а й не�

Рис. 2. Децентралізація бюджетних доходів у країнах з розвиненою і трансформаційною
економікою в 1992—2018 роках
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формальні правила, зокрема у контексті реального за�

лучення мешканців територіальних громад до процесу

визначення основних детермінант податкової політики,

у тому числі тих, що дотичні до економічного розвитку

села, селища, міста, області тощо.

Органи місцевого самоврядування, репрезентуючи

агреговані інтереси і прагнення громади, повинні по�

стійно посилювати економічну ефективність власного

функціонування. У міжнародній оцінній практиці засто�

совують низку індикаторів децентралізації доходів та

видатків як окремо, так і їх кумулятивного ефекту для

соціально�економічного стану й потенціалу розвитку

адміністративно�територіальної одиниці [10].

Порівнюючи параметри видаткової частини бюдже�

ту України з низкою бюджетів країн�членів ЄС з розви�

неними і трансформаційними економіками (без Кіпру,

Ірландії, Люксембургу та Хорватії), а також Білорусі,

Грузії і Норвегії (рис. 2), можна зробити висновок,

про деякі закономірності. Україна впродовж періоду

1992—2018 років характеризувалася майже медіанним

для вибірки рівнем децентралізації видатків — близько

20,00 %, у той час як частка податкових надходжень у

загальній структурі доходів, враховуючи офіційні транс�

ферти, була доволі високою, наближаючись до 50,00%.

Однак доходна, зокрема податкова, децентралізація не

завжди була детермінантою вітчизняного фіскального

простору. Загалом у контексті рівня децентралізації

бюджетних доходів, зокрема податкових надходжень,

у представленій вибірці можна умовно виділити чотири

групи країн:

1) економіки з високим рівнем доходної децентра�

лізації понад 25,0 % — країни Північної Європи (Шве�

ція, Данія, Фінляндія), Німеччина і Білорусь. При цьому

більшість країн групи характеризується не лише фінан�

совою децентралізацією, а й доволі специфічною бага�

торівневою ієрархією публічного управління. Нордичні

держави відрізняються специфічною структурою фіс�

кального простору — поєднанням високого рівня по�

даткового навантаження із високими ж соціальними

стандартами і гарантіями, — дизайн якого задовольняє

фундаментальним вимогам соціально�ринкової моделі;

2) економіки із середнім рівнем доходної децент�

ралізації в межах 15,0—25,0 % — група з десяти країн,

зокрема чотирьох постсоціалістичних: Польщі, Латвії

(єдина країна Балтії у групі), Грузії та України, — що на

початку ХХІ ст. здійснили / започаткували децентралі�

заційні реформи;

3) країни з помірним рівнем децентралізації доходів

у межах від 8,0 % до 15,0 % — група об'єднує деякі роз�

винені (Бельгія, Нідерланди, Великобританія), зокрема

федеративні за політичним устроєм, і транзитивні (Сло�

венія, Угорщина, Болгарія) економіки, рівень доходної

децентралізації яких впродовж періоду мав переважно

позитивну тенденцію із незначною річною флуктуацією;

4) країни з наднизьким рівнем середньої децентра�

лізації доходів до 8,0 % — Греція, Естонія, Литва, Сло�

ваччина; висока централізація податкової системи яких

зумовлена особливостями адміністративно�терито�

ріального устрою, інституційними традиціями або сеце�

сійними ризиками.

Досвід податкового регулювання економічного роз�

витку в аналізованій вибірці країн дозволяє виділити три

характеристики податкової політики, важливі в кон�

тексті децентралізації:

а) нормативний розподіл податків і зборів на загаль�

нодержавні та місцеві, щодо яких інституційно визна�

чені обмеження;

б) раціоналізація пропорцій перерозподілу подат�

кових надходжень між різними рівнями бюджетної си�

стеми;

в) дієвість місцевих механізмів регулювання та ма�

невреність місцевого самоврядування щодо податкових

баз, ставок та межі застосування пільг.

Рівень податкової автономії регіонів держави зале�

жить від економічної моделі її розвитку, адміністратив�

ного устрою й галузевої структури виробництва, якості

публічного управління, низки соціально�демографічних

характеристик, зокрема індексу людського розвитку,

щільності населення тощо. Наприклад, помірна подат�

кова децентралізація, характерна для країн Балтії, по�

яснюється, зокрема переважанням в країні населених

пунктів із відносно невеликою кількістю мешканців, до

10 тисяч осіб, що безумовно звужує фіскальний потен�

ціал відповідної адмінодиниці. Тенденції добровільно�

го раціонального об'єднання територіальних громад

відмічені у багатьох країнах. Так, у 1977 році у Бельгії

кількість адміністративно�територіальних одиниць було

укрупнено з 2359 до 596; у1989 році у Новій Зеландії —

з 230 до 74; у 2007 році у Данії — з 270 до 98. Подібні

заходи з 2016 року послідовно реалізовуються у

Фінляндії й Норвегії. Розпочате у 2015 році формуван�

ня об'єднаних територіальних громад в Україні покли�

кане забезпечити стійке зростання потенціалу податкос�

проможності та може бути підкріплене реформою адмі�

ністративно�територіального устрою.

Податкова автономія за умов домінування в струк�

турі доходів місцевих бюджетів саме податкових над�

ходжень визначає загалом й рівень автономії влас�

них доходів відповідних адміністративно�територі�

альних одиниць. Традиційно найвищими значеннями

останнього індикатора у досліджуваній вибірці харак�

теризувалися країни Північної Європи, яким також

властива висока децентралізація видатків, специфіч�

на система соціального захисту і забезпечення. Вод�

ночас країни Балтії, Румунія, Словаччина та Україна

відзначаються помірною автономією власних доходів

місцевих бюджетів (яка не перевищує 7,0 %), що

може бути частково пояснене вузькими інституційни�

ми рамками щодо регулювання майнового оподатку�

вання.

Надмірний регуляторний вплив інструментарію

міжбюджетних трансфертів, без дотримання принципу

їх адресності, у середньостроковій перспективі може

призвести до зниження економічної ефективності сис�

теми публічних фінансів. Децентралізація теоретично

має сприяти покращенню інформаційного супроводу

процесів бюджетного планування і прогнозування, сис�

темному моніторингу, уточненню обсягу та структури

суспільних потреб у благах, фінансованих за рахунок

коштів бюджету. В Україні основними доходними дже�

релами місцевих бюджетів виступають податки на май�

но та податки на працю, що сильно впливають на струк�

туру суспільного відтворення і за міжнародною класи�

фікацією ідентифікуються у якості distortionary. Навпа�
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ки, державний бюджет має диферентні джерела попов�

нення, зокрема й non�distortionary податки. Зростання

питомої ваги останньої групи у загальній структурі до�

ходів місцевих бюджетів може призвести до зміни ха�

рактеру множинної залежності між індикаторами до�

ходної децентралізації та темпами росту ВВП на душу

населення.

ВИСНОВКИ
Передумовою модернізації системи податкового

регулювання є ідентифікація ролі природних ресурсів

для ендогенного розвитку громад, що виступають цен�

тральним ареалом їх експлуатації. Важливим є розши�

рення повноважень територіальних громад у контексті

екологічного оподаткування, що надасть можливість

збільшити надходження до місцевих бюджетів та підви�

щити рівень екологічної безпеки регіонів та країни за�

галом. Враховуючи неоднозначність впливу податко�

вої децентралізації на темпи економічного розвитку по�

стає питання щодо оптимального ступеню та характе�

ру процесів децентралізації фіскальних повноважень,

особливо — у країнах з трансформаційною економі�

кою. Альтернативою децентралізації для посилення

фінансової спроможності місцевого самоврядування

за умов збереження чинної структури податкової сис�

теми є перегляд підходу до розщеплення надходжень

від сплати загальнодержавних податків між централь�

ним та місцевими бюджетами, аналогом чого у захід�

ному дискурсі є tax revenues sharing. Для частини по�

датків найактуальніше інформаційне забезпечення та

якісне адміністрування можливі саме на місцевому

рівні, тоді як для інших доцільним є переформатуван�

ня чинної практики й закріплення саме за центральним

рівнем за умови вдосконалення інституційного забез�

печення. До останньої групи слід віднести податки,

надходження від яких за сучасних умов характери�

зується незадовільним рівнем, а адміністрування є

об'єктивно недосконалим та обтяжливим для місцевих

бюджетів.
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SPECIFICS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION
OF THE PUBLIC SECTOR IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF THE COVID�19 PANDEMIC

Сфера вищої освіти України перебуває у кризовому стані, що викликається як зовнішніми
чинниками (демографічними, соціально!економічними, адекватністю та якістю управління га!
луззю), так і внутрішніми, передусім — формуванням соціально!трудових відносин та мораль!
но!психологічного клімату в колективах. Реальна ситуація полягає в тому, що експлуатація та
розмір оплати праці в галузі визначається не якістю роботи персоналу, а особистими вподо!
баннями керівництва, їх здатністю підтримувати прийняття як відверто безглуздих управлінсь!
ких рішень, так і рішень, що спрямовані на особисте збагачення керівників різних ланок. До!
даткове ускладнення полягає в тому, що якщо приватний бізнесмен, здійснюючи соціально
безвідповідальну поведінку, оперує власним або позиченим капіталом, то керівництво держав!
них навчальних закладів використовує державний фінансовий ресурс (бюджетне фінансуван!
ня) для поширення соціальної несправедливості, кар'єрного зростання своїх родичів та набли!
жених осіб, нагромадження матеріальних статків.

Наукова новизна запропонованого дослідження полягає в тому, що до цього моменту про!
блеми корпоративної соціальної відповідальності досліджувались на рівні різних підприємств
і корпорацій, а заклад вищої освіти розглядався виключно як флагман наукового розвитку, якому
бракує фінансування, позбавлений проблем соціальної справедливості та експлуатації най!
маних працівників. Недостатню увагу було приділено соціальній відповідальності керівництва
закладів вищої освіти перед своїм персоналом та студентами.

Метою статті є розкриття закономірностей і тенденцій, визначення позитивних і негативних
критеріїв соціальної відповідальності у сфері вищої освіти України державного сектору з ура!
хуванням нових чинників, що спричинила пандемія COVID!19.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Сфера вищої освіти України перебуває у кризово�

му стані, що викликається як зовнішніми чинниками (де�

мографічними, соціально�економічними, адекватністю

Побудовано простий харчовий ланцюг у структурі сучасного державного закладу вищої осві!
ти та визначено 5 його трофічних ланок, з яких четверта і п'ята є консументами.

Наведено найпоширеніші викривлення в системі відносин "державний бюджет — державний
заклад вищої освіти". Визначено позитивні і негативні параметри корпоративної соціальної
відповідальності в сфері вищої освіти державної форми власності та їх реальна присутність у
системі соціально!трудових відносин.

Загальний висновок: для підвищення ефективності діяльності вищої освіти як на макро!, так
і на мікрорівні слід відмовитись від суб'єктивного підходу до оцінки ефективності діяльності
окремих працівників та структурних підрозділів, позбутись матеріального мотиву в процесі
управління цим процесом. Найпотужнішим важелем цього є автоматизація та об'єктивізація
оцінювання якості роботи в сфері вищої освіти через визначення параметрів індексу Хірша та
Імпакт!фактору та встановлення рівня оплати праці кожного окремого працівника залежно від
них, а не від рівня наближеності до керівництва чи розміру матеріальних потреб.

The sphere of higher education in Ukraine is in a state of crisis, caused by both external factors
(demographic, socio!economic, adequacy and quality of management of the industry) and internal,
primarily — the formation of social and labour relations and moral and psychological climate in teams.
The real situation is that the operation and the amount of wages in the industry is determined not by
the quality of staff, and personal preferences of management, their ability to support the adoption
of both openly meaningless management decisions and decisions aimed at personal enrichment of
managers. An additional complication is that if a private businessman, committing socially
irresponsible behavior, operates with his own or borrowed capital, the management of public
educational institutions uses public financial resources (budget funding) to spread social injustice,
career growth of their relatives and close friends, accumulation of material wealth.

The scientific novelty of the proposed research is that until now the problems of corporate social
responsibility have been studied at the level of various enterprises and corporations, and higher
education was considered exclusively as a flagship of scientific development, lacking funding, devoid
of social justice and exploitation of employees. Insufficient attention was paid to the social
responsibility of the management of higher education institutions to its staff and students.

The purpose of the article is to reveal the patterns and trends, to determine the positive and negative
criteria of social responsibility in the field of higher education in Ukraine of the public sector, taking
into account new factors caused by the COVID!19 pandemic.

A simple food chain has been built in the structure of a modern state institution of higher education
and 5 of its trophic units have been identified, of which the fourth and fifth are consumers.

The most common distortions in the system of relations "state budget — state institution of higher
education" are given. The positive and negative parameters of corporate social responsibility in the
field of higher education of the state form of ownership and their real presence in the system of
social and labour relations are determined.

The general conclusion: to increase the efficiency of higher education at both macro and micro
levels, it is necessary to abandon the subjective approach to assessing the effectiveness of individual
employees and departments, to get rid of the material motive in the process of managing this process.
The most powerful lever for this is the automation and objectification of quality assessment in higher
education by defining the parameters of the Hirsch index and the Impact factor and setting the level
of remuneration of each individual employee depending on them, rather than the level of proximity to
management or material needs.

Ключові слова: вища освіта, соціальна відповідальність, харчовий ланцюг, пандемія COVID)19.

Key words: higher education, social responsibility, food chain, COVID)19 pandemic.

та якістю управління галуззю), так і внутрішніми, перед�

усім — формуванням соціально�трудових відносин та

морально�психологічного клімату в колективах. Реаль�

на ситуація полягає в тому, що експлуатація та розмір

оплати праці в галузі визначається не якістю роботи пер�

соналу, а особистими вподобаннями керівництва, їх

здатністю підтримувати прийняття як відверто безглуз�
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дих управлінських рішень, так і рішень, що спрямовані

на особисте збагачення керівників різних ланок. Додат�

кове ускладнення полягає в тому, що якщо приватний

бізнесмен, здійснюючи соціально безвідповідальну по�

ведінку, оперує власним або позиченим капіталом, то

керівництво державних навчальних закладів викорис�

товує державний фінансовий ресурс (бюджетне фінан�

сування) для поширення соціальної несправедливості,

кар'єрного зростання своїх родичів та наближених осіб,

нагромадження матеріальних статків. Таку поведінку та

подальше поширення окреслених тенденцій слід вважа�

ти соціально безвідповідальними, що посилюється гео�

графічним дистанціюванням адміністрацій навчальних

закладів бюджетного сектору від колективів під час ка�

рантину.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Зазначена проблематика частково знайшла своє

відображення в працях таких вчених: І.І. Помінова

(характериcтика параметрів соціальної відповідальності

вищої освіти перед суспільством), О.А. Грішнова,

С.В. Бех (порівняльна оцінка поширення соціальної

відповідальності в діяльності вітчизняних університетів,

визначення пріоритетних напрямів розвитку соціальної

відповідальності навчальних закладів), Л.С. Шевченко

(аналіз поняття "якість вищої освіти", аргументація не�

обхідності підготовки соціальних звітів навчальних зак�

ладів, визначення необхідності компенсації втрат сту�

дентів і замовників освітніх послуг у разі їх низької

якості, відокремлення кінцевих економічних та со�

ціальних результатів діяльності вищих навчальних зак�

ладів).

Не вирішені раніше питання, що є частиною загаль�

ної проблеми. До цього моменту проблеми корпоратив�

ної соціальної відповідальності досліджувались на рівні

різних підприємств і корпорацій, а заклад вищої освіти

розглядався виключно як флагман наукового розвит�

ку, якому бракує фінансування, позбавлений проблем

соціальної справедливості та експлуатації найманих

працівників. Недостатню увагу було приділено со�

ціальній відповідальності керівництва закладів вищої

освіти перед своїм персоналом та студентами. Все це

суттєво поглиблює цю проблему та визначає рівень її

наукової новизни та практичної значущості.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розкриття закономірностей і тен�

денцій, визначення позитивних і негативних критеріїв

соціальної відповідальності у сфері вищої освіти Украї�

ни державного сектору з урахуванням нових чинників,

що спричинила пандемія COVID�19.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Сучасний заклад вищої освіти є, як правило, закри�

тим середовищем, в якому формуються дуже специфічні

відносини між роботодавцем та найманим працівником,

що дозволяє організовувати відносини всередині колек�

тиву на засадах традиційного капіталу, декларуючи при

цьому стратегічною метою своєї діяльності розвиток

інтелектуального капіталу [1, c. 72].

Простий харчовий ланцюг у структурі сучасного

державного ЗВО має такий вигляд:

1. Перший, нижчий трофічний рівень (аналог —

планктон, трави, дерева) студенти, що не мають особи�

стих зв'язків та впливових родичів — використовують�

ся для годування вищих ланок.

2. Другий трофічний рівень — викладачі без науко�

вих ступенів, що не мають впливових покровителів з ви�

щих ланок, виконують основну паперову та організа�

ційну роботу.

3. Третій трофічний рівень — креативний прошарок,

творча ланка, людський капітал, що виконує основну

наукову та методичну роботу ЗВО, формує рейтинги.

4. Четвертий трофічний рівень — студенти, що ма�

ють родинні зв'язки з окремими представниками ЗВО

та представниками адміністративно�олігархічної систе�

ми.

5. П'ята, вища трофічна ланка — адміністративний

персонал, що здійснює розподіл виділених державою

коштів, може мати спільні риси з третьою ланкою, а

може й не мати. Каста недоторканих — їх доходи та доб�

робут не залежать від ефективності роботи ЗВО, їх хар�

чування забезпечується не лише бюджетним коштом, а

й доходом перших трьох ланок.

До консументів належать 4 і 5 ланки харчового лан�

цюга, при цьому вони розташовані паралельно, тобто

5 ланка доволі рідко наважиться на споживання 4 рівня.

При цьому об'єктами харчування виступають 1, 2, 3 лан�

ки (експлуатація, привласнення чужих ставок, додаткові

"благодійні" збори тощо).

Наведемо найпоширеніші викривлення в системі

відносин "державний бюджет — державний заклад

вищої освіти". Замість формування та нагромадження

суттєвої наукової спадщини (англ. — legacy [2, с. 40]),

адміністрація вузів акцентує свою діяльність на форму�

ванні й нагромадженні матеріальної та грошової спад�

щини для своїх нащадків (англ. — heritage, legacy [2,

с. 48; с. 40]). При цьому ефективність роботи структур�

ного підрозділу/навчального закладу є другорядною

порівняно з питаннями особистого добробуту адмініст�

ративного персоналу.

Якщо на одній випусковій кафедрі існує декілька

спеціальностей — може відбуватись сприяння та за�

охочення діяльності лише однієї спеціальності з метою

перетворення працівників, що працюють на інші спе�

ціальності, на обслуговуючий, другорядний персонал,

незалежно від якості та показників їх роботи.

Впровадження карантину було використано для

зменшення особистого спілкування та уявної мінімізації

особистої відповідальності за побудову нових схем та

власні управлінські дії. Була відсутня робота адмініст�

рації в системі дистанційного навчання, тобто реальна

робота.

Доволі поширеними є намагання передачі влади у

спадок через маніпулювання виборним процесом, ви�

лучення з нього непотрібних кандидатів шляхом різно�

манітних маніпуляцій, залякувань, зловживання трудо�

вим законодавством. Така діяльність є гарантією збе�

реження існуючої ситуації, наявних трендів просування

кар'єрними сходами конкретних осіб (іншим особам вхід

до них заборонено), збереження нагромадженого май�

на та схем особистого збагачення.
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Схема формування особистого корупційного капі�

талу виглядає таким чином: фінансові кошти держави

(вступ на державні/пільгові місця) — отримання дип�

ломів з відзнакою хибних студентів (родичів чи "по�

трібних" осіб) — вступ до аспірантури за державний

кошт та захист порожніх дисертацій — особистий

добробут, неякісна освіта, поширення цієї схеми на на�

ступні покоління. Відтак має місце зловживання держав�

ним капіталом у сфері вищої освіти так само, як і у сфері

державних закупівель, діяльності державних корпо�

рацій.

Окремим напрямом спроб поширення контролю за

бюджетними потоками є прагнення до проникнення в

органи державної та місцевої влади, що беруть участь у

розподілі бюджетів різних рівнів через зв'язки з 4 рівнем

харчового ланцюга. Також присутні намагання 5 ланки

харчового ланцюга захопити всі державні наукові про�

грами (на які виділяється фінансування), з метою отри�

№ 
з/п 

Позитивні параметри 
корпоративної соціальної 

відповідальності 

Наяв-
ність 
(+/-) 

Негативні  параметри корпоративної 
соціальної відповідальності 

Наяв-
ність 
(+/-) 

1. Однакове ставлення до всіх 
працівників 

 
- 

Маніпулювання вибірковими дисциплінами для 
збільшення навчального навантаження 
наближених осіб 

 
+ 
 

2. Відсутність спроб побудови класового 
середовища у ЗВО 

 
- 

Використання університетського фонду 
навчального навантаження в якості «пенсійного 
фонду» 

 
+ 
 

3. Орієнтація на 
загальноуніверситетський інтерес, а не 
на особистий економічний 

 
- 

Поширення чуток, у тому числі й власного 
виробництва 

 
+ 
 

4. Призначення розміру зарплат у 
залежності від особистого внеску, а не 
від персональної відданості 

 
- 

Задіяння силових структур для 
ліквідації/обмеження кількості претендентів на 
керівні виборні посади 

 
+ 
 

5. Сприяння розвитку найефективніших 
структурних одиниць 

 
- 

Зловживання службовим становищем для 
задоволення особистих, у тому числі й 
статевих/матримоніальних/фертильних потреб 

 
+ 
 

6. Згода на відкриту та прозору 
конкуренцію 

 
- 

Управління оцінками та рівнем навчання 
студентів через отримання «добровільних 
внесків» 

 
+ 
 

7. Сприяння поширенню свободи слова, 
в тому числі й стосовно поширення в 
суспільстві інформації щодо 
внутрішніх освітніх подій 

 
 
- 

Ігнорування об’єктивних показників, що 
характеризують інтенсивність розвитку закладу 
вищої освіти, таких як індекс Хірша, Імпакт-
фактор та показники інституціональних 
репозитаріїв 

 
+ 
 

8. Робота керівництва в системі 
дистанційної освіти під час карантину 
(тобто реальна робота) 

 
- 

Ліквідація та намагання позбутись окремих 
працівників та структурних підрозділів, що у 
своїй діяльності не керуються виключно 
матеріальними потребами, не зловживають 
службовим станом та не беруть участь у 
шахрайських схемах 

 
+ 
 

9. Дотримання власних обіцянок з боку 
керівництва 

 
- 

Виконання безпосередніх службових обов’язків 
лише в тому випадку, якщо вони забезпечують 
отримання зиску, тобто перерозподіл загального 
доходу ЗВО від бідних на користь багатих 
(керівництва) 

 
+ 
 

10. Наявність та усвідомлення моральних 
норм, професійна діяльність (в тому 
числі й управлінська) відповідно до них 

 
- 

Дотримання правового поля лише в тих 
випадках, де можна отримати економічний зиск 

 
+ 
 

11. Проведення відкритих конкурсів (у 
тому числі й стосовно вакантних 
посад) незалежно від очікуваного 
результату (перемоги потрібної особи)

 
- 

Неспроможність брати участь у чесних 
конкурентних відносинах 

 
+ 
 

12. Здатність розуміти та заохочувати 
позитивні зміни 

 
- 

Отримання „відкатів” за призначення 
додаткового навантаження 

 
+ 
 

13. Знання, розуміння та використання 
загальних положень економічної 
думки та мотивації праці  

 
- 

Побудова „харчового ланцюга” та класова 
дискримінація різних осіб 

 
+ 
 

14. Сприяння національно-патріотичному 
вихованню слухачів 

 
- 

Поява неофіційної посади „дружина керівника” 
(варіанти: „чоловік, коханець, фаворит, 
пенетратор”), яка має необмежені 
повноваження, коло яких постійно 
розширюється і не залежить від рівня освіти, 
наукового ступеня/вченого звання та якості 
виконання офіційних посадових обов’язків 

 
+ 
 

15. Надання пріоритету ефективності 
роботи навчального закладу над 
особистим збагаченням  

 
- 

Намагання примусити всіх осіб (як підлеглий 
персонал, так і студентів) сплачувати „данину” 
в різних формах 

 
+ 
 

Таблиця 1. Параметри корпоративної соціальної відповідальності в сфері вищої освіти
державної форми власності та їх реальна присутність у системі соціально5трудових відносин

Джерело: розроблено та узагальнено автором самостійно.



61

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

мання додаткових грошей за рахунок роботи, яку в при�

мусовому порядку виконуватиме 3 трофічний рівень. У

цьому разі має місце не лише привласнення бюджетних

коштів, а й звичайна капіталістична експлуатація (при�

власнення доданої вартості чужої праці, в нашому ви�

падку — праці інтелектуальної).

Поширеним є намагання отримання зиску та до�

даткової плати за виконання своїх прямих посадо�

вих обов'язків. Прагнення отримання подвійних

відряджувальних (додатковий збір грошей у зацікав�

лених осіб), отримання вигоди мотивуючи це грошо�

вими вимогами на вищих ланках та їх привласнення

(комісії, установи, організації). Втручання силових

структур та кримінальних елементів у відкритий де�

мократичний процес вибору керівних посад у ЗВО

свідчить про величезний обсяг фінансування та по�

тенціал зловживання ними та організації різномані�

тних скруток.

Для фіксації існуючої ситуації та наявних трендів у

системі управління освітою формуються формальні

ознаки монархічної влади та класової відмінності керів�

ництва ЗВО: окремі входи та виходи до робочого місця,

спеціальні місця та особливий режим харчування, вжи�

вання напоїв та зворотних до цього процесів, відмова

від спілкування з особами, що не входять до "адмініст�

ративного олімпу". Дедалі більше це нагадує азійську

модель класової організації суспільства, що суперечить

здоровому глузду, стадії пост�модерну, засадам пост�

індустріального суспільства.

Також здійснюється пошук зовнішнього ворога і

звинувачення його в усіх наявних негараздах та побу�

дова тоталітарного управлінського механізму: будь�яка

критика керівництва, не говорячи вже про звинувачен�

ня у прямих скрутках з державними коштами, визнаєть�

ся роботою на зовнішнього, як правило уявного, воро�

га.

Система адміністрування ЗВО відбувається з ви�

користанням останніх досягнень менеджменту як

бізнесового, так і адміністративного не для підвищен�

ня ефективності діяльності освітньої установи, а для

наповнення особистих гаманців. Наслідком цього є

формування у слухачів (здобувачів освіти) хибного

хабарного світогляду через їх постійне "обілечуван�

ня" та нав'язування особистої меркантильної ідеології

без знання положень школи меркантилістів. Відтак

має місце відсутність реального патріотичного вихо�

вання, яке підміняється наявністю лише любові до

грошей.

Крім внутрішніх актуальних процесів, має місце

створення різноманітних громадських організацій чи

спілок на кшалт "випускники ЗВО" для того, щоб кори�

стуючись ностальгією збирати гроші зі студентів пожит�

тєво, навіть після закінчення ними освітнього закладу.

Створено різні силові та примусові механізми залучен�

ня нових членів, які постійно удосконалюються. Існують

випадки вимагання грошей навіть з тих членів таких

спілок, які вже померли.

Сюди ж ми відносимо вимоги до аспірантів та док�

торантів здійснювати пожиттєві внески їх науковим ке�

рівникам та консультантам, навіть після їх смерті (ство�

рення меморіалів, їх утримання, фінансування виставок,

передач щодо їх консультантів тощо).

Замість прагнення створення з закладів вищої осві�

ти флагманів науково�технічного та людського розвит�

ку відбувається їх перетворення на джерела моральної,

духовної, а інколи й правової деградації. Нівелювання

правових норм та застосування у судових розглядах

власних малоефективних юристів призводить до судо�

вих програшів, але це нічого не значить, бо витрачають�

ся державні кошти. Якщо ж справу доводиться виграти

— отримується особистий зиск та особисте психічно

збочене задоволення не лише від порушення закону, а

й від можливості затвердження цього факту в судово�

му порядку.

Карантин, пов'язаний з пандемією COVID�19, було

використано для   мінімізації особистого спілкування та

уявної мінімізації особистої відповідальної за побудо�

ву нових схем та власні управлінські дії, при цьому була

відсутня робота в системі дистанційного навчання, тоб�

то реальна навчальна робота. Також були задіяні різні

механізми для спроб позбутись тих кращих працівників,

які мають власну думку і не підтримують прагматичний

підхід адміністрації до особистого використання дер�

жавного фінансового ресурсу.

Доволі часто в процесі управління вищою освітою

домінують особисті суб'єктивні підходи, що базуються

на прагненні отримання додаткового доходу за раху�

нок зловживання службовим становищем і маніпулю�

вання суспільною думкою. Це ускладнює процеси циві�

лізаційного поступу нашої держави, погіршує кількісні

та якісні показники діяльності окремих закладів вищої

освіти.

Дуже цікавим явищем в інформаційну епоху (від

якої, втім, Україна суттєво відстає) є поширення чу�

ток керівництвом вузів, як визначальний і єдиний до�

ступний/зрозумілий інструмент інформаційної по�

літики. Невипадково, що це відбувається у визна�

чальній інституціональній одиниці постіндустріальної

економіки (в індустріальній економіці — такою оди�

ницею є промислове підприємство). Метою такої

діяльності є дискредитація кращих робітників та пе�

рерозподіл ставок навчального навантаження від ло�

комотивів наукового розвитку до родичів та зацікав�

лених осіб; тобто являє собою фактично узаконену

крадіжку грошей.

Часто�густо розподіл навчального навантаження

підміняє собою або доповнює роль пенсійного фонду.

Тобто додаткові обсяги навчального навантаження от�

римують особи пенсійного та передпенсійного віку, які

не є представниками "креативного" класу, а являють

собою адміністративний непродуктивний прошарок

людського потенціалу.

Автоматизація оцінювання якості роботи у ЗВО —

справжня проблема, що суттєво ускладнює шахрайство,

крадіжки та відкати при розподілі навчального наван�

таження. Йдеться, передусім, про індекс Хірша, Імпакт�

фактор та показники інституціональних репозитаріїв,

тобто об'єктивні показники, що характеризують інтен�

сивність розвитку закладу вищої освіти. Саме в них на�

магаються втручатися представники непродуктивного

класу, для відносного "вирівнювання" рівня внеску в

розвиток закладу вищої освіти представниками різних

"класів". Втручання у визначення індексу Хірша та

Імпакт�фактору є доволі складним, що викликає по�
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стійне роздратування з боку зацікавлених осіб. Нато�

мість втручання у діяльність репозитаріїв має місце че�

рез вказівки, формально індикативні, а насправді ди�

рективні плани щодо показників окремих працівників та

структурних підрозділів, зміни (звільнення) відповідаль�

них осіб, що неспроможні виконувати розпорядження

та дотримуватись виконання поставлених завдань [3, с.

37].

І, хоча такі тенденції не є безумовними та беззапе�

речними, їх можна спостерігати у дуже багатьох закла�

дах вищої освіти.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ НАУКОВИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Однією з визначальних проблем деградації вищої

освіти в Україні є управління нею на місцях, особли�

во в регіонах. Часто�густо позитивні параметри кор�

поративної соціальної відповідальності відсутні в си�

стемі соціально�трудових відносин, в той час як нега�

тивні параметри корпоративної соціальної відпові�

дальності навпаки мають місце (див. табл. 1). Можна

сказати, що за існуючого менталітету, принципів

організації системи вищої освіти вони триватимуть і

надалі.

Для підвищення ефективності діяльності вищої осві�

ти як на макро�, так і на мікрорівні слід відмовитись від

суб'єктивного підходу до оцінки ефективності діяль�

ності окремих працівників та структурних підрозділів,

позбутись матеріального мотиву в процесі управління

цим процесом. Найпотужнішим важелем цього є авто�

матизація та об'єктивізація оцінювання якості роботи в

сфері вищої освіти через урахування параметрів індек�

су Хірша та Імпакт�фактору та встановлення рівня опла�

ти праці кожного окремого працівника залежно від них,

а не від рівня наближеності до керівництва чи розміру

матеріальних потреб.

Також ефективним цивілізаційним важелем подо�

лання зазначених ускладнень є інформатизація суспіль�

ного життя, поширення інформаційних важелів впливу

на розвиток соціуму та еволюційне становлення інфор�

маційного суспільства.

Подальші дослідження у цій царині дозволять роз�

робити систему впровадження позитивних параметрів

корпоративної соціальної відповідальності та убезпе�

чення/мінімізації негативних параметрів корпоративної

соціальної відповідальності відповідно до кожного кон�

кретного випадку та конкретного виробничого середо�

вища.
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RANKING OF THE UKRAINE REGIONS BY THE LEVEL OF RESPONSIBLE INVESTMENTS
ATTRACTIVENESS

Дослідження інвестиційної привабливості регіонів України для здійснення відповідальних
інвестицій набуває особливої актуальності у світлі необхідності активізації їх інвестиційного
потенціалу до сталого розвитку. Метою статті є розробка науково!методичного інструмента!
рію для рейтингування (оцінювання) регіонів за рівнем інвестиційної привабливості для відпо!
відальних інвестицій.  За результатами дослідження 24 регіонів України за трьома групами по!
казників (соціальними, екологічними, управлінськими) у 2014, 2016 та 2018 роках було сфор!
мовано їх рейтингову таблицю. Встановлено, що в Україні вищий рівень інвестиційної приваб!
ливості для здійснення відповідальних інвестицій мають ті регіони, які  володіють розгалуже!
ною системою підприємств виробничої сфери та сфер послуг, мають потенціал до екологічних
трансформацій, бізнес є соціально!відповідальним, людські ресурси високої якості, безперер!
вно розвивається інфраструктура та стимулюється інноваційна активність суб'єктів господа!
рювання. Авторських підхід до оцінювання рейтингу областей України за рівнем їх привабли!
вості для відповідальних інвестицій на основі метода Калмогорова!Габора дозволяє сформу!
вати актуальну базу даних щодо прийняття інвесторами, які реалізують програми відповідаль!
ного інвестування, обгрунтованих рішень щодо найбільш ефективного вкладання власних фінан!
сових ресурсів з найбільшою віддачою. Отримані результати в межах розробленого підходу
мають практичну цінність для  розроблення стратегічних панів розвитку області в розрізі вибо!
ру інструментів активізації рівня її привабливості для відповідальних інвестицій.

The study of the investment attractiveness of the regions of Ukraine for the implementation of
responsible investments becomes especially relevant in light of the need to enhance their investment
potential for sustainable development. The purpose of the article is to develop scientific and
methodological tools for ranking (evaluation) of regions by the level of investment attractiveness for
responsible investments. Information base of the study reflects the three vectors of responsible
investment characteristics, namely environmental, social, and governmental. According to the results
of the study of 24 regions of Ukraine for three groups of indicators (social, environmental,
management) in 2014, 2016 and 2018, their rating table was formed. General conclusion of the
article is that in Ukraine attractive for responsible investment are those regions that already have an
extensive system of enterprises in the manufacturing sector and services, they have the potential
for environmental transformation (all regions of Ukraine have environmental problems, so it is
important to overcome them ), business is socially responsible, high quality human resources,
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Дослідження процесів відповідального інвестуван�

ня на регіональному рівні  є ключовими для переорієн�

тації регіональної інвестиційної політики на засади ста�

лого розвитку та зростання обсягу валового регіональ�

ного продукту. Актуальності даний напрямок дослід�

ження набув  на фоні реформи децентралізації в Україні,

яка розпочалась у квітні 2014 р. (прийняття Концепції

реформування місцевого самоврядування та терито�

ріальної організації влади [10], ухвалення Закону Ук�

раїни "Про співробітництво територіальних громад" [9])

та увійшла в активну фазу реалізації у 2019 р. (практич�

не об'єднання та укрупнення територіальних громад).

Крім цього, на користь актуальності пошуку нових

інструментів підвищення рівня соціально�економічного

розвитку регіонів свідчать результати його оцінювання

за січень — березень 2020 року, проведені Міністер�

ством розвитку громад і територій відповідно до поста�

нови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року

№ 856 "Про затвердження Порядку та Методики про�

ведення моніторингу та оцінки результативності реалі�

зації державної регіональної політики".

Оцінювання здійснювалося за 26 показниками, згру�

пованими за 6 напрямами соціально�економічного роз�

витку регіонів (економічна ефективність, інвестиційний

розвиток та зовнішньоекономічна співпраця, фінансо�

ва самодостатність, ефективність ринку праці, розвиток

інфраструктури, відновлювана енергетика та енерго�

ефективність) та проведено ранжування регіонів за кож�

ним напрямом оцінки.

Слід відзначити, що протягом першого кварталу

2020 року загалом в регіонах спостерігалися нисхідні

тенденції щодо динаміки виробництва в ключових сфе�

рах розвитку: промисловості, сільському господарстві,

будівництві та освоєнні капітальних інвестицій, про що

свідчить негативна динаміка  ключових аналізованих по�

казників, зокрема зменшились:

— обсяги виробництва промислової продукції у

19 регіонах та в цілому по Україні (на 5,1 %, у січні —

березні 2019 році — спад на 0,1 %); з

— обсяги виробництва продукції сільського госпо�

дарства у 19 регіонах та в цілому по Україні (на 1,8 %,

(у січні — березні 2019 року зростання на 3,4 %);

—  обсяги будівельної продукції у 14 регіонах та за�

галом по Україні (на 5,5 %, у січні — березні 2019 року

зростання на 29,0 %);

continuously developing infrastructure and stimulating innovative activity of economic entities. The
proposed method of ranking Ukraine's regions by the level of their attractiveness for responsible
investments based on the Kalmogorov!Gabor method allows to form an up!to!date database on the
adoption of investors who implement responsible investment programs, reasonable decisions on
the most effective investment of their own financial resources. In addition, for the executive
authorities of the regional level, the current database is the basis for building strategic masters of
regional development in terms of choosing tools to enhance the level of its attractiveness for
responsible investment.

Ключові слова: відповідальні інвестиції, регіон, інвестиційна привабливість, рейтингування.

Key words: responsible investments, region, investment attractiveness, ranking.

— обсяги капітальних інвестицій у всіх регіонах та за�

галом по Україні (на 35,5 %, у січні – березні 2019 року

зростання на 17,8 %) [1].

Слід зауважити, що у сукупності ефект дії зазначе�

них показників негативно позначається на інвестиційній

привабливості регіонів України. Справедливо також

зазначити, що нагальною проблемою для усіх територій

є недостатня фінансова забезпеченість, яка, незважа�

ючи на зміни в податковому та бюджетному кодексах

(започатковані нові підходи до розподілу податків та

зборів, а також трансформовано систему міжбюджет�

них відносин з державним бюджетом), залишається

основною перепоною до незалежного розвитку регіонів

України.

Зважаючи на це, формування рейтингу регіонів Ук�

раїни за рівнем привабливості для відповідальних інве�

стицій, дозволить місцевим органам виконавчої влади

сформувати виважену, аналітично�обгрунтовану стра�

тегію створення сприятливого інвестиційного клімату

для залучення коштів у проєкти сталого розвитку, що є

сьогодні на часі, оскільки забезпечує підгрунтя для ство�

рення потужної основи для акумуляції фінансових ре�

сурсів до регіону.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження ролі відповідальних інвестицій у підви�

щенні інвестиційної привабливості регіонів у контексті

сприяння регіональному сталому розвитку  серед нау�

ковців є не надто поширеними. Більшого розгляду на�

були дослідження контексту сталого регіонального

розвитку. Серед науковців, що присвятили своїй праці

означеній тематиці слід назвати І. Вахович, Н. Караєву,

Я. Кобушко. Л. Масловську, Ю. Мельник [2, 4—8]. Вод�

ночас зазначені науковці працюють здебільшого в пло�

щині дослідження інвестиційного потенціалу регіонів з

урахуванням окремих складових сталого розвитку (еко�

логічної, соціальної) та не приділяють значної уваги оц�

інюванню інвестиційної привабливості як суміжної з

інвестиційним потенціалом характеристики.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробка науково�методичного

інструментарію для рейтингування (оцінювання) регіонів

за рівнем інвестиційної привабливості для відповідаль�

них інвестицій.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для  рейтингування регіонів України за рівнем при�

вабливості для відповідальних інвестицій, по�перше,

слід сформувати інформаційну базу дослідження, яка

б відображала три раніше визначених вектори характе�

ристики відповідальних інвестицій, а саме: екологічні,

соціальні, управлінські.

Зважаючи на зазначену проблему, з метою харак�

теристики екологічного вектору привабливості регіону

для відповідальних інвестицій обрано такі показники:

Е1 — скидання забруднених зворотних вод у поверх�

неві водні об'єкти (млн м3); Е2 — викиди забруднюю�

чих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних

джерел забруднення (тис. т); Е3 — утворення відходів

у розрахунку на одиницю площі (т); Е4 — поточні ви�

трати на охорону навколишнього природного середо�

вища (млн грн). Перші три показники екологічного век�

тору привабливості регіону для відповідальних інвес�

тицій описують наявний стан забруднення водних ре�

сурсів, повітря, та грунтів у регіоні. Четвертий показник

характеризує діяльність економічних агентів з приводу

реалізації певних заходів по захисту навколишнього се�

редовища досліджуваної території. З'ясувавши наявний

екологічний стан території та обсяг фінансових ресурсів,

які витрачаються на підтримку необхідних екологічних

норм, інвестори спроможні прийняти рішення щодо

рівня екологічного забруднення регіону та подальшого

здійснення відповідальних інвестицій в цю область.

Рис. 1. Етапи науково5методичного підходу до рейтингування регіонів України за рівнем
привабливості для відповідальних інвестицій

Джерело: розрахунки автора.
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Опис соціальних умов привабливості регіону для

відповідальних інвестицій запропоновано здійснювати

за допомогою наступних показників:

S1 — кількість працівників, задіяних у виконанні на�

укових досліджень і розробок (осіб); S2 — кількість

учнів, слухачів закладів професійної (професійно�тех�

нічної) освіти та студентів закладів вищої освіти у роз�

рахунку на 10000 населення (осіб); S3 — кількість

лікарів усіх спеціальностей та середнього медичного

персоналу у розрахунку на 1000 населення (осіб); S4 —

кількість виявлених злочинів (випадків) у розрахунку на

1 особу.

За допомогою перших двох показників описана

якість людських ресурсів на певній території, яка є обо�

в'язковим фактором успішної реалізації будь�яких інве�

стицій, а особливо відповідальних. Зважаючи на підви�

щення останнім часом рівня ризику поширення пандемії

та численної захворюваності населення, необхідність

Область 

     

1 
ск
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5 
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ск
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ва
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5 
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рм
ул
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 Ранг 

Вінницька 0,009 -0,086 -0,187 -0,264 0,014 0,000 -0,250 10 
Волинська 0,016 -0,099 -0,191 -0,273 0,014 0,000 -0,259 14 
Дніпропетровська -0,047 -0,098 -0,159 -0,304 0,028 -0,001 -0,277 18 
Донецька -0,044 -0,162 -0,173 -0,378 0,043 -0,001 -0,337 24 
Житомирська 0,013 -0,109 -0,190 -0,286 0,017 0,000 -0,269 16 
Закарпатська 0,016 -0,115 -0,192 -0,291 0,017 0,000 -0,273 17 
Запорізька 0,045 -0,097 -0,167 -0,219 0,004 0,001 -0,214 3 
Івано-
Франківська 

0,005 -0,069 -0,189 -0,253 0,012 0,000 -0,241 6 

Київська 0,030 0,118 -0,085 0,063 -0,009 0,000 0,054 1 
Кіровоградська -0,009 -0,138 -0,190 -0,337 0,029 0,000 -0,308 22 
Луганська 0,014 -0,165 -0,192 -0,342 0,026 0,000 -0,315 23 
Львівська 0,009 -0,056 -0,183 -0,230 0,008 0,000 -0,222 4 
Миколаївська 0,024 -0,132 -0,189 -0,297 0,017 0,001 -0,279 19 
Одеська 0,019 -0,096 -0,188 -0,265 0,013 0,000 -0,252 12 
Полтавська 0,032 -0,110 -0,185 -0,262 0,011 0,001 -0,251 11 
Рівненська 0,019 -0,087 -0,191 -0,259 0,011 0,000 -0,247 9 
Сумська 0,024 -0,091 -0,189 -0,257 0,011 0,000 -0,246 7 
Тернопільська 0,008 -0,061 -0,189 -0,242 0,010 0,000 -0,233 5 
Харківська 0,031 -0,047 -0,175 -0,190 0,001 0,000 -0,189 2 
Херсонська 0,012 -0,128 -0,190 -0,306 0,021 0,000 -0,285 21 
Хмельницька 0,015 -0,094 -0,190 -0,270 0,014 0,000 -0,256 13 
Черкаська 0,013 -0,107 -0,184 -0,279 0,016 0,000 -0,263 15 
Чернівецька 0,012 -0,080 -0,192 -0,259 0,012 0,000 -0,247 8 
Чернігівська 0,016 -0,125 -0,190 -0,299 0,019 0,000 -0,280 20 

Таблиця 1. Результати інтегрального оцінювання областей України
за рівнем привабливості для відповідальних інвестицій у 2018 р.

Рис. 2. Динаміка рейтингу областей України за рівнем привабливості для відповідальних
інвестицій у 2014 р., 2016 р. та 2018 р.

Джерело: розробка автора.
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підвищення рівня медичного захисту споживачів потен�

ційної продукції та її виконавців є особливо актуальною

задачею. Крім того, акцент також зроблено на фізич�

ному захисті населення, що в умовах нестабільного роз�

витку України, є надзвичайно актуальним питанням при

формуванні умов для відповідального інвестування в

певну область.

Група управлінських умов привабливості регіону для

відповідальних інвестицій включає: G1 — капітальні

інвестиції на охорону навколишнього природного сере�

довища (млн грн); G2 — довжина автомобільних доріг

загального користування (тис. км); G3 — абоненти

Інтернету у розрахунку на 1000 осіб (осіб); G4 — обсяг

реалізованої інноваційної продукції (товарів, послуг)

промислових підприємств (тис. грн). За допомогою пе�

рерахованих показників здійснена спроба охарактери�

зувати діяльність економічних агентів щодо створення

необхідних інфраструктурних передумов для залучен�

ня відповідальних інвестицій. Так, перший показник опи�

сує витрати економічних агентів на масштабні заходи

щодо екологічного захисту регіону. Другий та третій

показники характеризують мінімальні організаційні умо�

ви, які повинні бути створені в регіоні, для успішного

залучення  коштів в проекти сталого розвитку. Вибір чет�

вертого показника обумовлений тим, що саме обсяг

інноваційної продукції повинен охарактеризувати умо�

ви створені державою для розвитку інвестування, оск�

ільки у переважній більшості саме інноваційно�активні

підприємства здійснюють відповідальні інвестиції та слу�

гують індикатором створення гідних умов розвитку соц�

іально відповідального бізнесу для донорів фінансових

ресурсів.

Вищерозглянуті показники за даними Державної

служби статистики  [3] сформували вхідний масив да�

них по областям України, який необхідний для розра�

хунку їх рейтингу за рівнем привабливості для відпові�

дальних інвестицій. З метою дослідження динамічних

зрушень у рейтингу областей України запропоновано

обрати 2014, 2016 та 2018 роки.

Усі етапи науково�методичного підходу до рейтин�

гування регіонів України за рівнем привабливості для

відповідальних інвестицій доцільно узагальнити у виг�

ляді рисунка 1, що дозволить комплексно зрозуміти ло�

гіку проведених економіко�математичних перетворень.

Надалі проаналізуємо практично отримані результати

рейтингів усіх областей України щодо їх привабливості

для відповідальних інвестицій.

З метою більш наочного представлення отриманих

результатів з точки зору місця кожної області в рейтин�

гу привабливості для відповідальних інвестицій прове�

демо візуалізацію отриманих розрахунків. В основу

візуалізації, встановлених за три роки, рейтингових оц�

інок областей України покладено 2018 р. (рис. 2). Саме в

межах 2018 р. проведена градація областей України за

рівнем привабливості для відповідальних інвестицій від

1 до 24 місця. Так, Київська, Харківська та Запорізька

області посідають перші три місця побудованого рей�

тингу за 2018 р. Ці результати свідчать про те, що не

зважаючи на потужний промисловий комплекс, який

сконцентрований в цих областях та відповідно генеру�

ють значні викиди забруднюючих речовин, вони зали�

шаються надзвичайно привабливими з точки зору відпо�

відальних інвестицій. Тобто інвесторам необхідно роз�

цінювати дані три області, як регіони в яких є необхідна

інфраструктура, високо�кваліфіковані трудові ресурси

та інноваційні суб'єкти господарювання для освоєння

відповідальних інвестицій. Крім того, справедливо зау�

важити, що навіть той не досить сприятливий екологіч�

ний фон в Київській, Харківській та Запорізькій облас�

тях можливо змінити та досягти комплексного ефекту

як на вже функціонуючих підприємствах (розвиваючи

за допомогою відповідальних інвестицій екологічно

безпечні напрямки виробництва), так і на нових підприє�

мствах, які будуть не тільки екологічно безпечними, але

й соціально відповідальними.

Наступні три області — Львівська, Тернопільська,

Івано�Франківська (посіли 4—6 місця) є регіонами зах�

ідної України, що є цілком закономірно, зважаючи на

більш високий рівень екологічності існуючої сфери ви�

робництва та надання послуг, ніж в центральних та

східних областях. Попри менший масштаб промислово�

го комплексу в даних регіонах, вони відрізняються роз�

винутою інфраструктурою, яка підсилюється близькі�

стю до країн ЄС, високою соціальною відповідальністю

бізнесу та свідомості населення, а також потужним інно�

ваційним рухом серед малих та середніх підприємств.

Останні три місця рейтингу інтегрального оцінюван�

ня областей України за рівнем привабливості для відпо�

відальних інвестицій у 2018 р. зайняли Кіровоградська,

Луганська та Донецька області. Це пов'язано з тим, що

екологічний фактор нівелював усі існуючі переваги за�

значених регіонів щодо достатньо розвинутого промис�

лового комплексу, інформаційної інфраструктури та по�

тужного людського капіталу. Важливо те, що в Кіровог�

радській, Луганській та Донецькій областях майже

відсутній потенціал для подолання екологічних проблем,

тобто вирішення наявних проблем із забруднення на�

вколишнього середовища  вимагає значних фінансових

витрат. Крім того, частина Луганської та Донецької об�

ластей є тимчасова окупованими, що також не сприяє

залученню відповідальних інвестицій. Загалом у цих об�

ластях необхідно докорінно змінювати галузеву струк�

туру промислового комплексу, що в сучасних умовах не�

можливо у найближчі десять років.

ВИСНОВКИ
Таким чином, справедливо зазначити, що в Україні

привабливим для відповідальних інвестицій є ті регіо�

ни, які вже володіють розгалуженою системою під�

приємств виробничої сфери та сфер послуг, у них наяв�

ний потенціал до екологічних трансформацій (усі об�

ласті України мають екологічні проблеми, тому важли�

вий потенціал для їх подолання), бізнес є соціально�

відповідальним, людські ресурси високої якості, безпе�

рервно розвивається інфраструктура та стимулюється

інноваційна активність суб'єктів господарювання. За�

пропонована методика визначення рейтингу областей

України за рівнем їх привабливості для відповідальних

інвестицій на основі метода Калмогорова�Габора доз�

воляє сформувати актуальну базу даних щодо прийнят�

тя інвесторами, які реалізують програми відповідально�

го інвестування, обгрунтованих рішень щодо найбільш

ефективного вкладання власних фінансових ресурсів з

найбільшою віддачою. Крім того, для органів виконав�
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чої влади регіонального рівня сформована база даних

виступає основою побудови стратегічних панів розвит�

ку області в розрізі вибору інструментів активізації рівня

її привабливості для відповідальних інвестицій.
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УКРАЇНА ТА КОРОЛІВСТВО САУДІВСЬКОЇ АРАВІЇ: ВСТАНОВЛЕННЯ ДВОСТОРОННІХ
ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

The importance of the Persian Gulf region for Ukraine is due to the significant potential for mutually
beneficial trade and economic cooperation. Despite the fact that Ukraine is one of the energy!
deficient countries, the possibilities of import or transit of energy from the Gulf states are quite
limited. The priorities of Ukraine's policy in the region are the development of balanced, equal and
mutually beneficial relations, strengthening Ukraine's economic position in the region's markets,
maintaining security at the southern borders of our state, strengthening regional security and
stability. Ukraine considers important cooperation in the field of exploration, development,
arrangement and modernization of oil and gas fields, design and construction of oil and gas
infrastructure, joint production of hydrocarbons in the two countries and attracting investment in
the modernization of Ukraine's gas transportation system. The automobile industry can become a
promising area of Saudi!Ukrainian cooperation. An important area is cooperation in space, in
particular, in the joint production of artificial satellite systems. launch of Saudi satellites. The aim of
the article is to analyze the size and relation of commercial and investment between Ukraine and
KSA, through finding the figures of the main product or services that changed or procured by the two
countries, with raining the main impact factors that effecting the trade on the country level, also
witnessed cooperation in various fields, as in 2016 the Kingdom and Ukraine signed agreements,
including the double taxation agreement, the investment protection agreement, and the economic
and commercial framework agreement for commercial, economic, scientific and technical
cooperation. The main exported commodities were plastics and their articles, machinery and machine
tools and their parts, fertilizers, and various chemical products, in addition to ready!made clothes.
While the main imported commodities in the same year were: cereals, iron and steel (steel), fats and
animal or vegetable oils, made of iron or casting (steel), and meat, offal and edible parts.
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PROBLEM STATEMENT IN GENERAL
AND ITS CONNECTION WITH IMPORTANT
SCIENTIFIC OR PRACTICAL TASKS

The rather capacious Russian market has closed for

Ukrainian producers. Russian business has set a course

for the substitution of Ukrainian products. Conversely,

Ukrainian producers, such as military products or dual�use

goods, are themselves forced to suspend bilateral

cooperation. Moscow is trying to block the promotion of

goods from Ukraine through its powerful lobby in the

Central Asian republics. Quotas provided by the European

Union and the United States do not fully correspond to

Ukrainian production. Export operations often exclude the

segment of science�intensive products. Cooperation with

Chinese partners is complicated by the negative position

of the White House. There is a struggle for African markets

between the former metropolises, Russia as the successor

to the former USSR, Turkey as the unofficial successor of

the Ottoman Empire and the same China. In addition,

African countries with their large mineral reserves need,

as does Ukraine, foreign investment to develop and

optimize the mining industry [12].

In other words, potential exporters are interested in

countries that pursue an independent foreign policy, have

a large population and significant financial resources for

investment and at the same time problems with agricultural

production and, ideally, are open to exports of

Важливість регіону Перської затоки для України зумовлена значним потенціалом взаємови!
гідного торговельно!економічного співробітництва. Попри те, що Україна є однією з енергоде!
фіцитних країн, можливості імпорту або транзиту енергії з країн Перської затоки досить обме!
жені. Пріоритетами української політики в регіоні є розвиток збалансованих, рівноправних та
взаємовигідних відносин, зміцнення економічних позицій України на ринках регіону, підтрим!
ка безпеки на південних кордонах нашої держави, зміцнення регіональної безпеки та стабіль!
ності. Україна розглядає важливу співпрацю у галузі розвідки, розробки, облаштування та мо!
дернізації нафтогазових родовищ, проектування та будівництва нафтогазової інфраструкту!
ри, спільного видобутку вуглеводнів у двох країнах та залучення інвестицій у модернізацію га!
зотранспортної системи України. Автомобільна промисловість може стати перспективним на!
прямом саудівсько!українського співробітництва. Важливою сферою є співпраця у космосі,
зокрема, у спільному виробництві штучних супутникових систем. Нами було проаналізовано
розвиток комерційних та інвестиційних відносин між Україною та Саудівською Аравією. Дослі!
джено основні товари та послуги обох держав. Проаналізовано співпрацю в різних сферах. Дос!
лідили ми також й угоди, які було підписано між державами у 2016 році, а саме: угоду про уник!
нення подвійного оподаткування, угоду про захист інвестицій та економічну угоду. Досліджено
економічне, науково!технічне співробітництво. Визначено, що основними товарами, що екс!
портуються з Саудівської Аравії, були, крім готового одягу, пластмаси та виробів з неї, машини
та верстати та їх частини, добрива та різноманітна хімічна продукція. Тоді як основними імпор!
тними товарами були: крупи, залізо та сталь (сталь), жири та тваринні або рослинні олії, виго!
товлені із заліза або виливків (сталь), м'ясо, субпродукти. Саудівсько!українська співпраця в
галузі освіти вважаємо пріоритетом для обох країн. Україна має конкурентні переваги через
те, що можемо запропонувати дешевші, але також якісні альтернативи західним товарам та
послугам.

Key words: Ukraine, Kingdom of Saudi Arabia, economic cooperation, trade, investment.

Ключові слова: Україна, Королівство Саудівська Аравія, економічне співробітництво, товарообіг, інве)

стиції.

metallurgical, chemical and engineering industries. If we

take into account that ideal situations are extremely rare,

then in other respects the Gulf countries, in particular the

United Arab Emirates, can become quite promising

partners for Ukraine.

ANALYSIS OF RECENT RESEARCH
AND PUBLICATIONS

A significant contribution to the study works of

A. Veselovsky became this region, O. Volovich, S. Gutsalo,

O. Koppel, V. Nagaichuk, B. Parahonsky, R. Petyura,

L. Skorokhod, Y. Skorokhoda, N. Yusef, V. Shveda and

others. Among domestic studies that focus their focus on

the economic aspects of the relationship Ukraine with the

Gulf countries, including and with Saudi Arabia, should be

singled out works by J. Igoshina, O. Volovich, V. Makukh.

FORMULATION OF THE GOALS OF THE
ARTICLE

As a result of the significant deterioration of

Ukrainian�Russian relations caused by the Kremlin's

aggression, the domestic economy found itself in a rather

difficult situation, when decades of established ties were

severed almost in an instant. Chinese and Central Asian

partners cannot yet replace lost markets. Hopes for the

West's help have not yet been fully realized. The main idea

of our article is to trace the development of Ukrainian�
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Saudi foreign economic relations, as well as to investigate

their significance, to single out strengths and vulnera�

bilities, suggest ways to expand and revitalize the

relationship

PRESENTATION OF THE MAIN RESEARCH
MATERIAL

The Kingdom of Saudi Arabia is considered one of the

most important partners of Ukraine in the commercial and

economic fields in the Arab Gulf region and the Middle East

in general, and it ranks second among the Arab countries

in terms of the volume of trade and service exchange.

At the stage of Ukraine's independence, interest in it

was limited to a likely source of arms diversification, as

investment in the Ukrainian economy was high due to

economic transition and political instability. During 2008,

there was a decline in bilateral trade. The low level of

Ukrainian imports is explained by the fact that the main

share of total CSR exports is oil and oil products, in which

Ukraine has not shown interest. Metallurgical products

traditionally provided a third of Ukraine's export earnings

in trade with CSR. Ukraine considers important

cooperation in the field of exploration, development,

arrangement and modernization of oil and gas fields,

design and construction of oil and gas infrastructure, joint

production of hydrocarbons in the two countries and

attracting investment in the modernization of Ukraine's

gas transportation system. The automobile industry can

become a promising area of Saudi�Ukrainian cooperation.

The next step in entering the Saudi market was the signing

of a distribution agreement between HC Avtokraz and the

largest automobile company in Saudi Arabia — Abdullatif

Alissa Automobile Co. An important area is cooperation

in space, in particular, in the joint production of artificial

satellite systems. launch of Saudi satellites.

In 2018, trade exchange between Ukraine and the

Kingdom of Saudi Arabia amounted to 935 million US

dollars, as Ukrainian exports (grains such as wheat, barley,

fats, oils of animal or vegetable origin, ferrous minerals

and their products, meat and poultry) reached 749 million

US dollars, and Saudi imports (plastics, polymers and

compounds Organic chemicals, inorganic chemicals, and

mineral fuels) $ 186 million.

Promising areas for bilateral trade and economic

cooperation are energy (renewable energy sources and

their development), construction (infrastructure projects),

water management and transportation (air, marine and

urban), mechanical engineering and aircraft construction.

In September 2018 AD, the Saudi Agricultural

Investment and Animal Production Company (SALIC)

announced that one of its subsidiaries, UK Salik, had fully

acquired the Maria Argo Holding Company, which is one

of the largest agricultural companies in Ukraine.

The city of Kiev also hosted the expanded joint meeting

of the Ukrainian�Saudi Business Council and the first

Ukrainian�Saudi Forum for investment in the field of

agriculture, within the framework of the sixth session of

the Ukrainian�Saudi governmental committee for trade,

economic, practical and technical cooperation held in

November 2018 [1].

General authority of statics is pleased to provide its

bulletin of trade exchange with the most important trade

partners of (100) countries according, to the trade volume

during the year 2016. Statistical tables are available to

explain trade with 70 countries during the period from

2007—2016 by state groups. It explains total exports,

imports and their percentages as compared to total KSA

exports and/imports; in addition to the ranking of

countries according to imports, exports and trade volume.

Besides, graphs are provided to show data of exports and

imports, plus key five commodities exported to or

imported from each country in 2016. The bulletin includes

another table that summarizes trade exchange with 30

countries during 2015 and 2016, arranged according to the

volume of trade recorded in 2016 [2].

The commercial relation between KSA and Ukraine.

Ukraine is the second prominent country, of this group as

it received 0.0001% of total KSA exports in 2016 The KSA

exports to Ukraine amounted to SAR 127 mm It ranked

75th among the countries importing from KSA. The key

KSA exports to Ukraine were: Plastics and articles thereof,

Inorganic chemicals, Misc. chemical products, Tannins;

dyes and pigments, Machinery appliances; parts. The value

of KSA imports from Ukraine in 2016 was SAR 2,723 mm,

representing 1% of the total value of KSA imports. It

ranked 36th among the countries exporting to KSA. The

key KSA imports from Ukraine were: Cereals, Iron and

steel, Animal or vegetable fats and oils, Waste from the

food; animal fodder, Articles of iron or steel, Consequently,

the trade balance deficit turned to be SAR 2,596 mm in

that year.

Relations between the Kingdom of Saudi Arabia and

Ukraine Are the bilateral. The Kingdom of Saudi Arabia

recognized the independence of Ukraine in 1992. And

The comparison Kingdom of 
Saudia Arbia Ukraine 

The area space 2,149,690km2 603,550km2 
The population 33,413,660 42,418,235 
The population density 15Km2/205 77Km2/115 
The capital city Riyad Kiev 
The formal language Arabic Ukraine and Russian 
The Currency Saudi Arabic Real Ukrainian Hryvnia UAH 
Gross Domestic Product 
(Purchase Power 
Product) billion dollars 

1,775,143,975,121
Year 2017 

369,566,394,804 
Year 2017 

The Gross Domestic 
Product per person (in 
USD) 

23,411 USD 
Year 2018 

3,621 USD 
Year 2011 

Table 1. Comparative analysis of Ukraine
and Saudi Arabia
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diplomatic relations between the two countries were

established in April 1993. As there is a diplomatic

representation of the Kingdom in Ukraine through its

embassy in the Ukrainian capital, Kiev, and the Republic

of Ukraine is represented by its embassy in Riyadh and

the honorary consulate in Jeddah.

The economic and political relations between the two

countries also witnessed cooperation in various fields, as

in 2016 the Kingdom and Ukraine signed 7 agreements,

including the double taxation agreement, the investment

protection agreement, and the economic and commercial

framework agreement for commercial, economic, scientific

and technical cooperation (table 1).

Table 2 shows trade between Ukraine and Saudi

Arabia. We see that imports outweigh exports.

Ukraine exports to Saudi Arabia was US$749.02

Million during 2018, according to the United Nations

COMTRADE database on international trade (table 3).

Saudi Arabia and Ukraine are discussing 17 fields of

economic cooperation.

The Saudi Ministry of Environment, Water and

Agriculture reviewed ways of joint cooperation with

Ukraine in more than 17 diverse sectors, with the

participation of 20 government agencies, during the

preparatory meeting for the sixth session of the Saudi�

Ukrainian joint committee, which will be held in the

Ukrainian capital, from 12 to 23 November / Next

November, at the Ministry's headquarters in Riyadh.

The clinic stated that the preparatory meeting

reviewed more than 17 sectors for cooperation with the

Ukrainian side, most notably in the fields of environment,

water and agriculture, commercial, investment and financial

fields, renewable energy, electricity, industry and aviation,

transportation, science and space research, in addition to

tourism, engineering, education and training. Existence of

joint programs to facilitate communication between

businessmen and review the available opportunity, through

holding joint meetings, organizing activities and exchan�

ging visits.

It is noteworthy that the volume of trade exchange

between Saudi Arabia and Ukraine amounts to about $ 700

million, and Ukraine enjoys multiple investment

opportunities, and has achieved the highest indicator of

GDP growth in Europe during the last ten years and

macroeconomic indicators, as well as has great potential

in the agricultural field, and is 56% of land. They are

suitable for agricultural use.

3 commercial deals between Saudi and Ukrainian

companies in the fields of energy, industry and real estate.

A number of Saudi and Ukrainian companies concluded

contracts and commercial deals amounting to millions of

riyals, during the joint Saudi�Ukrainian Business Council

meeting, which held a conference at the headquarters of

the Council of Saudi Chambers of Commerce and Industry.

The meeting witnessed intense attendance by Ukrainian

and Saudi businessmen from members of the Joint

Business Council who have common commercial and

investment relations, in addition to a number of business

sectors and interested people who were invited to attend

the meeting and who represent the various economic

sectors in the two countries.  And the three agreements

that were signed between Saudi and Ukrainian

businessmen: It is an agreement between Saudi Aramco

and the Ukrainian Company for Industry and Energy, and

an agreement between a Ukrainian company specialized

in tourism and hotels with the Kingdom Wings Travel and

Tourism Agency. Also, during the meeting, the Kyiv

MiskBud Company was handed a certificate of registration

of its work as the first company  A Ukrainian company

working in the real estate industry in the Kingdom and this

Volume of 
trade Import Export Year  

 Rank Value % Rank Value % Rank Value  
-2,754 44 2,795 1% 29 2,775 0% 85 21 2007 
-5,200 36 5,230 1% 21 5,215 0% 101 15 2008 
-2,637 45 2,642 1% 27 2,639 0% 123 2 2009 
-3,791 38 3,850 1% 25 3,821 0% 91 30 2010 
-4,216 45 4,273 1% 28 4,244 0% 94 29 2011 
-5,641 38 5,903 1% 24 5,772 0% 70 131 2012 
-2,952 44 4,540 1% 34 3,746 0% 52 794 2013 
-4,452 44 4,794 1% 33 4,623 0% 72 171 2014 
-3,418 45 3,537 1% 35 3,477 0% 86 60 2015 
-2,596 47 2,850 1% 36 2,723 0% 75 127 2016 

Table 2. Trade between Kingdom of Saudi Arabia and Ukraine

VALUE 
TOP IMPORTED 
COMMODITIES 

2016 
VALUE

TOP EXPORTED 
COMMODITIES 

2016 
1442 Cereals 98 Plastic and articles 

thereof 
773 Iron and steel 24 Inorganic chemical 
194 Animal or vegetable 

fats and oil 
1 Misc. chemical 

products 
107 Waste from the food 

and animal fodder 
1 Tannins, dyes and 

pigments 
75 Articles of iron and 

steel 
1 Machinery appliances 

part 

Table 3. TOP imported goods and exported goods in 2016



73

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Kiev�based company is considered one of the largest

Ukrainian contracting companies and has implemented

nearly 42 million housing units and has projects in a number

of countries of the world.

The Saudi�Ukrainian trade relations do not live up to

the level of ambitions, as the volume of Saudi exports to

Ukraine did not exceed 4 million dollars, while its imports

from them amounted to 523 million dollars.  Al�Rusais

referred to the great developments in the Saudi economy,

which he attributed to the package of economic policies

and encouraging investment incentives, as the Saudi

economy is classified among the 20 strongest global

economies, and the Kingdom has also received

international rankings in the attractiveness of its

environment for foreign investment, adding that the next

stage will witness a greater role for the Saudi business

sector in  Participating in the development process and

expanding the production base, as it will witness a greater

integration of the Kingdom's economy into the global

economy through the movement of capital and the flow of

goods, stressing their desire to build a strategic business

partnership with Ukraine and attract Ukrainian investments

to the Kingdom.

In addition to the Ukrainian side in the joint business

council, the success achieved by the council in establishing

cooperation establishing cooperation between Ukrainian

and Saudi companies, such as what was done with Aramco,

and working on establishing a Saudi�Ukrainian company

working in the fields in addition to a cooperation

agreement in the field of maritime transport with the Arab

Company for Maritime Transport and a technical

cooperation agreement  Which could put it in working

status in Saudi Arabia (table 4).

Investment and tourism, including holding negotiations

Virtualization between the members of the Makkah

Chamber and representatives of the leading Ukrainian

tourism companies in the month of October [4].

The Ukrainian Iron & Steel in Figures 2020 report

confirm the increase in exports of metal sheets and rolled

pipes to Indonesia, Saudi Arabia, Thailand and the UAE,

pointing out that the Middle East region North Africa

remains the main export trend of Ukrainian sheet metal

products, which account for 35% of exports of these

products. He pointed out that Russia is the largest market

for the export of metal sheets at 16.5%, followed by

Turkey, which imports 10% of these sheets. It is worth

noting that the UAE and Saudi Arabia are among the

largest importers of poultry and eggs from Ukraine during

the first half of this year [6].

Ukraine reduced exports of poultry meat by 27%

during the first half of this year 2020 compared to the same

period last year 2019, according to the Ukrainian Customs

№ Effective 
date Name of agreement 

1 14.04.1993 Protocol on the establishment of diplomatic relations between Ukraine and 
the Kingdom of Saudi Arabia 

2 29.12.1996 Protocol between the State Committee of Migration of Ukraine and the 
Ministry of Haj of the Kingdom of Saudi Arabia 

3 19.06.2003 Agreement on trade-economic, scientific, technical and investment 
cooperation between Ukraine and the Kingdom of Saudi Arabia 

4 24.05.2005 Memorandum of Understanding between the Chamber of Commerce and 
Industry of Ukraine and the Council of Chambers of Commerce and 
Industry of the Kingdom of Saudi Arabia on establishment of the Ukrainian-
Saudi Business Council 

5 18.02.2009 Agreement on reciprocal promotion and protection of investments 
6 30.10.2009 Memorandum of understanding on bilateral political consultations between 

the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine and the Ministry of Foreign 
Affairs of the Kingdom of Saudi Arabia 

7 09.10.2011 Agreement on cooperation in the exploration and use of outer space for 
peaceful purposes 

8 01.12.2012 Convention on avoidance of double taxation with respect to taxes on income 
and estate and prevention of fiscal evasion. 

9 01.11.2017 Memorandum on investment cooperation in the field of agriculture between 
the Cabinet of Ministers of Ukraine and the Government of the Kingdom of 
Saudi Arabia. 

10 01.11.2017 Program of cooperation between Hennadiy Udovenko Diplomatic Academy 
of Ukraine under the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine and Prince 
Saud Al-Faisal Institute for Diplomatic Studies under the Ministry of 
Foreign Affairs of the Kingdom of Saudi Arabia. 

11 01.11.2017 Memorandum of understanding on cooperation and exchange of news 
between the Ukrainian National Information Agency “Ukrinform” and the 
Saudi Press Agency. 

12 23.11.2018 Memorandum of Understanding between the Government of Ukraine and 
the Government of the Kingdom of Saudi Arabia on cooperation in the 
sports sector 

13 23.11.2018 Memorandum of Cooperation between the National Bureau of Air 
Accidents Investigation of Ukraine and the Aviation Investigation Bureau of 
the Kingdom of Saudi Arabia 

14 05.02.2020 Agreement between the Cabinet of Ministers of Ukraine and the 
Government of the Kingdom of Saudi Arabia on cooperation in the field of 
defense 

Table 4. The list of current international agreement between
Ukraine and the Kingdom of Saudi Arabia
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Authority. The authority revealed in a press release

published on Friday, June 12, that the largest importers of

poultry from Ukraine in the aforementioned period were

the Netherlands (18%), the Kingdom of Saudi Arabia

(15%), and the United Arab Emirates (13%). She added

that Ukraine also reduced egg exports in the

aforementioned period by 12%, compared to the same

period last year.

It stated that the UAE was the largest importer of eggs

from Ukraine, at 28.5%, followed by Saudi Arabia (22%),

and Latvia (10%).

TheSaudi "Sago" company specialized in agricultural

affairs bought more than 60 thousand tons of Ukrainian

wheat at a price of $ 248 per ton from the investment

company, "Salik", which previously owned the "Maria"

agricultural enterprise in Ukraine. In news of Ukraine and

the UAE, Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuliba said

that the UAE is one of the most attractive countries for

Ukrainian exports [7].

Ukraine increased exports of various meat by almost

11% in the first 9 months of the current year 2019

compared to the same period last year 2018, according

to the Ukrainian Agricultural Economics Institute. The

institute revealed in a statement issued today, Thursday,

November 7, that meat exports increased from 479

million dollars to 531 million dollars in the mentioned

period.

The institute stated that the Kingdom of Saudi Arabia

was the largest importer of Ukrainian meat with 18.1% of

the total mentioned exports, with a value of 96 million

dollars, which is almost three times more than the total

Saudi revenues from Ukrainian meat for the same period

last year (31 million dollars).

The Netherlands came second from the list of the

largest Ukrainian meat importers, with 15.2%, followed

by Slovakia (8.9%).

It should also be noted that there are two other Arab

countries that occupied advanced positions in this list,

which are Iraq (4.4%) and the United Arab Emirates

(3.8%). It was announced late last month that Saudi

Agricultural and Livestock Investment Co, SALIC, is

planning to implement a number of projects in the Black

Sea Basin, southern Ukraine, including the purchase of a

wheat plant [8].

Vadim Fakher and Shev, Ukraine's ambassador to

Saudi Arabia, "There are Saudi investment companies

with long experience that have strongly and positively

entered the Ukrainian agricultural market, to rent

agricultural lands with large areas in the western

regions to grow wheat, barley, corn, soybeans, sugar

beets, potatoes and tomatoes." "The Ukrainian

authorities are working to simplify visa procedures

between the two countries, and we are working to take

care of Saudi investors by developing a new system

for logistical support for their activ ities  in our

country," he added.

He stressed that the recent signing of a memorandum

of understanding between the governments of Ukraine and

Saudi Arabia in Riyadh aims at investment cooperation in

the agricultural field to provide the legal basis for the

practice of activities in one of the most priority areas of

bilateral cooperation.

He pointed out that based on the memorandum, the

two parties will encourage the development of coope�

ration to attract investments in the agricultural field,

including livestock and fisheries, and support investors

and implement projects by providing appropriate

consultations and holding trade and investment

exhibitions in the agricultural field, including livestock and

fish.

"The memorandum will help exchange more information

on investment strategies and systems, the investment

environment and their potentials in the agricultural field,

including the livestock and fisheries sectors, and the

services granted to foreign investors in Ukraine," added

Fakhrooshev.

He explained that Ukraine considers Saudi Arabia one

of its most important trade and economic partners in the

Arab Gulf region and the Middle East in general, and "ranks

second among Arab countries in terms of the volume of

trade exchange."

He stressed that the volume of trade and service

exchange between the two countries amounts to one

billion US dollars annually, explaining that the two

parties should put in place additional mechanisms to

ensure more sustainability and methodology in bilateral

economic cooperation and to expand and diversify

export and import operations, in addition to agricultural

products: wheat, barley, corn, soybeans, sugar beets,

potatoes and tomatoes. Like ferrous metals and their

products.

The Ukrainian ambassador in Riyadh indicated that

Saudi Arabia imports grains in large quantities, as it is one

of the largest importers of fodder barley used in the

livestock sector in the world.

He stated that the Kingdom's government takes into

account the issue of global food security and the growth

in world food prices, as it pays great attention to forming

a national strategic reserve and stimulating foreign

purchases.

He pointed out that at present, there are two forms

of Ukrainian�Saudi cooperation in the agricultural

sector:  direct  trade "as  is often the case" and

investment in the Ukrainian agricultural sector by renting

lands and establishing a suitable product ive

infrastructure on them to export manufactured products

to Saudi Arabia.

It is noteworthy that Ukraine, according to the

estimates of international specialists, is one of the few

countries able to increase the volume of agricultural

production by  three times at  the expense of

investments in its agricultural sector, and about 30

percent of the world's reserves of fertile black soil are

in Ukraine.

Ambassador Fakherushev stated that during the

years 2015—2016, Ukrainian agricultural products

exports to Saudi Arabia accounted for about two�thirds

of all export operations, among them, in the first place,

grains, particularly barley, fats and oils of animal or

vegetable origin, milk, dairy products, meat, eggs and

natural honey.

He pointed out that Ukraine is ready to increase its

exports to the Kingdom of animal products, "including

dairy products, lamb, beef and chicken", and food
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industries, "flour products, sweets, oils and fats products"

and organic products.

He explained that there is positive experience in

entering Saudi companies in the Ukrainian agricultural

market. For example, the United Farmers Holding Company

leased large agricultural lands in the western regions of

Ukraine to grow wheat, barley, corn, soybeans, sugar

beets, potatoes and tomatoes.

"We are witnessing the interest of Saudi investors

in developing a new logistical support system for their

activities in our country, and Ukraine is interested in

the participation of Saudi investors, whether from the

private or government sector, in implementing

attractive projects in our country, as we are open to

offering them investment opportunities in the fields of

energy, infrastructure, aircraft engineering, heavy

engineering and industries,  "he said. Defense,

agriculture and shipbuilding, therefore, we invite them

to participate in the privatization of state�owned

enterprises in Ukraine" [9].

CONCLUSION
Saudi�Ukrainian cooperation in the f ie ld of

education is considered a priority for both countries. A

humanitarian program to assist Saudi Arabian students

in Ukrainian universities has been launched. A special

role is played by the signing of the Protocol between

the State Committee for National Migration of Ukraine

and the Ministry of Hajj KSA on the pilgrimage of

Muslims of Ukraine to Islamic shrines located in the

Kingdom.

The importance of the Persian Gulf region for

Ukraine is due to the significant potential for mutually

beneficial trade and economic cooperation. Despite the

fact that Ukraine is one of the energy�deficient

countries, the possibilities of import or transit of

energy from the Gulf states are quite limited. The

priorities of Ukraine's policy in the region are the

development of balanced, equal and mutually beneficial

relations, strengthening Ukraine's economic position

in the region's markets, maintaining security at the

southern borders of our state, strengthening regional

security and stability.

Economic profitability of Ukraine's cooperation and

Saudi Arabia is beyond doubt. The Kingdom of Saudi

Arabia is huge market for many Ukrainian goods, for

large�scale scientific and technical cooperation with

Ukraine, which in turn provides profitable agreements

and orders, creation of new workers places in our

country. Investment opportunities Kingdoms are really

significant, so their involvement to Ukraine should

become one of the key issues relationship between the

two parties.

Ukraine, in turn, has competitive advantages and

favorable opportunities for exports their goods to the

Kingdom. In particular, ours the country can offer cheaper,

but also a quality alternative to Western goods and

services. This is especially true of the products of the

domestic agricultural sector and the aircraft industry. In

general, there are significant reserves for the future

intensification of trade and economic cooperation between

the two countries.
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PLANNING OF BUDGET EXPENDITURE IN THE SYSTEM OF SOCIO�ECONOMIC REGULATION

Видатки бюджету як складова системи державних фінансів є інструментом стимулювання соц!
іально!економічного розвитку країни, що в довгостроковій перспективі сприяє зростанню держав!
них доходів. Перспективне прогнозування видатків бюджету є важливою складовою бюджетного
регулювання економіки. На сучасному етапі розвитку державних фінансів особливу увагу приділе!
но ефективності видатків бюджету як дієвому інструменту регулювання соціально!економічного
розвитку країни. Економічна сутність ефективності державних видатків як складової системи бюд!
жетного регулювання полягає у сукупності досягнутих результативних показників, що відповідають
основним цілям та завданням бюджетних призначених з урахуванням дієвості інституційних пере!
творень розвитку суспільства.

У статті розкрито теоретичні засади та удосконалено методологічні положення функціонування
видатків бюджету у системі державного регулювання економіки. Видатки бюджету визначають на!
прями економічної діяльності, регулюють попит, обсяги кінцевого споживання. Обгрунтовано не!
обхідність капітальних вкладень, оскільки призводить до підвищення продуктивності праці, рівня
зайнятості та соціального забезпечення населення. Спрямування бюджетних видатків на фінансу!
вання інноваційно!інвестиційної діяльності та підтримку пріоритетних галузей економіки створює
передумови для залучення інвестицій зарубіжних країн, структурної перебудови, інноваційного пе!
реоснащення економіки, сприяє зростанню обсягів виробництва, зменшенню рівня безробіття та
підвищенню сукупного попиту.

Визначено теоретичні та практичні особливості становлення системи формування видатків бюд!
жету як складової системи державних фінансів. Розвинуто положення щодо посилення ефектив!
ності видатків бюджету у соціально!економічному розвитку країни. Здійснено прогноз обсягу ви!
датків зведеного бюджету. Посилення впливу видатків бюджету на економічне зростання та рівень
соціального забезпечення базується на розробці та реалізації обгрунтованих методів визначення
обсягів та структури бюджетних видатків, впровадженні дієвого механізму оптимізації бюджетних
програм та удосконаленні порядку використання бюджетних коштів.

Budget expenditures as a component of the public finance system are a tool to stimulate the socio!
economic development of the country, which in the long run contributes to the growth of public revenues.
Perspective forecasting of budget expenditures is an important component of budget regulation of the
economy. At the present stage of development of public finances, special attention is paid to the efficiency
of budget expenditures as an effective tool for regulating the socio!economic development of the country.
The economic essence of the efficiency of public spending as a component of the budget regulation system
is a set of achieved performance indicators that meet the main goals and objectives of the budget, taking
into account the effectiveness of institutional transformations of society.

The article reveals the theoretical foundations and improves the methodological provisions for the
functioning of budget expenditures in the system of state regulation of the economy. Budget expenditures
determine the directions of economic activity, regulate demand, the volume of final consumption. The
need for capital investment is substantiated, as it leads to increased productivity, employment and social
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах трансформаційних перетворень, уповільнен�

ня темпів економічного зростання важливим є підвищен�

ня дієвості видатків державного бюджету з урахуванням

інституційних змін економіки. Використовуючи видатки

бюджету у системі соціально�економічного регулювання,

уряд має можливість цілеспрямовано впливати на темпи і

пропорції розвитку національного виробництва.

Перспективне планування і прогнозування доходів

і видатків бюджету є вагомою складовою системи дер�

жавного регулювання сталого динамічного розвитку

економіки та підвищення рівня соціального забезпечен�

ня населення. Бюджетне планування видатків бюджету

являє собою науково обгрунтоване фінансове припу�

щення, за основу якого беруться реальні розрахунки

про напрями розвитку економічної системи, можливі

обсяги на напрями видатків бюджету у майбутніх періо�

дах, механізми досягнення планового обсягу показ�

ників. Актуальність даного дослідження обумовлена

тим, що у системі фінансово�економічного регулюван�

ня розвитку системи державних фінансів планування і

прогнозування обсягу доходів та напрямів використан�

ня коштів бюджету займає важливе місце оскільки підви�

щує керованість бюджетним процесом за рахунок за�

безпечення якості розробки і реалізації фінансової по�

літики країни.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питання підвищення ефективності та результатив�

ності видатків бюджету у системі соціально�економіч�

ного регулювання розглядаються у працях А. Вагнера,

Жд. Кейнса, Ф. Кене, А. Лаффера, У. Петті, А. Пігу,

А. Сміта, Дж. Стігліца, П. Самуєльсона. Проблеми роз�

робки теоретичних засад функціонування системи бюд�

жетних видатків в умовах економічних перетворень до�

сліджувались у працях вітчизняних вчених О.Д. Васи�

лика, І.В. Запатріної, Т.В. Канєвої [1; 6],  О.П. Кирилен�

ко, Л.В. Лисяк, І.Г. Лук'яненко, І.О. Луніної, І.О. Лютого,

А.А. Мазаракі,  В.Д. Макогон [2,3],  М.Д. Пасічного [1;

5; 6], О.А. Самошкіної [4], В.М. Федосова, І.Я. Чугунова

[1; 3—6], С.І. Юрія та інших.

security. Directing budget expenditures to finance innovation and investment activities and support priority
sectors of the economy creates the preconditions for attracting foreign investment, restructuring,
innovative re!equipment of the economy, helps increase production, reduce unemployment and increase
aggregate demand.

Theoretical and practical features of formation of the system of formation of budget expenditures as a
component of the system of public finances are determined. Provisions have been developed to increase
the efficiency of budget expenditures in the socio!economic development of the country. The forecast of
the consolidated budget expenditures has been made. Strengthening the impact of budget expenditures
on economic growth and social security is based on the development and implementation of sound
methods for determining the volume and structure of budget expenditures, the introduction of an effective
mechanism for optimizing budget programs and improving the use of budget funds.

Ключові слова: бюджет, видатки бюджету, бюджетне планування та прогнозування, бюджетна полі)

тика, соціально)економічний розвиток країни.

Key words: budget, budget expenditures, budget planning and forecasting, budget policy, socio)economic

development of the country.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розкриття теоретичних засад та удос�

коналення методологічних положень функціонування

видатків бюджету у системі державного регулювання

економіки.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Економічне призначення видатків реалізується у

фінансовому забезпеченні виконання функцій держа�

ви та її органів на місцях, стимулюванні процесів роз�

ширеного виробництва та контролі за реалізацією дер�

жавних програм. Видатки бюджету як складова еконо�

мічного регулювання представляють собою фінансові

відносини, що виникають на завершальному етапі роз�

подільчого процесу під час використання грошового

фонду держави з метою фінансування загальнодержав�

них потреб соціально�економічного розвитку.

У видатках бюджету виявляється фінансова політи�

ки держави щодо державного регулювання та стимулю�

вання виробництва, фінансового забезпечення соціаль�

ного захисту населення, розвитку науково�технічного

прогресу та міжнародної діяльності. Представники

німецької школи камералістики — Ф. Юсті, І. Зоннен�

фельс — наголошували на тому, що саме видатки ма�

ють бути інструментом стимулювання економічного роз�

витку та спрямовуватись на розвиток інфраструктури,

що в довгостроковій перспективі могло б сприяти зрос�

танню державних доходів.

Постулати теорії німецької історичної школи, яка

представлена працями А. Вагнера, М. Вебера, Г. Фон

Шмоллера, побудовані на необхідності активного дер�

жавного втручання в економіку, розвитку та ускладненні

економічних функцій держави. Науковці економічної

теорії вважали, що лише держава може найкраще вир�

ішити куди інвестувати кошти для економічного зрос�

тання. А. Вагнер зазначав, що темпи зростання держав�

них видатків у розвинених країнах випереджають тем�

пи зростання промислового виробництва і сформував

"закон зростаючої ділової активності", відповідно до

якого, обсяги державних видатків повинні зростати

швидше ніж обсяги виробництва, що в кінцевому підсум�

ку позитивно впливає на економіку. Така тенденція була
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обумовлена постійним розширенням та ускладненням

державних функцій, зокрема: формування основ забез�

печення сталого соціально�економічного розвитку, ста�

білізація циклів економічної активності, створення не�

обхідних умов для соціального справедливого розпо�

ділу доходів, регулювання процесу монополізації рин�

ку та ін.

Фінансова теорія неокласичної школи, представни�

ком якої є А. Пігу, передбачала скорочення загального

обсягу видатків та зміну їх структури в напрямі збільшен�

ня видатків на заохочення науково�технічного прогре�

су і розвиток освіти та науки.

В. Петті особливу увагу звертав на структуру дер�

жавних видатків, причини їх постійного зростання та ме�

ханізми оптимізації видатків. Вважав, що доцільним є

утворення бюджетного профіциту, при цьому рівень

оподаткування не мав стримувати розвиток національ�

ної торгівлі, оскільки це могло негативно впливати на

економіку країни загалом.

А. Сміт у своїй трудовій теорії вартості обстоював

ідею того, що видатки носять непродуктивний характер

і тому мають бути зведені до мінімуму.

Американський економіст Р. Барро, вивчаючи

вплив частки державного споживання у ВВП на еконо�

мічний розвиток, стверджував, що нарощення держав�

ного споживання породжує викривлення головних

фінансових важелів — такі як, відсоткові ставки та

ставки податків — що не сприяє стимулюванню до інве�

стування та росту.

У становленні вітчизняної фінансової науки особ�

ливе значення має "План фінансів" (1810 р.) Михайла

Сперанського, який зазначав що основною проблемою

у сфері державних фінансів є невідповідність обсягу

доходів обсягу видатків, тобто для відповідності скла�

дових бюджету одна одній необхідно зменшувати ви�

датки та збільшувати доходи. Так, зменшення видатків

має базуватися на такому правилі: необхідні видатки

слід зберігати, користі — відкласти, надмірні — припи�

нити. М. Сперанський створив власну класифікацію ви�

датків та виділив критерії їх поділу: за видом управлін�

ня і за стабільністю [1].

Планування і прогнозування видатків бюджету у

системі економічного регулювання є важливим елемен�

том у стратегічному плануванні. Основним завданням

бюджетного прогнозування в системі середньостроко�

вого бюджетного планування є встановлення взаємо�

зв'язку між стратегічними цілями соціально�економіч�

ного, регіонального розвитку країни та фінансовими ре�

сурсами бюджету на середньостроковий період, забез�

печення послідовності та передбачуваності бюджетної

політики, фінансове забезпечення довгост�

рокових бюджетних програм тощо. Досяг�

нення стійкого довготривалого економічно�

го зростання та якісного рівня життя насе�

лення реалізується через посилення струк�

турно�інноваційної складової економіки та

створення сприятливого інвестиційного се�

редовища [3].

Від якісного рівня бюджетного плану�

вання і прогнозування залежить ефек�

тивність державних видатків та результа�

тивність бюджетного процесу загалом. В

економічній теорії одним із методологічних підходів до

здійснення прогнозу доходів і видатків зведеного бюд�

жету є планування і прогнозування на основі методу

експоненційного згладжування, який базується на ви�

користанні функції експоненційного згладжування і пе�

редбачає, що кожен елемент часового ряду згладжуєть�

ся за допомогою зваженої плинної середньої, причому

вага її зменшується в міру віддалення від кінця ряду.

Кожен новий прогноз отримується за допомогою пере�

міщення попереднього прогнозу в напрямі, що дає кра�

щий результат в порівнянні зі старим прогнозом. Перева�

гою застосування цього методу є достатня точність про�

гнозування в умовах стабільного розвитку економіки.

Прогноз видатків зведеного бюджету на 2021—

2022 роки є передбаченням можливих обсягів фінансу�

вання галузей економіки та соціальної сфери з ураху�

ванням прогнозних макроекономічних показників на

зазначений період. Обсяг видаткової частини бюджету

на наступні роки уточняється урядом в разі змін пріори�

тетів державної фінансової політики.

Далі проведено розрахунок прогнозного обсягу

видатків бюджету на основі методу експоненційного

згладжування. Вихідними даними для розрахунку та

побудови прогнозу є фактичні дані показників виконан�

ня зведеного бюджету за видатками за період із 2014

по 2019 роки. Економічна система є доволі інерційною і

тому — навіть при значних змінах макроекономічних

параметрів економіка за інерцією продовжує рухатися

деякий час у напрямі, що визначений її минулим станом.

Динаміка обсягу видатків зведеного бюджету за

2014—2019 роки свідчить про те, що зміна тенденції

ряду відбувається за лінійною моделлю. Тоді функція

тренду при розрахунку прогнозних показників приймає

такий вигляд.

(1),

де  — розрахункові значення часового ряду в мо�

мент часу t;

a
0
, a

1
 — коефіцієнти лінійної функції тренду;

t — горизонт прогнозу.

Для оцінки рівня адекватності побудованого рівнян�

ня тренду (1) реальному процесу розраховується серед�

ня помилка апроксимації   (2) на основі середнього відхи�

лення між фактичними і розрахунковими значеннями

функції.

(2).

На основі розрахунків середнього значення серед�

ньої помилки апроксимації , виявлено, що значення по�

Рис. 1. Модель тренду зміни обсягу видатків
зведеного бюджету



79

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

казника не перевищує 10%, що свідчить про високий

рівень адекватності квадратичного рівня до реальних

умов бюджетної політики. Це дало можливість здійсни�

ти розрахунок прогнозних показників обсягу видатків

бюджету та їх деталізації на 2020 — 2022 роки. Про�

гнозні обсяги видатків зведеного бюджету у 2020 році

становитимуть 1 581,5 млрд грн, приріст відносно попе�

реднього року становитиме — 209,1 млрд грн, або

15,2%; у 2021 р. — 1 767,6 млрд грн (приріст 186,1 млрд

грн, або 11,8%); у 2022 р. — 1 953,8 млрд грн (приріст

186,2 млрд грн, або 10,5%). Частка видатків зведеного

бюджету у ВВП буде знаходитись в межах 34,5% �

34,7%.

Видатки бюджету на фінансування загальнодержав�

них функцій у 2020 р. зростуть до 232,6 млрд грн, або

на 16,2%; у 2021 р. — до 257,2 млрд грн, або на 12,1%;

у 2022 р. — до 281,9 млрд грн, або на 10,8%.

Обсяг видатків бюджету на оборону у 2020 р. ста�

новитиме 125,0 млрд грн, у 2021 р. — 141,5 млрд грн, у

2022 р. — 157,9 млрд грн

Приріст видатків на громадський порядок, безпеку

та судову владу становитиме 16,2% у 2020 р. відносно

2019 р., 14,5% у 2021 р. та 12,7% у 2022 р.

Видатки на економічну діяльність зростуть до

185,1 млрд грн у 2020 р. (приріст становитиме 20,0%), до

212,4 млрд грн у 2021 р. (14,7%), до 239,6 млрд грн (12,8%).

Приріст видатків на охорону навколишнього при�

родного середовища у 2020 р. відносно 2019 р. ста�

новитиме 12,9% (1,2 млрд грн), у 2021 р. — 11,6%

(1,3 млрд грн), у 2022 р. — 10,4% (1,3 млрд грн).

Обсяг видатків зведеного бюджету на житлово�ко�

мунальне господарство щорічно в середньому зроста�

тиме на 5,0 млрд грн — до 39,5 млрд грн у 2020 р., до

44,3 млрд грн у 2021 р., до 49,1 млрд грн у 2022 р.

Фінансування видатків на охорону здоров'я у 2020 р.

складе 146,1 млрд грн, у 2021 р. — 162,3 млрд грн, у

2022 р. — 178,5 млрд грн.

Приріст видатків на духовний та фізичний розвиток

у 2020 р. відносно 2019 р. становитиме 4,9 млрд грн,

або 15,5%; у 2021 р. відносно 2020 р. — 4,4 млрд грн,

або 12,1%; у 2022 р. відносно 2021 р. — 4,3 млрд грн,

або 4,3%.

Обсяг видатків на фінансування освіти щорічно

зростатиме приблизно на 33,0%. Так, фактичний їх об�

сяг у 2020 р. становитиме 274,3 млрд грн, у 2021 р. —

308,1 млрд грн, у 2022 р. — 341,9 млрд грн.

Фінансування видатків на соціальний

захист та соціальне забезпечення у 2020 р.

відносно 2019 р. зросте на 43,2 млрд грн —

до 365,0 млрд грн; у 2021 р. відносно 2020 р.

на 33,6 млрд грн — до 398,6 млрд грн; у

2022 р. відносно 2021 р. на 33,5 млрд грн —

до 432,1 млрд грн.

Ефективне управління видатками бюдже�

ту є важливою частиною бюджетної політи�

ки. Обсяг поточних видатків зведеного бюд�

жету у 2020 р. зросле до 1 390,4 млрд грн

(приріст відносно попереднього 2019 р.

становитиме 174,0 млрд грн, або 14,3%); у

2021 р. — до 1 546,6 млрд грн (приріст

становитиме 156,2 млрд грн, або 11,2%); у

2022 р. — до 1 703,0 млрд грн (приріст

відповідно — 156,4 млрд грн, або 10,1%). Капітальні

видатки у 2020 р. відносно попереднього 2019 р. зрос�

туть на 22,6% (35,2 млрд грн) до 191,2 млрд грн; у

2021 р. — на 15,6% (29,9 млрд грн) і становитимуть

221,1 млрд грн; у 2022 р. — на 13,6% (30,0 млрд грн), а

їх обсяг становитиме 251,1 млрд грн. В умовах глоба�

лізації фінансових систем важливим є підвищення ча�

стки видатків інвестиційного спрямування, тобто капі�

тальних вкладень виробничого і не виробничого при�

значення; сприяння структурній перебудові економі�

ки; фінансування субвенцій та інших видатків, пов'я�

заних з розширеним відтворенням. Капітальні видат�

ки чітко характеризують пріоритети фінансової політи�

ки держави.

Бюджет поточного і наступних періодів поєднує со�

ціальну спрямованість видатків бюджету, підвищення

видатків на економічний розвиток держави та інвести�

ційну складову. Так, основні прогнозні індикатори є по�

передньо орієнтованими та зазвичай коригуються на

основі уточнення статичних даних, зміни поточної со�

ціально�економічної ситуації та прогнозів розвитку еко�

номічної системи з урахуванням внутрішніх та зовнішніх

ризиків. Прогнозні значення видатків бюджету врахо�

вують необхідність реформування галузей бюджетної

системи — освіти, охорони здоров'я, оборони, еконо�

мічної діяльності тощо.

У майбутніх періодах основою розвитку економіч�

ної системи є підвищення цільової спрямованості ви�

датків, забезпечення адресності соціальної допомоги

населенню країни, формування єдиної бази реєстру

отримувачів державних соціальних послуг та забезпе�

чення актуальності такого реєстру. У довгостроковому

періоді така соціальна політика забезпечуватиме якіс�

не та комплексне обслуговування громадян; забезпе�

чуватиме доступ малозабезпечених верств населення до

соціальних послуг. Головним фактором, що підвищує

значення фінансування освіти у структурі видатків зве�

деного бюджету є зростання цінності людського капі�

талу та потреба для держави у високоосвічених спе�

ціалістах.

Державна політика щодо регулювання економічної

сфери спрямовується передусім на забезпечення еко�

номічної безпеки держави та підвищення конкурентос�

проможності вітчизняних підприємств.

Перспективне бюджетне планування включає про�

цес постійного моніторингу бюджетних програм у на�

Рис. 2. Прогнозні значення обсягу видатків
зведеного бюджету та їх частки у ВВП у 2021—2022 рр.

млрд. грн / %
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прямі вдосконалення майбутніх програм та зупинення

тих, що втратили соціально�економічний сенс. Держав�

на фінансова політика спрямується на покращення

інвестиційного клімату в державі та залучення нових

інвестиційних ресурсів. На сучасному етапі розвитку

системи державних фінансів необхідним є підвищен�

ня теоретико�методологічного рівня бюджетної по�

літики та якості бюджетного планування і прогнозуван�

ня з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досві�

ду [5].

 Середньостроковий прогноз видатків бюджету є

важливим елементом у стратегічному плануванні,

оскільки за рахунок чіткого визначення основних по�

казників бюджету на перспективу забезпечується виз�

начення взаємозв'язку між стратегічними цілями роз�

витку економіки та соціальної сфери, розвитку адмі�

ністративно�територіальних одиниць та фінансовими

ресурсами у середньостроковій перспективі, дос�

татній обсяг фінансового забезпечення довгостроко�

вих програм соціально�економічного розвитку, досяг�

нення взаємоузгодженості напрямів фінансової по�

літики.

Важливість перспективного бюджетного плану�

вання і прогнозування обумовлена також посиленням

відповідальності розпорядників бюджетних коштів за

досягнення встановлених цілей, упорядкуванням та

підвищенням результативності і ефективності ви�

датків бюджету. Середньострокове бюджетне плану�

вання забезпечує довгостроковий підхід до визначен�

ня пріоритетних напрямів фінансової політики та роз�

поділу бюджетних ресурсів, що значною мірою по�

силює бюджетну дисципліну та передбачуваність

бюджетної політики.

ВИСНОВКИ
Бюджетні видатки є потужним інструментом ре�

гулювання соціально�економічного розвитку країни,

оскільки відбувається регулювання розподілу коштів

між виробничою та невиробничою сферами, корегу�

вання вартісної структури виробництва, стимулюван�

ня розвитку пріоритетних, нових галузей та вироб�

ництв. Державні видатки на інноваційний розвиток та

інвестування у довгостроковій перспективі забезпечу�

ють реалізацію цілей економічного і соціального роз�

витку країни. Видатки бюджету сприяють економічно�

му зростанню за рахунок фінансової підтримки най�

важливіших галузей економіки, вирівнювання регіо�

нальних диспропорцій, пріоритетного фінансування

наукових досліджень.

Удосконалення системи управління державними

видатками у системі економічного регулювання базуєть�

ся на обгрунтуванні пріоритетів під час розподілу коштів

бюджету, застосуванні принципів перспективного бюд�

жетного прогнозування і планування, оптимізації бюд�

жетних програм з урахуванням загальнодержавних

пріоритетів та удосконаленні методології оцінки їх ре�

зультативності, підвищенні рівня системи контролю за

цільовим і ефективним використанням фінансових ре�

сурсів, підвищенні моніторингу діяльності розпоряд�

ників бюджетних коштів.

Середньострокове бюджетне планування видатків

бюджету забезпечує досягнення фінансової та мак�

роекономічної стабільності; сприяє розрахунку три�

річних бюджетів на основі реальних показників;

підвищує контроль за державним боргом; посилює

бюджетну дисципліну за рахунок підвищення ефек�

тивності та результативності бюджетних видатків;

змінює філософію видатків бюджету — забезпечує

перехід від утримання бюджетних установ до надан�

ня якісних бюджетних послуг. Від якості бюджетно�

го планування залежить ефективність державних ви�

датків та результативність бюджетного процесу. До�

сягнення стійкого довготривалого економічного зро�

стання та якісного рівня життя населення реалізуєть�

ся на основі посилення структурно�інноваційної скла�

дової економіки та створення сприятливого інвести�

ційного середовища.
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SQUARE EFFICIENCY PUBLIC ADMINISTRATION

У статті проаналізовано основні проблеми сучасного стану системи публічного управління в Україні,
визначено причини його неефективності. Зокрема наголошено на неефективній державній і самоврядній
бюрократії, що значною мірою пояснюється узаконеними на державному рівні критично повільними, не!
ефективними, токсичними для інновацій та інвестицій бюрократичними процедурами. Для швидкої оп!
тимізації процедур необхідним вважається зміна принципу встановлення повноважень органів публічно!
го управління з дозволено лише те, що передбачено законом на дозволено все, що не заборонено зако!
ном. Окреслено напрями підвищення ефективності системи органів публічної влади на інноваційних за!
садах, зокрема підвищення ролі і значення транспарентності як засобу соціального порозуміння, зняття
гостроти соціальних проблем. Обгрунтовано необхідність інтегрованого підходу до публічного управління
у вигляді квадрату ефективності управління, де рівнозначними складовими мають бути: менеджмент,
адаптивне адміністрування, оптимізація процедури, транспарентність.

 The article analyzes the main problems of the current state of the public administration system in Ukraine,
identifies the reasons for its inefficiency. In particular, there is an emphasis on inefficient state and self!governing
bureaucracy, which is largely explained by state!critical critically slow, inefficient, toxic to innovation and
investment bureaucratic procedures. In order to quickly optimize the procedures, it is necessary to change the
principle of establishing the powers of public administration bodies from only what is provided by law to everything
that is not prohibited by law. The directions of increasing the efficiency of the system of public authorities on the
basis of innovation are outlined, in particular, increasing the role and importance of transparency as a means of
social understanding, removing the severity of social problems. The necessity of an integrated approach to
public administration in the form of a square of management efficiency is substantiated, where the equivalent
components should be: management, adaptive administration, procedure optimization, transparency.

It is concluded that at this stage of Ukraine's development as a modern state, it is necessary to focus on the
balance and harmony of the four management components: management, adaptive administration, procedure
optimization, transparency. What we call the square of public administration efficiency. It is a square, not just a
rectangle, because the essence is in the equivalence and equality of all its sides, which balance and complement
each other. At the same time, transparency as a system and management as a system!situational process and
effective management technology should neutralize bureaucracy by optimizing the procedure without destroying
bureaucracy as a generally accepted form of public administration. The author argues that the key problem of
public administration is not bureaucracy, but bureaucracy, legalized extremely slow and inefficient, toxic to
progressive changes bureaucratic procedures, based on the constitutional principle that public authorities, its
officials are allowed only what is provided by law and the prevailing paradigm that any changes should be made
within the current legislation, which de facto eliminates the possibility of such changes and preserves the routine:
fear of change, following the pattern, outdated rules and habits.

Ключові слова: публічне управління, ефективність, менеджмент, транспарентність, адмініструван)

ня, комунікації, право, бюрократія, бюрократизм.

Key words: public administration, efficiency, management, transparency, administration, communications, law,

bureaucracy.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Попри перманентні спроби реформування системи

публічного управління, органи виконавчої влади і місце�

вого самоврядування в країні залишаються недостат�

ньо ефективними. Причинами цього є ряд факторів та

обставин, що укорінилися в системі управління держа�

вою. Передусім — це критично повільні та неефективні

бюрократичні процедури, а також домінуюча сьогодні

парадигма, що будь�які зміни в системі публічного уп�
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равління можуть здійснюватися лише в рамках чинного

законодавства, що де�юре блокує можливість таких

змін.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ
АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

За останні роки в Україні опубліковано ряд дослід�

жень, присвячених реформуванню і модернізації пуб�

лічного управління. Серед них можна виокремити ро�

боти А. Аверянова, В. Бакуменка, О. Борисовської,

Ю. Ганущака, А. Ткачука, М. Лахижі, А. Матвієнка, О. Обо�

ленського, О. Черчатого, Г. Шарого. Однак сьогодні

бракує розвідок, які аналізують передусім причини не�

завершеності реформ.

МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є виявлення причин неефектив�

ності спроб реформування системи публічного управ�

ління та пошук раціональних шляхів оптимізації цієї ро�

боти.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

За роки незалежності Україна змінила п'ять прези�

дентів, десятки урядів, але до цього часу не реалізува�

ла свій потенціал демократичної держави. Очевидно,

причина цього не лише в кадрах. А в системі управлін�

ня, яка імітуючи зміни, по суті залишається незміненою,

де продовжує панувати формалізм і рутина.

На наш погляд, не дуже перебільшив американсь�

кий науковець і практик Єдвард Демінг, який стверджує,

що ефективність на 95 % залежить від того як побудо�

вана система і лише на 5% від поточної діяльності лю�

дей, які в ній працюють [3].

Очевидно також, що існуючу систему публічного

управління необхідно адаптувати до викликів середо�

вища і часу. Неочевидно — КОМУ І НАСКІЛЬКИ. Адап�

тувати частково за допомогою існуючої системи чи адап�

тувати її аж до втрати ідентичності? Питання не рито�

ричне.

Адаптація системи публічного управління в Україні

йде у форматі реформ: змінюється структура, процеду�

ри, залучаються нові люди, зроблено суттєві кроки в

напрямку децентралізації управлінських функцій. Але

очікуваної ефективності до цього часу не спостерігаєть�

ся.

Згідно з даними ряду наукових досліджень і, зок�

рема, індексу глобальної конкурентноспроможності,

опублікованих всесвітнім економічним форумом (81

місце серед 137 країн світу), діюча система публічного

управління в Україні залишається неефективною, ко�

румпованою та внутрішньо суперечливою, що є суттє�

вим гальмом на шляху динамічних змін в суспільстві,

державі, економіці.

Цей висновок підтверджується практикою законо�

давчої неефективності, інституційної слабкості, недо�

сконалості судової та адміністративних практик.

Серед ряду причин цієї дійсності зупинимось на (наш

погляд) базовій і принциповій — НЕЕФЕКТИВНІЙ ДЕР�

ЖАВНІЙ І САМОВРЯДНІЙ БЮРОКРАТІЇ яку, образно

кажучи, буквально стриножив махровий бюрократизм

у вигляді критично повільних та неефективних, токсич�

них для інновацій бюрократичних процедур, через що

для впровадження навіть незначних змін потрібні бук�

вально титанічні зусилля.

Найсвіжіший приклад: для організації процесу пе�

редачі аварійної будівлі в центрі Полтави у власність

державної судової адміністрації знадобилось 117 по�

їздок до Києва, або необхідність проїхати майже 82000

кілометрів, що означає об'їхати земну кулю по еквато�

ру двічі! І це лише початок процесу…* Другий приклад

із публікації Г. Шарого в газеті "Урядовий кур'єр" від

31 липня 2020 року: "щоб відкрити кіоск для продажу

овочів потрібен майже рік, бо ця узаконена процедура

складається з десяти пунктів і за кожним із них стоїть

корупційна складова" [8].

Цьому сприяє домінуюча сьогодні парадигма, що

БУДЬ�ЯКІ зміни мають реалізовуватися В РАМКАХ

ЧИННОГО ЗАКОДАВСТВА, що по суті нівелює мож�

ливість таких змін. Особливо якщо врахувати, що під

законом контролюючі органи розуміють всі підзаконні

акти, рекомендації, положення, інструкції і таке інше.

Складається ситуація, коли обгрунтовано доцільне,

нове, але поза рамками чинного законодавства не може

впроваджуватися в життя і приносити користь, а чекати

на зміни в діюче законодавство. Про те як не просто

змінювати законодавство свідчить процедура прийнят�

тя закону про землю, коли тисячами поправок закон

блокувався.

Це пояснюється не лише невідповідним рівнем про�

фесійної компетенції і професіоналізму, бюрократич�

ною інерцією та опору інноваціям, постійним зволікан�

ням з реальними діями (людський фактор), а має більш

глибокі корені.

Однією з ознак публічного управління є функціону�

вання у правових формах, тобто діяльність за законо�

давчо встановленою процедурою і оформлення рішень

у вигляді нормативно�правового акту. Очевидно, що в

Україні діє неадекватне вимогам часу законодавство,

яке об'єктивно не встигає за динамічними змінами і

трансформаціями в соціально�економічних і політичних

відносинах і гальмує реформування в тому числі і в ца�

рині публічного управління.

 На жаль, витоки цієї проблеми закладені в Консти�

туції України, де в статті 19 записано: органи держав�

ної влади та органи місцевого самоврядування, їх поса�

дові особи зобов'язані діяти ЛИШЕ на підставі, в межах

повноважень та у СПОСІБ, що передбачені Конститу�

цією та законами країни.

 Іншими словами: органи публічного управління, їх

посадові особи можуть реалізувати свої посадові осо�

би лише те, що передбачено законом і не можуть роби�

ти нічого, що законом не передбачено!

Зробимо висновок на підтримку існуючого суджен�

ня: серед головних проблем, які гальмують проведення

реформ, виступає її законодавче забезпечення. Тому
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гостро актуальним виглядає наукове забезпечення удос�

коналення нормативно�правового забезпечення іннова�

ційних механізмів регулювання діяльності органів вла�

ди.

З точки зору практика (автор�посадова особа місце�

вого самоврядування 1 рангу) раціональним є і для пуб�

лічного управління (за виключенням силового блоку)

задіяти принцип: дозволено все, що не заборонено за�

коном.

Вищенаведене і є обгрунтуванням однієї із 4 сторін

квадрату ефективності публічного управління, яку ми

назвали�оптимізація бюрократичної процедури (скоро�

чено�процедура).

Другою стороною квадрату ефективності ми визна�

чаємо — ТРАСПАРЕНТНІСТЬ. На наш погляд, найповн�

іше розкрито його суть М. Пашковською, яка стверд�

жує, що це сукупність компонентів, які формують на�

лежний рівень розуміння та обізнаності громадян щодо

різних аспектів діяльності органів влади, а також забез�

печують права та можливості доступу до інформації,

участі у роботі органів влади, впливу на прийняття

рішень та контролю за діяльністю посадових осіб [2].

Очевидно, що транспарентність — складний систем�

ний процес в якому ключова роль відводиться комуні�

каціям. Але не просто інформуванню, а процесу дво�

стороннього обміну інформацією та ідеями, який веде

до взаємного розуміння, залучення зацікавлених сторін

до ухвалення та впровадження рішень, формування

партнерських відносин. Головною метою комунікації є

створення довірливих відносин між зацікавленими сто�

ронами, формування реальних очікувань з боку гро�

мадськості, підвищення довіри громадян до уряду, су�

спільної підтримки політичних рішень, зняття гостроти

соціальних проблем, протистояння інформаційній війні,

політично заангажованим і корумпованим джерелам

інформації, обгрунтування і роз'яснення здійснюваних

управлінських заходів, акцентування уваги на національ�

них інтересах. Що надзвичайно важливо в умовах

гібридної і запеклої інформаційної війни.

Третя і четверта сторони квадрата ефективності пуб�

лічного управління�менеджмент і адаптивне адміністру�

вання. Менеджмент як ефективна соціально економіч�

на технологія для досягнення будь якої організації, в

тому числі і бюрократичного типу, поставлених цілей.

Складається з набору принципів, методів, засобів, інстру�

ментів і форм управління, і що особливо важливо — з

його інтегрованим підходом до управління, серед яких

ми виділяємо системний і ситуаційний.

 Його завдання забезпечити баланс мінливості і

стійкості, традицій і новацій, вертикальних і горизон�

тальних зв'язків на всіх рівнях управління.

 Це наука і мистецтво, управління якими мають дос�

конало володіти не лише менеджери, а також державні

службовці і посадові особи місцевого самоврядування.

На наш погляд саме нехтування вище приведеними

підходами суттєво нівелює позитив від успішних дій.

Тут прикладом може слугувати концентрація влад�

них повноважень і ресурсів в центрі на фоні їх децент�

ралізації. Маємо на увазі, що практично одночасно з

прозорим процесом передачі частини функцій і ресурсів

до органів місцевого самоврядування йшов не гласний

але зворотній процес зменшення прав представництв

центральних органів у регіонах і передачі їх до столиці,

що значно ускладнило і підвищило вартість, зокрема,

дозвільного процесу і в значній мірі підірвало довіру до

влади через нарощування корупційного тиску.

У зв'язку с чим Г. Шарий стверджує, що "чинна бю�

рократична система унеможливлює легалізацію приват�

них ініціатив і бізнесу" [8].

Потрібна антибюрократична технологія сучасного

менеджменту з його функціями мотивації і контролю,

що в поєднанні з реально діючою транспарентністю і

оптимізацією бюрократичної процедури запустить ме�

ханізм нейтралізації бюрократизму.

Але технологія без втілення в життя є мертвою і саме

адміністрування дає змогу реалізувати цю технологію.

Поняття адміністрування означає професійну діяль�

ність менеджерів організації або державних службовців

чи посадових осіб місцевого самоврядування по втілен�

ню в життя управлінських рішень, тобто реалізацію по�

ставлених задач. У реальному житті термін адміністру�

вання часто сприймається в його негативному значенні —

як керівництво засноване на примусових методах управ�

ління, нав'язуванні волі вищих посадових осіб нижчим,

виданні наказів без логічного обгрунтування, на підставі

суб'єктивних рішень.

 І це не випадково, бо традиційні способи управлін�

ня базувалися на застосуванні владних повноважень,

жорсткій ієрархії та відірваних від суспільних інтересів

бюрократичних процедурах.

 Ми ж маємо на увазі адаптивне, гнучке адміністру�

вання. Коли управлінське рішення має залежати від кон�

кретної ситуації, бути правомірним і оптимальним, своє�

часним і комплексним. Проблему постійного конфлікту

понять правомірність і доцільність дозволяє вирішува�

ти гнучкість, коли рішення повинно передбачати місце

для прояву творчої активності виконавців,раціональної

ініціативи для пошуку більш ефективних шляхів досяг�

нення поставлених цілей.

 Про важливість гнучкості в методах державних

інституцій стверджує і "законодавець моди" в теорії

інституалізму, лауреат Нобелівської премії Дуглас Сесіл

Норт: "інституції мають бути гнучкими, такими, що за�

безпечують постійно змінювані потреби суспільства" [1].

Хочемо застерегти від прийняття рішень, які не ма�

ють конкретного управлінського змісту (псевдорішен�

ня) типу: прискорити розвиток, збільшити показники,

посилити вимоги. І взагалі не забувати, що прийняття

рішення це процес із чотирьох складових: розробка,

обговорення, вибір оптимального варіанту і його інсти�

туалізація і що нехтування навіть однієї з названих скла�

дових множить його ефективність на нуль.

Під публічним управлінням ми розуміємо скоорди�

новані групові дії з питань державного управління і

місцевого самоврядування, що спрямовані на вирішен�

ня суспільних справ і в суспільних інтересах.

Головний об'єкт публічного управління — розвиток

українського суспільства і такі його складові як терито�

ріальні громади, соціальні групи, суспільно�активна гро�

мадськість мають сприйматись не як об'єкти, а як одна

із сторін публічно�управлінських відносин, як складові

громадського суспільства. Ми маємо враховувати це

особливо за умов, коли державне управління рефор�

мується в публічне, характерними особливостями яко�



Інвестиції: практика та досвід № 17—18/202084

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

го є широке залучення громадськості, сервісне призна�

чення, тобто орієнтація на надання якісних публічних по�

слуг і транспарентність.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

1. Ми живемо і діємо в умовах соціально�економіч�

ної і політичної модернізації України і маємо констату�

вати про зміни і в системі публічного управління:

змінюється структура, процедури, залучаються нові

люди, зроблено суттєві кроки в напрямі децентралізації

управлінських функцій. Але очікуваної ефективності до

цього часу не спостерігається на наш погляд через від�

сутність послідовності і системності, недооцінки транс�

парентності і комунікацій, як засобу зняття гостроти

соціальних проблем, через спроби боротися з бюрок�

ратією, а не з бюрократизмом.

2. Ключовою проблемою публічного управління за�

лишається не бюрократія, а бюрократизм, узаконені

вкрай повільні та неефективні, токсичні для прогресив�

них змін бюрократичні процедури, що базується на кон�

ституційному принципі, згідно з яким органам публічної

влади, її посадовим особам дозволено лише те, що пе�

редбачено законом і пануючій парадигмі, що будь які

зміни мають робитися в рамках чинного законодавства,

що де�факто нівелює можливість таких змін і консер�

вує рутину: побоювання змін, слідування шаблону, зас�

тарілі правила і звички.

3. У складі публічного управління ключовим зали�

шається рівень державного управління основною про�

блемою якого є дисбаланс діяльності її складових. По�

трібен комплексний аналіз функціонування систем та

структури органів державної влади (цілі, функції, зав�

дання, ресурси, статус). Водночас гнучкість, а не фор�

мальний підхід — головний принцип сучасного менед�

жменту як системно�ситуаційного процесу має діяти і в

системі публічного управління, особливо на рівні місце�

вого самоврядування. Це сприятиме подоланню бюрок�

ратичної рутини, переорієнтує управління зі здійснення

процесів (дотримання процедур і правил) на досягнен�

ня якісних кінцевих результатів.

4. Враховуючи, що серед головних проблем, які галь�

мують проведення життєво необхідних реформ виступає

її законодавче забезпечення, гостро актуальним є удос�

коналення нормативно�правового забезпечення у фор�

маті інноваційних механізмів регулювання діяльності

органів влади. Для швидкої адаптації системи публічно�

го управління до динамічних змін і викликів середовища

необхідна зміна узаконеного і діючого в органах держав�

ної влади і місцевого самоврядування ключового прин�

ципу — дозволено лише те, що передбачено законом на

дозволено все, що не заборонено законом. Для цього

необхідно внести зміни до статті 19 Конституції України.

5. Розуміючи про наявність значної кількості фак�

торів впливу на стан ефективності публічного управлін�

ня, на цьому етапі розвитку України як сучасної держа�

ви, пропонується сконцентрувати зусилля на балансі і

гармонії чотирьох управлінських складових: менедж�

мент, адаптивне адміністрування, оптимізація процеду�

ри, транспарентність. Що ми називаємо квадратом

ефективності публічного управління. Саме квадрат, а не

просто прямокутник, бо суть у рівнозначності і рівно�

правності всіх його сторін, що врівноважують та взаєм�

но доповнюють одна одну. Водночас транспарентність

як система і менеджмент як системно�ситуаційний про�

цес і ефективна управлінська технологія мають нейтра�

лізувати бюрократизм через оптимізацію процедури не

руйнуючи при цьому бюрократію як загальновизнану

форму організації державного управління.
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ON THE POSSIBILITY OF USING THE CONCEPT OF MOTIVATION TO SERVE THE SOCIETY
IN REGULATING THE LABOUR BEHAVIOUR OF CIVIL SERVANTS IN UKRAINE

Розглянуто періодизацію розвитку концепції мотивації служіння суспільству, запропонова!
ну Дж. Перрі — одним із провідних розробників цієї концепції. Зазначено, що концепція моти!
вації служіння суспільству перегукується з одним із результатів досліджень мотивації, здійсне!
них Д. Макклелландом. Показано, що трактування мотивації служіння суспільству як суто
альтруїстичної є небезспірним. З'ясовано, що основний результат здійсненого Л. Брайтом дос!
лідження мотивації служіння суспільству в аспекті відповідності між характеристиками особи!
стості (зокрема, цілями, навичками й цінностями) та характеристиками організації (зокрема,
цілями, цінностями, ресурсами й культурою) перегукується з поглядами на мотивацію, яких
додержувалися Г.А. Саймон і Ч.І. Барнард. Зроблено висновок, що сьогодні в Україні однієї
лише концепції мотивації служіння суспільству недостатньо для ефективного регулювання про!
фесійної діяльності державних службовців.

The relevance of the article is primarily due to the topicality of increasing of the motivation level of
the professional activity of civil servants in Ukraine. The objectives of the article are to characterize
the concept of motivation to serve society, more thorough than the one contained in the domestic
literature, and to assess the possibility of using this concept in regulating the professional activities
of civil servants in Ukraine. Systematic, complex and historical methodological approaches, methods
of analysis and synthesis, comparative method, method of expert evaluations are being applied in
order to achieve these goals. The periodization of the development of the concept of motivation to
serve society (MSS), proposed by J. Perry, one of the leading developers of this concept, is
considered. The evolution of J. Perry's views on the list of motives that characterize the MSP is traced.
It is shown that the concept of motivation to serve society resonates with one of the results of
motivation research conducted by D. McClelland.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В оприлюдненому 2014 року документі "Мотивація

державних службовців: інформація й висновки для прак�

тиків", підготовленому Глобальним центром високої

якості державної служби, зокрема, зазначено, що про�

тягом багатьох років спостерігається зниження внут�

рішньої мотивації працівників державної служби [1, с.

4]. Цей же документ орієнтує на проведення додатко�

вих досліджень питань про рівень мотивації працівників

державного сектора в країнах, де проводяться політичні

перетворення, та таких, які перебувають у ситуації кон�

флікту [1, с. 19]. Цілком очевидно, що обрана нами тема

статті повністю відповідає зазначеним положенням до�

кумента [1]. Це підтверджує її актуальність.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

До кола останніх наукових досліджень, що станов�

лять найбільший інтерес з погляду розкриття теми статті,

належать, на нашу думку, праці [2—4]. Хоча в цих пра�

цях концепція мотивації служіння суспільству висвітле�

на поверхово, вони містять інформацію, корисну з по�

гляду оцінки можливості використання цієї концепції для

регулюванні професійної діяльності державних служ�

бовців в Україні.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ
СТАТТІ

Цілі статті полягають у тому, щоб дати характерис�

тику концепції МСС, більш грунтовну за ту, що містить�

ся у вітчизняній літературі, та оцінити можливість вико�

ристання цієї концепції в регулюванні професійної діяль�

ності державних службовців в Україні. Для реалізації

цих цілей використано системний, комплексний і істо�

ричний методологічні підходи, методи аналізу і синте�

зу, компаративний метод, метод експертних оцінок.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

На сьогодні найбільш резонансною концепцією мо�

тивації державних службовців є концепція МСС. Існують

різні визначення суті МСС. Деякі з них досить розплив�

Attention is drawn to the fact that the interpretation of motivation to serve society as purely altruistic
contradicts the views on motivation held by A. Maslow, as well as the position of those participants in
the development of the MSS concept, who proposed the division of civil servants into Samaritans,
communitarians, patriots, philanthropists. It is shown that the main result of L. Bright's study of MSS
in terms of the correspondence between personality characteristics (in particular, goals, skills and
values) and organizational characteristics (in particular, goals, values, resources and culture)
resonates with the views on motivation followed by G.A. Simon and C.I. Barnard. The following
conclusion is made: today in Ukraine the concept of motivation to serve society is not enough to
effectively regulate the professional activities of civil servants, because it is necessary to take into
account their selfish motives. This conclusion is based on the available materials of sociological
surveys of civil servants in Ukraine, the motivation of such employees in Belarus, Kazakhstan, the
Russian Federation and the motivation of public sector employees in Serbia as well.

Ключові слова: мотивація служіння суспільству, мотив, державні службовці, концепція.
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часті, причому це стосується і першого з них: "Мотива�

цію служіння суспільству можна розуміти як схильність

особистості реагувати на мотиви, існуючі головним чи�

ном або виключно в державних установах та організа�

ціях" [5, с. 368]. Що ж до більш інформативних визна�

чень суті МСС, то їх прикладами можуть служити такі:

а) мотивація служіння суспільству — це "…загальна

альтруїстична потреба служити інтересам спільноти лю�

дей, держави, нації або людства в цілому…" [6, с. 174];

б) МСС — це "…мотиваційна сила, яка спонукає індивідів

виконувати значущі для держави, спільноти або соціу�

му роботи" [6, с. 174].

Один із провідних розробників концепції МСС

Дж. Перрі виділив у дослідженнях останньої три хвилі.

Визначаючи, коли розпочалася перша хвиля, він вихо�

див із того, що початок дослідження МСС "…зазвичай

асоціюється з опублікуванням двох статей" [7, с. 34].

Якщо перша з них (опублікована 1982 року в "Аме�

риканському огляді публічної адміністрації" стаття

Г.Г. Рейні "Преференції щодо винагород серед публіч�

них і приватних менеджерів: у пошуках службової ети�

ки") лише містила заклик до створення концепції, про

яку йдеться, то друга [5], яку підготували Дж. Перрі й

Л. Вайс, являла собою перший відгук на цей заклик.

Зокрема у статті Дж. Перрі й Л. Вайс було подано пе�

релік мотивів, які, на думку її авторів, характеризують

МСС, висунуто й обговорено три такі положення: а) чим

сильніша мотивація людини до служіння суспільству,

тим більше шансів, що вона прагне членства в публічній

організації; б) у публічних організаціях МСС позитивно

впливає на трудову діяльність особи; в) публічні орган�

ізації, які залучають членів із високим рівнем МСС,

швидше за все, будуть менш залежні від утилітарних

стимулів для ефективного управління індивідуальною

діяльністю [5, с. 370—371]. На наш погляд, до кола

праць, з яких розпочалася перша хвиля, належить та�

кож стаття "Особисті мотиви й організаційні системи

стимулювання", яку 1982 року опублікували Д. Кноке й

Х. Райт�Айзек у виданні "Дослідження із соціології

організацій". Річ у тому, що саме завдяки їй у науковій

літературі отримав прописку поділ мотивів служіння

суспільству на три категорії, а саме на раціональні (такі,
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які грунтуються на максимізації індивідуальної корис�

ності); засновані на нормах; емоційні1.

За Дж. Перрі, перша хвиля наукових досліджень у

царині МСС тривала до кінця 1990�х років [7, с. 35]. Ще

вужчі часові рамки, на його думку, мала друга хвиля:

2000—2010 роки [7, с. 36].

Найважливіші риси першої хвилі: а) класифікуван�

ня мотивів, що характеризують МСС; б) закладення ме�

тодологічного фундаменту використання кількісних

оцінок в аналізі МСС; в) започаткування вивчення анте�

цедентів МСС [7, с. 35]. Другу хвилю насамперед харак�

теризують усебічний характер досліджень МСС, де вона

є як залежною, так і незалежною змінною, їх масштаб�

на інтернаціоналізація, широке вивчення антецедентів

МСС [7, с. 36]. "Левова частка порядку денного третьої

хвилі включає чотири заходи: здійснення більш надійних

досліджень, що включають польові й лабораторні до�

слідження; удосконалення вимірювань для зміцнення

концепції та підвищення надійності й валідності, особ�

ливо в міжнародних дослідженнях; проведення додат�

кових досліджень щодо численних стимулів; зростання

зусиль щодо застосування теорії та наукових дослід�

жень для перевірки ефективності стратегій використан�

ня мотивів служіння суспільству" [7, с. 38]. Включає тре�

тя хвиля і "…вивчення минулих досліджень та зменшен�

ня недоліків і прогалин" [7, с. 38].

У статті [5] було наведено вісім мотивів, що ха�

рактеризують МСС: 1) участь у формулюванні політи�

ки; 2) прихильність до публічної програми через особи�

сту залученість; 3) захист інтересів спеціальних груп або

приватних інтересів; 4) бажання служити суспільним

інтересам; 5) відданість службовим обов'язкам і уряду

в цілому; 6) соціальна справедливість; 7) прихильність

до публічної програми внаслідок щирої переконаності

в її соціальній важливості; 8) доброзичливий патріотизм

(патріотизм, який поєднує любов до держави з любо�

в'ю до інших [5, с. 369]) [5, с. 370]. Перші три мотиви —

це раціональні мотиви. Наступні три — це мотиви, за�

сновані на нормах. Останні два мотиви — емоційні [5,

с. 370]. Проте в статті Дж. Перрі [8] було зроблено висно�

вок, що, для того щоб охарактеризувати МСС, достат�

ньо брати до уваги чотири мотиви, а саме: 1) тяжіння до

участі у формуванні державної політики; 2) прихильність

до суспільних інтересів; 3) співчуття (під ним розумієть�

ся те, що в праці [5] фігурує як "доброзичливий патріо�

тизм" [8, с. 7]); 4) самопожертва ("…готовність заміни�

ти матеріальні особисті винагороди служінням іншим"

[8, с. 7]) [8, с. 20].

Концепція МСС перегукується з деякими результа�

тами, отриманими в дослідженнях мотивації, здійсне�

них Д. Макклелландом. Так, одне із цих досліджень

показало, що в обстеженій вибірці мотив влади у жінок

викликав їх бажання отримати доступ до ресурсів зад�

ля того, щоб передати ці ресурси іншим людям [9,

с. 343—344]. Точки дотику з концепцією МСС мають і

деякі інші теорії мотивації. Так, як зазначає Г. Манн, МСС

може розглядатися як потреба в самоактуалізації відпо�

відно до ієрархії А. Маслоу та мотиваційний чинник у

двофакторній теорії Ф. Герцберга [10]. Або інший при�

клад. Основним результатом здійсненого Л. Брайтом

дослідження МСС під кутом зору відповідності між ха�

рактеристиками особистості (зокрема, цілями, навичка�

ми й цінностями) та характеристиками організації (зок�

рема, цілями, цінностями, ресурсами й культурою) є та�

кий висновок: "…найважливіша особливість державних

службовців із високим рівнем МСС — це не їх тяжіння

до публічних організацій, а те, що ними рухає потреба

зробити значний внесок у суспільне благо. Умови праці,

які сприяють реалізації цих бажань, будуть для держав�

них службовців високо мотивувальними…" [11, с. 164].

Очевидно, що цей висновок перегукується з таким твер�

дженням Г.А. Саймона: "Люди готові прийняти членство

в організації, коли їх діяльність в організації безпосе�

редньо чи опосередковано сприяє їхнім власним цілям"

[12, с. 110]. Перегукується він також із думкою Ч.І. Бар�

нарда, що, "якщо окрема людина вважає, що її діяль�

ність приносить їй задоволення, вона продовжує свої

кооперативні зусилля (участь у сумісній діяльності. —

Авт.), у противному разі вона їх припиняє" [13].

Як ми бачили, у літературі наявне розуміння моти�

вації професійної діяльності працівників публічних орган�

ізацій як суто альтруїстичної. Проте воно не є безспірним.

Адже ще А. Маслоу додержувався думки, що "здорова

людина в кожному своєму вчинку одночасно і егоїстич�

на, і альтруїстична" [14]. При цьому він посилався на свій

досвід вивчення психологічно здорових людей, за яким

"…ці люди мають здатність до гармонійного поєднання

здорового егоїзму й співчутливого альтруїзму" [14].

Дає підстави сумніватися в правильності трактуван�

ня МСС як суто альтруїстичної і аналіз характеристики

виділених у рамках концепції МСС чотирьох категорій

державних службовців — самарян, комунітаріїв, пат�

ріотів, філантропів.

Cамаряни внутрішньо налаштовані допомагати ін�

шим людям. Вони вважають себе опікунами непривілей�

ованих осіб і емоційно переживають, коли спосте�

рігають за людьми, які зазнають лиха. Самаряни готові

безкоштовно допомагати людям, що потребують допо�

моги, особам, які бажають зробити суспільство спра�

ведливим, однак вони не схильні надавати допомогу тим,

хто не бажає допомагати собі. Характеризує їх і го�

товність підтримувати публічні програми. Разом із тим

мотиви самарян не є повністю альтруїстичними, бо "вони

врівноважують своє піклування про знедолених своїми

потребами й інтересами" [15, с. 258—259].

 Комунітарії вірять, що існує унікальний зв'язок між

державними службовцями та громадянами й що важли�

во, щоб чиновники завжди робили "правильні речі" у

своїй професійній діяльності. Вони виявляють мотиви

самопожертви, уважають, що громадяни повинні дава�

ти суспільству більше, ніж отримують від нього. Кому�

нітарії відрізняються від самарян тим, що вони не відчу�

вають особливого обов'язку допомагати малозабезпе�

ченим, знедоленим громадянам [15, с. 259, 261].

Патріоти розглядають державну службу як позитив�

ну силу в суспільстві, виявляють унікальне поєднання

ідеалізму та активізму в діяльності на благо суспільства.

Подібно до комунітаріїв, вони підтримують найвищі

етичні стандарти для державних службовців, демонст�

рують мотиви самопожертви. Їх спонукають настрої гро�

____________________________
1 Це, до речі, визнано в згадуваній вище праці Дж. Перрі й Л. Вайс [5, с. 368].
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мадянського обов'язку. Патріоти готові до ризику за�

знати особистих втрат у разі надання ними допомоги

іншим [15, с. 259—261].

 Філантропи мотивовані сильним почуттям значу�

щості державної служби. Як і самаряни, ця група роз�

глядає уряд як засіб для забезпечення справедливості

в суспільстві. Проблеми суспільного добробуту їх цікав�

лять більше, ніж самарян. Вони вважають, що якщо

будь�яка група виключена із процвітання суспільства,

то це шкодить усьому суспільству, благо якого має для

них значення, більше за особисті досягнення. Якщо са�

маряни діють насамперед задля отримання власного

задоволення від надання допомоги іншим, філантропи

більше діють із почуття патріотизму та відповідальності.

Подібно до комунітаріїв і патріотів, філантропи сильно

вірять, що державні службовці повинні бути етичними

та компетентними [15, с. 260].

Отож, як бачимо. автори статті [15] визнали, що

мотиви самарян не є повністю альтруїстичними. Проте

вони чомусь не взяли до уваги існування підстави ува�

жати, що не лише самаряни можуть керуватися у своїй

професійній діяльності мотивами, які не є повністю аль�

труїстичними. Цією підставою є те, що бажання брати

участь у забезпеченні публічних інтересів може зумов�

люватися не лише альтруїзмом, але й "…прагненням до

власної користі, яку суб'єкт отримує за посередництвом

піклування про суспільне благо (суб'єкт, який піклуєть�

ся про навколишнє природне середовище, сам буде

жити у більш чистому і здоровому природному середо�

вищі)" [16, с. 12].

Чи є сьогодні прийнятним базувати регулювання

професійної діяльності державних службовців у нашій

країні виключно на концепції МСС? З метою одержати

відповідь на це питання насамперед звернімося до праць

вітчизняних науковців. У праці [4] на фактографічній

інформації показано, що в Україні егоїстичним мотивам

належить важлива роль у мотивації державних служ�

бовців [4, с. 260—261]. На думку А.О. Головачової,

"…недоречно стверджувати, що мотивація державних

службовців складається тільки з бажання допомагати

суспільству" [2, с. 28]. Підставами для такого ж виснов�

ку служать дані соціологічного дослідження мотивації

праці державних службовців Рівненської області [17,

с. 137—138]. "Заробітна плата як фактор підвищення

ефективності праці відіграє одну з ключових ролей і за�

лишається для більшості службовців досить сильним

фактором для посилення мотивації діяльності", — та�

кий висновок на основі аналізу літератури й матеріалів

соціологічного дослідження мотивації службовців

Одеської міської ради зробив В.А. Яценко [18, с. 240].

Опитування абітурієнтів магістратури Харківського ре�

гіонального інституту державного управління Націо�

нальної академії державного управління при Президен�

тові України, яке проводилося 12 червня 2017 року, по�

казало, що лише для 26 % опитаних прагнення прино�

сити користь суспільству стало мотивом вступу на дер�

жавну службу [3, с. 115, 122].

Не є також зайвим урахування досвіду інших пост�

соціалістичних держав. Ось що читаємо в грунтовній

праці білоруських науковців:

"На сьогоднішній день матеріальна винагорода є

базовим мотивом професійної поведінки державного

службовця" [19, с. 40]. Або інший приклад. Згідно з

поданими в праці [20] результатами опитування 1248 дер�

жавних службовців, хоча мотиви альтруїстичного харак�

теру відіграють чималу роль у мотивації професійної діяль�

ності держслужбовців, не можна не зважати на їх мотиви

егоїстичного характеру. Так, 717 опитаних указали на те,

що грошовий заробіток для них дуже важливий [20, с. 68].

Недарма в праці [20] зроблено такий висновок:

"Вплив немонетарних чинників, особливо в сфері

державної служби, має бути досить великим. Однак не

варто применшувати значущість впливу матеріальних

чинників, без застосування яких неможливо організу�

вати, створити й підтримувати високий професійний

рівень державної служби" [20, с. 116]. Є свідчення того,

що й у Російській Федерації в мотивації державних

службовців важливу роль відіграють егоїстичні мотиви

[4, с. 259—260]. А ось який висновок зроблено в статті

[21]: "…службовці в державному секторі в Сербії не

можуть бути мотивовані почуттям служіння суспіль�

ству…" [21, с. 213].

Нарешті, слід також взяти до уваги те, що наслідки

для ринку праці пандемії COVID�19 можуть сприяти зро�

станню ролі суто прагматичної складової в мотивації

прагнення працювати на державній службі.

ВИСНОВОК
У сучасному українському суспільстві однієї лише

концепції мотивації суспільного служіння недостатньо

для ефективного регулювання професійної діяльності

державних службовців, бо потрібно брати до уваги їх

егоїстичні мотиви.
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INFLUENCE ON MANAGEMENT DECISIONS

У статті розглянуто  психологічні характеристики керівника (управлінця) у процесі прийняття
управлінського рішення крізь призму психологічних особливостей особистості. Зазначено, що
прийняття рішень розглядається як один з етапів вольового акту, результатом якого є форму!
вання тієї чи іншої мети і засобів її досягнення. Це невід'ємний компонент будь!якої діяльності,
сформувавшись у процесі альтернативи, управлінське рішення є своєрідним підсумком, ре!
зультатом дій, планування, організації, координації та моніторингу поставлених цілей та зав!
дань. Розкрито фактори, які формують та впливають на процесс прийняття рішення. Проана!
лізовано психологічний інструментарій, тобто систему необхідних методів та прийомів психо!
логічної комунікації щодо розгляду, аналізу,  доцільності та ефективності ухвалення ефектив!
них управлінських рішень. Проаналізовано роль керівника та тип поведінки, що є суттєвим чин!
ником впливу управлінського стилю на якість і ефективність роботи організації. Наведено аналіз
класифікації типів керівника і наведено основні характеристики прийняття рішень, що грунту!
ються на відчуттях менеджера у правильності вибору, досвіді роботи, власних судженнях, тео!
ретично!практичних навичках із врахуванням принципів об'єктивності, законності, прозорості,
прогностичності та ефективності. Зосереджено увагу на  поняттях "керівник" та "лідер", про!
аналізовано психологічну складову цих понять та психологічні аспекти щодо прийняття управ!
лінських рішень. Зазначено, що одним із актуальних  інструментів надання професійної допо!
моги спеціалісту або закладу, який спрямований на роботу з професійними труднощами, ана!
лізу недоліків та удосконалення організації роботи та прийняття управлінських рішень є супер!
візія, яка проводиться з метою вивчення психологічних характеристик керівника в прийнятті та
впровадженні менеджментських рішень, стимулювання мотивації до роботи, дотримання етич!
них норм та виконання змісту та обсягів нормативно!правових документів, запобігання виник!
ненню професійного вигорання, забезпечення емоційної підтримки щодо прийняття ефектив!
них управлінських рішень.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Аналіз сучасних психологічних умов управлінської

діяльності в організаціях дозволяє стверджувати, що

здійснити цю діяльність можливо лише за умов ціле�

спрямованого впливу суб'єкта управління на об'єкт у ви�

гляді управлінських рішень та інших управлінських дій.

Управлінське рішення — це вибір альтернативи,

здійснений керівником у рамках його посадових повно�

важень, компетенції й спрямований на досягнення цілей

організації [2].

В останні десятиліття світова практика прийняття

управлінських рішень в різних організаціях збагатила�

ся новими  психологічними підходами, спрямованими в

цілому на підвищення ефективності діяльності керів�

ників. Найважливішим елементом діяльності керівника

будь�якого управлінського рівня є прийняття рішень. Від

ступеня їх обгрунтованості та професіоналізму  в значній

мірі залежать результати праці всього організаційного

підрозділу, який він очолює. Підсумком управлінсько�

го рішення має стати приведення керованої системи в

відповідність до намічених цілей. Вважається, що якість

таких рішень є найважливішим критерієм ефективності

менеджменту. Звичайно, витрати часу на прийняття

The article considers the psychological characteristics of the head (manager) in the process of
making managerial decisions through the prism of psychological characteristics of the individual. It
is noted that decision!making is considered as one of the stages of a voluntary act, the result of
which is the formation of a goal and means to achieve it. It is an integral component of any activity,
formed in the process of alternative, management decision is a kind of result, the result of action,
planning, organization, coordination and monitoring of goals and objectives. The factors that shape
and influence the decision!making process are revealed. The psychological tools, ie the system of
necessary methods and receptions of psychological communication concerning consideration, the
analysis, expediency and efficiency of acceptance of effective administrative decisions are analyzed.
The role of the leader and the type of behavior that is a significant factor in the influence of
management style on the quality and efficiency of the organization are analyzed. The analysis of
classification of types of the head is resulted and the basic characteristics of decision!making based
on feelings of the manager in the correct choice, work experience, own judgments, theoretical and
practical skills taking into account principles of objectivity, legality, transparency, predictability and
efficiency are resulted.

The focus is on the concepts of " director" and "leader", analyzed the psychological component of
these concepts and psychological aspects of management decisions.

It is noted that one of the relevant tools for providing professional assistance to a specialist or
institution that aims to work with professional difficulties, analysis of shortcomings and improve the
organization of work and management decisions is supervision, which is conducted to study the
psychological characteristics of the manager in making and implementing management decisions.
stimulating motivation to work, compliance with ethical norms and compliance with the content and
scope of legal documents, prevention of burnout, providing emotional support for effective
management decisions.

Ключові слова: психологічні аспекти, управлінське рішення, теорії керівництва (лідерства), якості та

риси керівника, компетентність, комунікабельність, управлінські ролі керівника, психологічні типи керів)

ників, професіоналізм керівника.

Key words: psychological aspects, managerial decision, theories of leadership (leadership), qualities and traits

of the leader, competence, sociability, managerial roles of the leader, psychological types of leaders, professionalism

of the leader.

управлінських рішень можуть варіюватися в різних

організаційних підрозділах і на різних ієрархічних

рівнях організації, а головне — вони обумовлені спе�

цифікою завдання, що стоїть перед керівником в даний

момент. При підвищенні управлінського рівня зроста�

ють кількість і складність прийнятих керівником рішень.

У результаті їх прийняття займає більше часу та потре�

бує високого рівня професіоналізму та особистісних

якостей керівника [3].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Психологічне забезпечення управлінської діяль�

ності сучасного керівника сформувалось на базі со�

ціальних, педагогічних та психологічних положень,

які висунули і розвинули у своїх працях Б.Г. Ананьєв,

А.А. Бодальов, Л.С. Виготський, Є.А. Клімов,  А.Н. Ле�

онтьєв, С.Д. Максименко, А.К. Маркова, B.C. Мерлін,

С.Л. Рубінштейн, В.В. Давидов, П.Я. Гальперін, А.І. Ки�

тов та інші. Проблема прийняття управлінських рішень

у різних умовах є предметом наукових досліджень ба�

гатьох вітчизняних та закордонних авторів, зокрема

М. Мескона, Г. Саймона, Ф. Харрісона, Б. Литвака,
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О. Віханського, А. Наумова, В. Колпакова, Р. Фатхут�

динова та інших. Серед найновіших вітчизняних до�

сліджень особливо виділяються роботи М. Лесечко,

А. Чемерис, Р. Рудніцької [2], які досліджували психо�

логію управлінських рішень та процес створення ефек�

тивних управлінських команд; О. Мармази, яка розро�

била сучасні моделі прийняття управлінських рішень [4].

Водночас управлінські рішення щодня набувають

певних змін та потребують вивчення в частині психології

керівника та вміння зоорієнтуватися в часі, проблемі,

максимально враховуючи ефективність та доцільність

прийняття управлінського рішення в умовах реальності

та постійних змін.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз та представлення моделі впли�

ву певних характерелогічно�психологічних особливос�

тей керівника на процес прийняття ефективного управ�

лінського рішення та на якісний показник роботи орга�

нізації загалом.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Під час ухвалення рішень управлінець повинен вра�

ховувати фактори, які впливають на цей процес, зокре�

ма: власні особисті якості, особливості власної поведі�

нки, середовище ухвалення рішення, інформаційні об�

меження, взаємозалежність рішень, можливість засто�

сування сучасних технічних засобів, наявність ефектив�

них комунікацій, відповідність структури управління

цілям організації. Ефективність ухвалення управлінсь�

ких рішень забезпечується не лише технологічним підхо�

дом до його розробки й реалізації, але у великій мірі

залежить від моральних та особистісних якостей керів�

ника [5].

Водночас виявляється потенціал здібностей до ке�

рівництва, мотиваційний профіль, здатності йти на ри�

зик, поведінка керівника виражає його психічну органі�

зацію і життєвий досвід. Воно опосередковано соціаль�

ними установками, нормами і традиціями, що панують у

соціумі,  відносинами, що в значній мірі визначає зміст і

стиль прийнятих рішень. Стиль прийняття рішень справ�

ляє визначальний вплив на формування норм і традицій,

очікувань, соціальних установок та міжособистісних

відносин у соціальних групах. За характером прийня�

тих рішень, за вмінням вирішувати проблемні ситуації

можна будувати прогнози щодо спроможності людини

працювати з людьми, виконувати функції керівництва

загалом; можна оцінювати, як здійснюються окремі кро�

ки в реалізації рішення, які протікають в основному в

актах спілкування та організаційних відносинах [6].

Особливої уваги набуває аспект  найстійкіших  ха�

рактеристик керівника, що мають вирішальний вплив на

управлінську діяльність та вирішення управлінських

рішень.  У психологічному аспекті успішність керівника

залежить від характеру, структури, спрямованості, до�

свіду, здібностей особистості, умов праці.

Одними з основних  та головних якостей  є  компе�

тентність і комунікабельність. Компетентність, стосуєть�

ся особистісних рис, умінь і навичок, закорінених у ра�

ціональну (інтелектуальну) сферу особистості. Компе�

тентність керівника — наявність у керівника спеціаль�

ної освіти, широкої загальної й спеціальної ерудиції,

постійне підвищення ним своєї науково�професійної

підготовки. Компетентність передбачає системність мис�

лення (практичний розум, швидкість входження в про�

блему, здатність передбачати різні варіанти виходу із

ситуації, винахідливість) та наявність організаторських

якостей (уміння підбирати, розставляти кадри, плану�

вати роботу, забезпечувати чіткий контроль).

Організаторські якості є наслідком вияву певних

психологічних властивостей особистості, до найважли�

віших з яких належать: психологічна вибірковість

(здатність адекватно відтворювати психологію групи,

правильно реагувати тощо); здатність заряджати своєю

енергією інших людей, активізувати їх; критичність та

самокритичність (уміння бачити недоліки у своїх діях та

вчинках підлеглих); психологічний такт (здатність опти�

мально впливати на інших людей, контактувати з ними

на основі індивідуальних особливостей); вимогливість

(здатність ставити адекватні вимоги залежно від си�

туації); схильність до організаторської діяльності [8].

Комунікабельність. Маючи певний зв'язок із врод�

женими задатками особистості, вона є тим феноменом,

який формується, розвивається у процесі її життєдіяль�

ності, це риса особистості, яка виявляється у здатності

до встановлення контактів, спілкування, товариськості.

До важливих особистісно�ділових, професійних якос�

тей керівника зараховують:стійкість до стресу —

здатність протистояти сильним негативним емоціоген�

ним впливам, що викликають високу психічну напругу;

морально�етичні якості — чесність, порядність, прин�

циповість тощо; підприємницькі якості — уміння перед�

бачати і швидко оцінювати ситуацію, активність,

здатність до виваженого ризику тощо [9].

Роль керівника в організації є багатоплановою. За�

лежно від ситуації він є організатором, комунікатором,

експертом, критиком, безпосереднім виконавцем тощо.

Управлінські ролі визначають обсяг та зміст роботи ке�

рівника незалежно від специфіки конкретної організації,

вони взаємопов'язані і діють для розв'язання накрес�

лених завдань. Особистість керівника, в узагальненій

формі втілює певні характерологічні властивості.

Тип поведінки керівника є суттєвим чинником впли�

ву управлінського стилю на якість і ефективність робо�

ти організації. В управлінській культурі існують різні

класифікації типів керівників, в практиці поширеним є

поділ на чотири основних типи керівників [9]:

"Майстри". Дотримуються традиційної системи

цінностей, яка охоплює виробничу етику і ставлення до

співробітників, що залежить від того, наскільки творчо

вони виконують свої обо'язки. Такі керівники бувають

поглинутими предметом своїх творчих пошуків на�

стільки, що це заважає їм керувати складними і мінли�

вими організаційними системами.

"Борці з джунглями". Пристрасно прагнуть до вла�

ди, сприймають себе та інших мешканцями "людських

джунглів", де кожен прагне "з'їсти"  іншого. Їх інтелек�

туально�психічний потенціал скерований переважно на

забезпечення власної вигоди і добробуту. Колег по ро�

боті сприймають як конкурентів або ворогів, а підлег�

лих — як засіб боротьби за владу. Серед них виокрем�

люють два підтипи — "леви" (переможці, які досягли

успіху і будують свою імперію) і "лисиці" (влаштувавши
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свої гнізда в корпоративній організації, продовжують

спритно і з вигодою просуватися далі. Але їхні плани

можуть розвалитися, наштовхнувшись на протистоян�

ня тих, кого вони свого часу обманули або використа�

ли) [8].

"Люди компанії". Ідентифікують себе з організа�

цією, до якої належать. Усвідомивши свою психологіч�

ну слабкість, прагнуть підпорядкувати себе іншим, дба�

ючи більше про безпеку, ніж про успіхи. Найбільш творчі

з них створюють у компанії доброзичливу атмосферу,

проте в умовах жорсткої конкуренції неспроможні

успішно налагоджувати справи [8].

"Гравці". Розглядають ділове життя та свою роботу

як своєрідну гру, люблять ризикувати, але обгрунтова�

но, схильні до нововведень. Прагнуть не створення влас�

ної "імперії", а задоволення від перемоги [8].

Серед сучасних керівників найширше представле�

ний саме останній тип. Керівникам, які посідають най�

вищі пости, найчастіше притаманні риси "гравців" та

"людей компанії".

Професіоналізм керівника характеризується певним

рівнем психологічної готовності до управлінської діяль�

ності. З одного боку, він є інтегральною якістю, власти�

вістю особистості, що формується у діяльності й спілку�

ванні, з іншого — процесом і результатом діяльності та

спілкування. Основи професіоналізму передбачають

наявність у керівника здатності до самооцінки, самоана�

лізу, саморозвитку, самоорганізації, самоконтролю.

Структурно професіоналізм управлінської діяльності

керівника утворюють такі компоненти:

— професіоналізм діяльності керівника (готовність

здійснювати управлінську діяльність, технології стиму�

лювання досягнення вершин професійної управлінської

діяльності, чинники зовнішнього середовища);

— професіоналізм спілкування та своєрідність сто�

сунків між керівниками й співробітниками;

— професіоналізм особистості (знання, вміння і

навички, спеціальні здібності, що підвищують ступінь

готовності до управлінської діяльності, самовиховання,

самоосвіта й освіта як умови досягнення вершин про�

фесіоналізму);

— сукупні показники активності співробітників, що

характеризують їх психологічну й професійну зрілість

(ступінь сформованості професійних знань, умінь та

навичок, ціннісне ставлення до виконання завдань,

спрямованих на досягнення загальної мети організації

тощо) [8].

У структурі психологічних характеристик керівника

випливає ще одне питання. Лідерство та керівництво є

однією з кардинальних проблем психології управління

та ефективності прийняття управлінських рішень. Понят�

тя "керівництва" і "лідерства" не ідентичні [7].

Керівництво більшою мірою є соціально�адмініст�

ративною характеристикою управління людьми, перед�

усім у розподілі ролей управління і підпорядкування. Ке�

рівництво засноване на принципах правових стосунків,

соціального контролю і застосування дисциплінарної

практики.

Лідерство — психологічна характеристика поведі�

нки певних членів групи. Лідерство є процесом психо�

логічного впливу однієї людини на інших при їх сумісній

життєдіяльності, який здійснюється на основі сприйнят�

тя, наслідування, навіювання, розуміння один одного.

Лідерство засноване на принципах вільного спілкуван�

ня, взаєморозуміння і добровільності підпорядкування

[7].

Головна якість лідера — чітке бачення мети, яка

іншим уявляється у вельми туманних контурах чи не ба�

читься зовсім. Основна ж якість керівника — з наймен�

шими втратами реалізувати мету [7].

Відмінності між керівництвом та лідерством вияв�

ляються у таких аспектах:

— керівника призначають офіційно, а лідер фор�

мується стихійно;

— керівникові закон надає певні права та обов'яз�

ки, а лідер може їх не мати;

— керівник наділений певною системою офіційно

встановлених санкцій, використовуючи які може впли�

вати на підлеглих, а лідеру ці санкції не надані;

— керівник представляє свою групу в зовнішній

сфері відносин, а лідер обмежений переважно відноси�

нами в групі;

— керівник, на відміну від лідера, несе відпові�

дальність перед законом за стан справ у групі;

— керівник здійснює регуляцію офіційних відносин

групи як певної соціальної організації, а лідер регулює

міжособистісні стосунки у групі;

— лідерство виникає за умов мікросередовища

(мала група), а керівництво є елементом макросередо�

вища, тобто воно пов'язане з усією системою суспіль�

них відносин;

— керівництво є явищем більш стабільним, аніж

лідерство (висунення лідера залежить від настрою гру�

пи).

Соціально прийнятним і ефективним в сучасних умо�

вах є керівництво людьми, здійснюване у формі лідер�

ства. У ідеалі ці дві ролі виконує одна і та ж людина, але

так, на жаль, буває не завжди [9].

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо, що сучас�

не управління послідовно психологізується, відбуваєть�

ся пошук шляхів активізації людських якостей для вдос�

коналення роботи організації. Врахування психологіч�

них і соціально�психологічних особливостей керівника

є однією з важливих умов у прийнятті управлінських

рішень, що  підвищує  ефективність управлінської діяль�

ності.

Тому особливо важливим є вивчення та аналіз пси�

хологічних характеристик особистості керівника як

управлінця та лідера. Адже це ролі, які є основополож�

ними у прийнятті управлінських рішень.

Проблема професіоналізму  та вдосконалення осо�

бистісних якостей керівника в управлінській діяльності

є особливо значущою. Непрофесіоналізм в управлінні

та прийнятті управлінських рішень спричиняє величезні

втрати в економічній сфері, нагнітає психологічний дис�

комфорт у колективі, напруженість у міжособистісних

та міжгрупових стосунках [4].

Отже, в управлінні організацією доцільно викори�

стовувати супервізію, тобто надання професійної до�

помоги спеціалісту або закладу, яка спрямована на

роботу з професійними труднощами, аналізу не�

доліків та удосконалення організації роботи, а саме
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в частині вивчення психологічних характеристик кер�

івника в прийнятті та впровадженні менеджментських

рішень, стимулювання мотивації до роботи, дотри�

мання етичних норм та виконання змісту та обсягів

нормативно�правових документів, запобігання виник�

ненню професійного вигорання, забезпечення емоц�

ійної підтримки з метою прийняття ефективних управ�

лінських рішень.

Перспективою подальших розвідок зазначеної

проблематики є, на наш погляд, вивчення ефективних

механізмів прийняття управлінських  рішень та аналіз

психологічних характеристик керівника, що передбача�

ють неперервний процес виконання основних функцій

управлінця, спрямованих на реалізацію мети та завдань

організації.
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FORMATION OF CIVIL SOCIETY IN THE CONTEXT OF MODERN CHALLENGES OF SOCIAL
DEVELOPMENT

Сучасні проблеми суспільного розвитку набувають все більш глобального характеру. Перед
кожною країною поставлено завдання в забезпеченні гідного рівня соціально!економічного
розвитку, національної безпеки, захисту прав та свобод громадян. Проте в сьогоднішньому
глобалізованому світі жодна країна самостійно, без взаємодії з міжнародними інституціями не
може розвиватись та реалізовувати власну публічну політику. Еволюція сучасного етапу роз!
витку громадянського суспільства залежить не тільки від внутрішніх факторів (культурно!істо!
ричних, соціально!економічних, географічного положення та ін.), але і від зовнішніх факторів,
пов'язаних з впливом процесів глобалізації.

Реалії сьогодення під впливом глобалізації, демократизації та появи нових викликів і загроз
на міжнародному рівні значно розширили проблему розуміння формування сучасного грома!
дянського суспільства. Для національної стратегії держави у цей період важливо делегувати
повноваження органам місцевого самоврядування та організаціям громадянського суспільства.
У свою чергу функціонування сучасного громадянського суспільства поширюється не лише на
національний, але і на наднаціональний рівень, що виражається в діяльності різних міжнарод!
них організацій.

Current problems of social development become increasingly global in their nature. Each country
is tasked with ensuring a decent level of social and economic development, national security, and
protection of rights and freedoms of citizens. However, in todays' globalized world no country can
develop and implement its own public policy independently, without recourse to international
institutions. Evolution of contemporary stage of development of civil society depends not only on
internal factors (cultural and historical, social and economic, geographic location, etc.), but also on
external factors, associated with impact of globalization processes. This results in increase of a
number of actors of the international system who cooperate on a global level, intergovernmental and
international non!governmental organizations, international financial institutions and transnational
corporations, military and political organizations and alliances; global media, etc.

Globalization, democratization, the emergence of new challenges and threats at the international
level have greatly expanded the problem of understanding the formation of modern civil society. For
the national strategy of the state in this period of time it is important to delegate powers to local
governments and civil society organizations. In turn, the functioning of civil society extends to the
supranational level, which is expressed in the activities of various international organizations. In this
case, global civil society opposes bureaucracy at the international level.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Останнім часом не тільки управлінська еліта, але і

неурядові організації, профспілкові й релігійні лідери

та інші представники громадянського суспільства

відіграють різноманітні ролі в суспільному розвитку.

Так, наприклад, якщо ще наприкінці XX ст. громадянсь�

ке суспільство було захоплено процесом самопізнання,

то сьогодні вектор його розвитку та пізнання переваж�

но має зовнішнє спрямування. Як наслідок, внесок гро�

мадянського суспільства до глобальної світової систе�

ми став не менш інтенсивним, ніж вплив держави та

бізнесу.

Громадянське суспільство включає все більш широ�

кий, динамічніший діапазон організованих і неорганізо�

ваних груп, нові суб'єкти громадянського суспільства

розмивають кордони між секторами та експерименту�

ють з новими організаційними формами. Актори гро�

мадянського суспільства демонструють власне значен�

ня як посередників, організаторів та новаторів, а при�

ватний сектор відіграє все більш помітну та ефективну

роль у подоланні суспільних викликів.

Змінюється контекст функціонування громадянсь�

кого суспільства. Сучасні технології впливають на зміни

в соціальній активності. В свою чергу у багатьох краї�

нах політичний тиск здійснює спроби обмеження про�

стору для діяльності громадянського суспільства. Саме

дані зміни створюють різноманітні виклики і мож�

ливості, та вимагають швидкого реагування з боку як

управлінської еліти, так і представників громадянсько�

го суспільства.

Прогнозуючи майбутнє, лідери громадянського су�

спільства повинні зрозуміти, як зміна зовнішнього кон�

тексту впливатиме на їхні можливості здійснювати вплив

та, зокрема, що означає ця еволюція для їхніх відносин

із бізнесом, урядами та міжнародними організаціями.

У бурхливому та невизначеному оточенні актори не змо�

жуть більше ефективно працювати в ізоляції: нові, все

більш ефективні способи вирішення суспільних проблем

неминуче подолають традиційні секторні кордони. А це

означає, що актори громадянського суспільства повинні

шукати незвичні джерела для натхнення і актуальної

успішної адаптації [1, с. 137].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Значний внесок у розвиток теоретичних та практич�

них досліджень, пов'язаних з розвитком державного

управління в цілому, зробили науковці в галузі науки

Today, it is important for each country, without exception, to consider separately the issues of
regulation of relations between the state, government and civil society. Considerable attention should
be paid to the analysis of social development under the influence of threats and the ability of the
state to quickly forecast and respond to them. Therefore, when implementing the strategic course
of the state, it is necessary to reveal the potential and ability to respond quickly to modern challenges
of civil society. The interaction of civil society and the state is the most important factor in the
successful social development of the country.
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публічного управління, до яких можна віднести: В. Ба�

куменка, І. Дегтярьову, О. Іваницьку, С. Серьогіна та ін.

Дослідження виміру глобалізації та глобальних загроз

відображено в працях: Т. Андерсена, Т. Хербертсона,

Д. Хансона, С. Переслегіна, О. Власюка, Р. Войтович та ін.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — розкрити концептуальні основи ста�

новлення сучасного громадянського суспільства з

відображенням характеру змін і специфіки глобальних

загроз та криз.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сьогодні ми можемо впевнено констатувати, що у

сфері громадянського суспільства: з'явилися нові гро�

мадянські рухи; збільшилося зростання кооперативно�

го і "некомерційного" секторів економіки; посилилися

тенденції до "демократії участі"; широкий розвиток

одержали споживчі асоціації; розвинулися сильні со�

ціальні рухи, як�от: екологізм, пацифізм і фемінізм, які

вже більш не сприймаються як нові.

Як і колись, ідеологія громадянського суспільства

лежить в основі сфери громадянства, яка захищає жит�

тя добровільних асоціацій та соціальних рухів [2, с. 280].

Характерна ознака цього періоду полягає в тому, що

на зміну глобальним загрозам прийшла маса потенцій�

них загроз, менших за масштабом, при цьому досить

серйозних за своїми наслідками. За таких умов створен�

ня ефективної системи міжнародної безпеки вимагає від

країн швидкого реагування, об'єктивної та безпомилко�

вої оцінки можливих внутрішніх і зовнішніх загроз.

Слід також відзначити, що глобальні проблеми по�

стійно змінюються через виокремлення ризиків з над�

звичайно високим темпом росту. Останнім часом над�

звичайно зросла ймовірність ризиків, пов'язаних з не�

передбачуваними наслідками (впровадження нових тех�

нологій, посиленням кліматичних змін), а за рівнем впли�

ву — ризики, пов'язані з непередбачуваними негатив�

ними наслідками регулюючих заходів, односторонніми

діями щодо націоналізації ресурсів, хронічними дисба�

лансами на ринках праці.

Тобто ризики зумовлюються не лише певними пер�

винними факторами, але й вторинними факторами, по�

в'язаними з неправильними діями політиків щодо усу�

нення тих чи інших ризиків та глобальних проблем, з

хибними або потенційно небезпечними новими техно�

логічними рішеннями (інноваціями). Це свідчить про

настання свого роду парадигмальної кризи, і відповід�
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дю на неї має бути перебудова певних світоглядних за�

сад соціально�економічної діяльності в сучасному світі,

що неможливо без корекції ціннісних засад діяльності

людини. Слід особливо підкреслити, що існування гло�

бальних викликів є актуальним практично для всіх, без

винятку, країн світу — незалежно від їх географічного

розташування, розміру, досягнутого рівня розвитку та

наявних культурних традицій.

Починаючи з 1990�х рр. формування нових світогляд�

них засад щодо світового розвитку зорієнтовано на нові

ціннісні основи. Ця за своєю суттю ціннісна трансфор�

мація спричинила формування і формалізацію на міжна�

родному рівні нової політичної концепції — сталого роз�

витку, зміст якої постійно збагачується новими змістов�

ними елементами. Про це свідчить постійне збагачення

трактування сталого розвитку в документах глобальних

форумів ООН з питань сталого розвитку, де від первин�

ного суто екологічного ухилу спостерігається перехід до

більш комплексного сприйняття проблеми, в якому зро�

стаючу роль відіграють соціальні питання та проблеми

глобального регулювання світової економіки [3].

Важливою віхою у формуванні механізмів реалізації

цілей сталого розвитку став 2000 рік, коли у Нью�Йор�

ку Відбувся Саміт тисячоліття (189 країн�учасників), де

ООН прийняла програму по боротьбі з бідністю та за�

безпечення загального підвищення рівня життя під на�

звою "Цілі розвитку тисячоліття". Досягнення постав�

лених цілей було заплановано на 2015 рік.

На глобальному рівні затверджено 8 цілей:

1. Ліквідація крайніх злиднів та голоду.

2. Забезпечення всезагальної початкової освіти.

3. Забезпечення гендерної рівності.

4. Скорочення дитячої смертності.

5. Покращення охорони материнства.

6. Боротьба з ВІЛ/СНІДОМ, малярією та іншими

захворюваннями.

7. Забезпечення екологічної стійкості.

8. Забезпечення глобального партнерства в цілях

сталого розвитку.

У вересні 2015 року в рамках 70�ї сесії Генеральної

Асамблеї ООН у Нью�Йорку відбувся Саміт ООН зі ста�

лого розвитку та прийняття Порядку денного розвитку

після 2015 року, на якому було затверджено нові орієн�

тири розвитку. Підсумковим документом Саміту "Пере�

творення нашого світу: порядок денний у сфері сталого

розвитку до 2030 року" 4 було затверджено 169 зав�

дань та вже 17 (!) Цілей Сталого Розвитку, а саме:

1. Подолання бідності.

2. Подолання голоду, розвиток сільського господар�

ства.

3. Міцне здоров'я і благополуччя.

4. Якісна освіта.

5. Гендерна рівність.

6. Чиста вода та належні санітарні умови.

7. Доступна та чиста енергія.

8. Гідна праця та економічне зростання.

9. Промисловість, інновації та інфраструктура.

10. Скорочення нерівності.

11. Сталий розвиток міст і громад.

12. Відповідальне споживання та виробництво.

13. Пом'якшення наслідків зміни клімату.

14. Збереження морських ресурсів.

15. Захист та відновлення екосистем суші.

16. Мир, справедливість та сильні інститути.

17. Партнерство заради сталого розвитку.

Кожна країна мала уточнити цілі розвитку відповід�

но до гостроти прояву відповідних проблем, що і ви�

значає критерії досягнення цілей.

В Україні у процесі визначення Цілей сталого роз�

витку, відповідних завдань та показників на довго�

строкову перспективу необхідно враховувати глобальні

орієнтири розвитку, принципи сталого розвитку та су�

спільну думку щодо бачення майбутнього розвитку.

Світовий досвід свідчить, що суспільний прогрес

значною мірою залежить від підтримання балансу між

цілями підтримки економічного зростання, конкурен�

тоспроможності бізнесу, забезпечення екологічної без�

пеки та зменшення соціальної нерівності. Для досягнен�

ня довгострокових цілей необхідно послідовно викону�

вати визначені коротко� та середньострокові завдання.

Передумовами досягнення всіх без винятку цілей роз�

витку є якісне управління, викорінення корупції, су�

спільна підтримка. Відповідно належне управління, чес�

на та прозора влада, участь населення у прийнятті

рішень та контролюванні їх виконання мають врахову�

ватись при формулюванні стратегічних цілей.

За результатами Всесвітнього економічного фору�

му у Давосі в 2019 році 5 за оцінкою міжнародних екс�

пертів визначені 30 глобальних ризиків, а також 13 тен�

денцій, що можуть посилити їх або змінити їхнє спів�

відношення. Global Risks Report 2019 приділяє особли�

ву увагу людській стороні глобальних ризиків. Зокре�

ма в ньому розглядається роль, яку зіграли поточні гло�

бальні трансформації — соціальна, технологічна і про�

фесійна — в психологічному та емоційному благопо�

луччі людей. На рівні окремих індивідуумів зниження

психологічного благополуччя стало одночасно і причи�

ною, і наслідком більш глобальної картини ризиків, що

відбивається, наприклад, на соціальної згуртованості і

політичну співпрацю. Червоною ниткою проходить тема

зв'язку психологічного стресу з відчуттям нестачі конт�

ролю перед обличчям невизначеності [6, с. 10—11].

За прогнозами експертів, кіберризики залишаться на

тому ж високому рівні, що і в 2018 році. Проблема кібер�

ризиків на світовому рівні була офіційно названа однією

з п'яти ключових загроз людству, починаючи з 2012 р.

В останні кілька років суттєво збільшилася кількість

кібер�атак на світові та українські організації. Метою

хакерів стають не тільки державні інститути і підприєм�

ства, а й приватний сектор (малий та середній бізнес),

адже комп'ютерні системи, які використовують у своїй

діяльності організації малого та середнього бізнесу, є

уразливими та мають багато прогалин. Щодня тисячі

малих підприємств в усьому світі піддаються кібер�ата�

кам. Крадії намагаються вкрасти інформацію та гроші,

або втрутитися в бізнес. Наприклад, лише у Великій

Британії в 2014 році 60% організації малого бізнесу

відчули вплив кібер�ризиків (пережили кібер�атаки, в

результаті яких втратили приблизно від 65000 фунтів

стерлінгів до 115 000 фунтів стерлінгів). Згідно із звітом

про ризики кібербезпеки Cybersecurity Venturesreport,

до 2019 року бізнес у світі буде стикатися з атаками

кожні 14 секунд. До 2021 року збитки від загроз кібер�

безпеки будуть оцінюватися в 6 трлн дол. Крім збільшен�
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ня кількості кібератак, буде зростати й рівень складності

кіберзлочинів.

Кібер�ризики є найбільш недооціненими ризиками

в довгостроковій перспективі в Україні. Яскравим при�

кладом цього є те, що у 2017 році під час кібератаки

вірусу Petya постраждали понад 1500 компаній, а 13 тис.

комп'ютерів були заражені. За рік український бізнес

втратив від кібератак мільярди гривень [7, с. 113].

 Серед більш довгострокових загроз домінують ри�

зики, пов'язані з навколишнім середовищем. Всі п'ять

екологічних ризиків, описаних у звіті, — скорочення

біорізноманіття, екстремальні погодні явища, антропо�

генні та природні катастрофи, невдача в запобіганні

зміни клімату та адаптації до нього — знову увійшли в

категорію дуже небезпечних і високо ймовірних.

Екологічні ризики становлять небезпеку для міської

інфраструктури та її розвитку. В результаті підняття

рівня моря багато міст вже зіткнулися з необхідністю в

дуже дорогих рішеннях, починаючи від видобутку чис�

тих підземних вод і закінчуючи встановленням берего�

захисних споруд [6, с. 10].

У сучасних умовах у зоні військового конфлікту на

сході України відбувається зростання екологічних і тех�

ногенних загроз, що характеризуються значним по�

гіршенням якості питної води, порушеннями в роботі си�

стем господарського та питного водопостачання, затоп�

ленням шахт на окупованій території. Загалом це призво�

дить, до виходу високо мінералізованих шахтних вод на

поверхню і значного забруднення водоносних гори�

зонтів. Внаслідок військових дій на території Донбасу

знищено, зруйновано та пошкоджено значну кількість

об'єктів інфраструктури, що загрожує екологічній без�

пеці, здоров'ю та безпеці життєдіяльності населення.

Беручи до уваги масштаби прояву і комплекс нега�

тивних, у тому числі екологічних, наслідків для Східно�

го регіону держави, можна вважати, що проблема за�

бруднення і деградації основних складових довкілля на

Донбасі з урахуванням довгострокового впливу еколо�

гічних і соціально�економічних наслідків має системний

характер і може розглядатися як нова загроза націо�

нальній безпеці.

Водночас протягом останніх чотирьох років на те�

риторії військового конфлікту на сході України прак�

тично відсутня можливість для проведення оцінки по�

шкоджень природних комплексів та промислових

об'єктів, проведення необхідних ремонтних і відновлю�

вальних робіт, а також здійснення державного нагляду

у сфері охорони навколишнього природного середови�

ща. Проведення екологічного моніторингу стану тери�

торії Донецької та Луганської областей з використан�

ням експедиційних обстежень, дистанційних та інфор�

маційних технологій із залученням міжнародних орга�

нізацій з метою оцінки екологічних збитків і прогнозу

екологічної ситуації, обгрунтування та виконання пер�

шочергових захисних заходів є надзвичайно актуаль�

ним.

У цьому зв'язку важливе значення має модерніза�

ція матеріально�технічної бази суб'єктів державної си�

стеми моніторингу довкілля, що здійснюють свою

діяльність на території Донецької та Луганської облас�

тей відповідно до постанови Кабінету Міністрів України

від № 391�98�п у редакції від 01.01.2019 [8].

Брак інвестицій в критично важливу інфраструкту�

ру може стати причиною серйозних проблем, а також

посилити супутні соціальні, екологічні ризики, а також

проблеми в сфері охорони здоров'я [6, с. 10].

До системних загроз можна віднести й погіршення

інфраструктури здійснення та підтримки інвестиційно�

інноваційної діяльності в нашій державі. Зокрема є не�

гативним, що в період трансформаційних змін в Україні

було втрачено багато великих промислових і техніко�

впроваджувальних зон, високотехнологічних вироб�

ництв, суттєво знижено інноваційний та науково�тех�

нічний потенціал, чисельність суб'єктів (та їхні можли�

вості) інституціональної інфраструктури інноваційної

діяльності [9, с. 162].

Неконтрольована міграція, перманентна гуманітар�

на криза тощо. Тут важливим є те, що суспільний рівень

так само важливий, як і рівень особи. Відтак розгляда�

ючи вплив міграції на безпеку держави, можна говори�

ти про різні аспекти безпеки, а саме: внутрішній, зов�

нішній, економічний, політичний, культурний, суспіль�

ний, демографічний і т.д. При цьому міжнародні потоки

мігрантів можуть спричиняти зміцнення безпеки держа�

ви в одному вимірі при одночасному його ослабленні в

іншому. Наприклад, приплив іммігрантів може сприяти

підвищенню рівня економічної і демографічної безпе�

ки при одночасному зниженні рівня безпеки культурної.

Аналізуючи переплетення зв'язків між міграцією та без�

пекою, потрібно пам'ятати, що міжнародні переміщен�

ня людей формують одні виклики для безпеки іммігра�

ційних держав (прийому іммігрантів) і зовсім інші — для

безпеки держав еміграційних (походження емігрантів).

На практиці часто "зиск" або "вигода" держави прийо�

му є водночас "втратою" або "за рахунок" держави по�

ходження і навпаки [10].

У першому вимірі, масштаби проблеми приводить

до необхідності приймати і піклуватися про зростаючу

групу осіб, що прибувають, а це у свою чергу, може впли�

нути на сприйняття іммігрантів як "чужинців (чужих)",

що конкурують з місцевими мешканцями за соціальну

допомогу, робочі місця та породжують і посилюють

почуття соціальної несправедливості. Розглядаючи

вплив кризи на безпеку з точки зору соціокультурного

виміру, новоприбулі іммігранти викликають неспокій у

суспільстві через культурні та релігійні відмінності. Саме

наявність відмінностей у традиціях і релігійних практи�

ках призводить до появи напруженості у відносинах між

іммігрантами та місцевими громадами. Відтак в країні

прийому може порушуватися існуюча національна, етніч�

на, релігійна або демографічна структура населення,

особливо, коли має місце масовий приплив іммігрантів.

 З огляду на військово�політичні аспекти безпеки,

криза може спричинити руйнівні наслідки для безпеки

декількома способами. З одного боку, надання притулку

громадянам держави походження, частина яких отри�

мує захист у вигляді статусу біженця або чогось подіб�

ного, часто сприймається країною походження імміг�

рантів як недружній акт. Надання захисту своїм грома�

дянам країна походження також має право трактувати

як негативну оцінку внутрішньої ситуації в середині цієї

країні (адже отримати захист може лише особа, що

піддається переслідуванням на батьківщині). З цієї при�

чини міграційна криза може стати джерелом міжнарод�
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них суперечок. З іншого боку, серед новоприбулих та�

кож можуть бути особи, які належать до терористич�

них груп і/або становлять загрозу для безпеки країни

прийому [11, с. 301—302].

Звернемося тепер безпосередньо до аналізу подій

2014—2016 рр., пов'язаних з безпрецедентним масовим

припливом біженців і іммігрантів до Європи. З кінця

2014 р., коли криза, пов'язана з масовими переміщен�

нями людей на європейський континент, набула сили, у

медіа і промовах політиків з'явився термін "криза

біженців". Цей термін пов'язувався з спостережувани�

ми міграційними потоками, причиною яких, як підкрес�

лювалося, було переслідування з боку недемократич�

них режимів або наслідки конфліктів, які мали місце в

низці сусідніх держав. Від середини 2015 р. сприйняття

кризи змінилося на діаметрально протилежне. Зважа�

ючи на те, що разом з особами, які втікали з власних

домівок через переслідування, на європейський конти�

нент почали прибувати натовпи економічних іммігрантів,

спостережувані переміщення людей почали називати

"міграційною кризою" [10].

Загрози глобального екстремізму, тероризму та

сепаратизму. Терористичний акт набуває все чіткішого

політичного забарвлення і пояснюється це низкою об�

ставин:

— тероризм знижує ефективність управління су�

спільством і, як наслідок, регулювання соціально�полі�

тичних процесів;

— послаблюючи державні та суспільні структури,

тероризм є живильним середовищем для утворення та

посилення впливу в суспільстві опозиційних антиконсти�

туційних утворень;

— активізуючи морально�психологічний вплив на

населення, тероризм викликає хаос, провокації, усклад�

нення, озлобленість людей стосовно один одного, що

використовується ним у своїх політичних цілях;

— виходячи за межі державних кордонів, створю�

ючи транснаціональні злочинні структури, тероризм

набуває міжнародного характеру і становить небезпе�

ку для всього міжнародного співтовариства.

Існує декілька обставин, що сприяють виникненню

та розповсюдженню тероризму, базове — це відповід�

не соціально�політичне та економічне середовище в

державі. В бідних, нерозвинутих державах, що перебу�

вають на найнижчих рівнях економічного і соціального

розвитку, проявів політичного екстремізму і тероризму

у чистому виді практично не існує. Водночас у державі,

де багатству незначної меншості населення протистав�

ляється злиденність більшості людей і панує зневіра у

те, що можливо що�небудь змінити законними засоба�

ми, існують усі передумови для його виникнення.

Форми проявів тероризму винятково багатогранні:

вони коливаються у проміжку від примушування і по�

гроз до фізичного знищення людей. Так, феномен те�

роризму пов'язаний з проблемою насильства в історії

людської спільноти взагалі і зі сторони наділених влад�

ними повноваженнями, зокрема. З огляду на це, теро�

ризм виступав і виступає не лише своєрідним виявом

зневіри, але й як форма протесту проти національного,

релігійного, соціального та політичного утиску.

Узагальнюючи, можемо виокремити низку сутнісних

характеристик сучасного тероризму. По�перше, метою

тероризму (так само як і терору) є залякування тих, на

кого спрямований терористичний акт. По�друге, елемент

насильства спрацьовує лише тоді, коли загроза теракту

виражена явно (продемонстрована реальна можливість,

здатність і готовність його здійснити). Для того щоб дія

була ефективною, вказана загроза не реалізується до

кінця, тобто вибухівка буде закладена, але не обов'яз�

ково підірвана. По�третє, максимально можливий пуб�

лічний резонанс здійсненого терористичного акту.

Публічність тероризму робить його зброєю под�

війної дії. Якщо об'єктом терористичної діяльності ви�

ступає конкретний політик або державний діяч, то їм не�

обхідно побоюватися не лише за своє життя та здоро�

в'я, але й гніву власного народу, який починає висувати

владі свої вимоги. Зовсім не випадково терористи ви�

бирають для вибухів і підпалів місця з найбільшим скуп�

ченням людей. Теракт повинен викликати відчуття за�

гальної небезпеки, загального страху та соціальної на�

пруги в суспільстві [12, с. 511].

За своєю суттю тероризм являє собою найбільш

суспільно небезпечне та важкопрогнозоване явище, яке

останнім часом набуло широкого розповсюдження у

світі та нових різноманітних форм. Боротьбу з терориз�

мом визначено одним із пріоритетних напрямів діяль�

ності ООН та інших міжнародних організацій.

Останні статистичні дані свідчать про існування при�

близно тисячі груп і організацій, що використовують у

своїй діяльності залякування населення та захоплення

влади. Тероризм сьогодні видозмінюється, як за свої�

ми цілями (стає багатоцільовим), так і за формами та

методами. Він передбачає вплив не тільки політичний, а

й направлений на руйнування національних, релігійних

основ держави, суспільства, тощо.

Іншою глобальною проблемою в світі та в Україні є

сепаратизм. Сепаратизм (від лат. separates — відокрем�

лення) — прагнення спільнот, груп населення чи орга�

нізацій до відокремлення, відособлення; рух за надан�

ня частині держави права автономії чи за її повне відок�

ремлення й створення нової держави. Станом на сьо�

годні майже в половині країн світу з'являються дії, що

можуть трактуватись як сепаратизм. Найбільша кількість

таких проявів спостерігається в Євразії.

Серед причин виникнення сепаратизму можна виді�

лити такі: зовнішній вплив з боку зацікавлених держав;

нерівномірність розвитку окремих регіонів країни; істо�

ричні чинники.

Сучасний прояв тероризму та сепаратизму не мож�

на називати лише політичним явищем. Більшою мірою —

це кримінальний тероризм та сепаратизм. Така діяль�

ність характеризується не тільки безпосереднім прове�

денням терористичних актів, але й фінансуванням те�

рористичної діяльності чи сепаратизму, придбанням

зброї та бойових припасів, підготовкою та навчанням

терористів, організацією спеціальних терористичних

груп або вербуванням одинаків тощо. Терористи успіш�

но пристосовуються до мінливих умов сьогодення та

знаходять нові способи забезпечення своїх потреб у

фінансуванні, як легальні, так і нелегальні. До легаль�

них джерел отримання фінансування можна віднести

кошти, отримані від благодійних організацій та закон�

них форм бізнесу, а також кошти, що надаються осо�

бисто терористами. Крім того, терористи також зай�
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маються нелегальною діяльністю різного виду і масшта�

бу — від дрібних злочинів до організованого шахрай�

ства і контрабанди наркотиків, отримують грошову

підтримку від держав, які підтримують тероризм, зароб�

ляють гроші в недієздатних державах і на територіях,

лояльних до терористичних організацій.

Терористи та особи, які породжують сепаратизм,

мають на озброєнні безліч засобів, що дозволяють без�

перешкодно переміщати грошові кошти як у межах

однієї організації, так і між різними організаціями, за�

лучаючи кешкур'єрів чи викорствовуючи фінансовий

сектор. Благодійні організації та альтернативні систе�

ми грошових переказів також використовуються з ме�

тою приховування (маскування) коштів, призначених

для фінансування тероризму. Пристосованість і уміння

знайти альтернативні рішення, що притаманні терорис�

тичним організаціям, свідчать про те, що на сьогодні

будь�який з наявних способів переказу може бути ви�

користаним для протиправної діяльності [13, с. 4—5].

Розповсюдження ядерних технологій і зброї масо�

вої ураження (ЗМУ). Незважаючи на міжнародну сис�

тему контролю за нерозповсюдженням ЗМУ, існує не�

безпека її розповсюдження, у тому числі оснащення

такою зброєю терористичних організацій, дії яких кон�

тролювати практично неможливо.

Формування нових центрів сили й боротьба між

ними за лідерство. На роль нових світових лідерів пре�

тендують ЄС, Китай, Індія, Бразилія та Росія. Сумарний

обсяг ВВП країн БРІК (Бразилія, Росія, Індія, Китай) до

2050 р. перевищить обсяг ВВП країн "великої сімки".

Світ перетвориться на багатополярний з можливими

конфліктами між центрами сили [14, с. 189].

Гібридні загрози. Особливістю війни гібридного

типу є те, що вона ведеться замасковано з використан�

ням переважно нелінійних тактик і націлена не на захоп�

лення усієї території країни, хоча не виключається взят�

тя під контроль окремих територій, а на отримання пат�

ронату над державою, який досягається через вплив на

населення, політикум, бізнес, силові структури. Тому

протидія гібридним загрозам, які в державі мають бути

чітко ідентифіковані, вимагає уваги до підвищення

стійкості суспільства. До протидії гібридним загрозам

залучаються не тільки силові структури держави, але й

практично усі міністерства та відомства, недержавні

організації, бізнес, громадянське суспільство.

З огляду на активне використання Росією інформа�

ційно�пропагандистських інструментів, економічних й

енергетичних важелів, втручання у внутрішньополітич�

не життя, стимулювання мовних, міжетнічних і міжкон�

фесійних конфліктів, історичних маніпуляцій та інших

засобів тиску на слабкі місця держави і суспільства, пер�

шочерговим завданням стає вироблення національно�

го імунітету стійкості та ефективної суспільно орієнто�

ваної системи державного управління. Під ударом ро�

сійської агресії опинилось не тільки суспільство Украї�

ни, але й інших країн Східного партнерства та окремих

країн�членів ЄС.

Методика гібридних впливів РФ у цих країнах має

схожі характеристики, а тому вироблені в одній країні

заходи протидії можуть бути застосовані в інших. Хоча

Україна має найбільший досвід у протидії російській

агресії гібридного характеру, все ж постійне вивчення

та аналіз ситуації в інших країнах Східного партнерства

та ЄС є необхідним через спроби Москви використати

їх для розширення масштабу гібридного наступу. По�

глиблення міжнародного співробітництва для консолі�

дованого протистояння гібридній агресії РФ є вкрай

важливим, але ключові причини його успішності знахо�

дяться всередині держави [15, с. 6—7].

В ЄС класифікують сфери протидії таким загрозам:

інформаційна сфера, енергетика, транспорт та інфра�

структура, космос, військова сфера, охорона здоров'я

і продовольча безпека, кібер�простір, фінансова сфе�

ра, промисловість, громадський або суспільний вимір.

Слід зазначити, що в ЄС досить серйозно підійшли

до виявлення гібридних загроз і ще минулого року за�

пропонували створити Центр аналізу гібридних загроз

ЄС (EU Hybrid Fusion Cell) у рамках Розвідувального і

ситуативного центру ЄС (EU Intelligence and Situation

Centre, EU INTCEN) Європейської служби зовнішньої дії.

Саме на цю нову структуру, яка у травні 2017 року набу�

ла повної оперативної здатності, і покладається завдан�

ня збору, аналізу і доведення відкритої та закритої

інформації стосовно індикаторів та попереджень про

гібридні загрози. Цей Центр підводить гібридні загрози

під єдиний європейський знаменник та доводить відо�

мості про них, у тому числі й у формі "Гібридного Бю�

летеня" (Hybrid Bulletin), до інституцій ЄС і країн�членів

Євросоюзу. Одночасно було запропоновано створити

Центр передового досвіду з протидії гібридним загро�

зам, який був запущений у квітні 2017 року у Фінляндії,

і який зосереджується на дослідженнях загроз такого

типу та механізмів протидії їм.

Країни�джерела гібридних загроз, як визначають в

ЄС, можуть використовувати вразливих членів суспіль�

ства, нав'язуючи їм радикальні та екстремістські ідеї

через сучасні канали комунікації (пропаганда). Тому в

інформаційній сфері Євросоюз ключовим завданням

визначив підвищення рівня обізнаності суспільства та

протидії пропаганді. Було створено Спеціальну групу

"Стратком Схід" (East Stratcom Task Force), запущено

спеціальний проєкт EU�STRAT, який працює й по краї�

нам Східного партнерства, а вилучення нелегального

інформаційного контенту покладається, зокрема, на

Антитерористичний інтернет�центр ЄС у складі Європо�

лу. У кібер�сфері ЄС схвалив Стратегію кібер�безпеки

ЄС, Європейський порядок денний безпеки, Директиву

з мережевої й інформаційної безпеки. Окремо Євроко�

місія створила Агентство ЄС із мережевої й інформа�

ційної безпеки (ENISA) для протидії кібер�загрозам на

рівні ЄС та Платформу мережевої й інформаційної без�

пеки (NIS Platform) для взаємодії органів ЄС з громадсь�

кими та приватними гравцями у кібер�просторі. З про�

тидії гібридним загрозам Євросоюз взаємодіє з інши�

ми країнами і міжнародними організаціями — ООН,

ОБСЄ, НАТО [15, с. 18; 19].

Соціальні мережі при всьому їх фундаментальному

значенні для становлення глобального громадянсько�

го суспільства все більше відіграють роль мобілізатора

соціальної активності, здатного згуртовувати розрізнені

групи громадянської опозиції для адекватного проти�

стояння військової могутності держави, що і показали

події в Єгипті і особливо в Лівії. Соціальні мережі, на�

приклад, Facebook, є стратегічною зброєю, володіння
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якою здатне вирішити долю держави або групи держав,

тому структура мережевого громадянського суспільства

передбачає ланцюгову реакцію у всій системі соціаль�

них мереж, що і спостерігалося у вищеназваних краї�

нах. Вчені вважають, що соціальні мережі являють со�

бою реальну загрозу для держави та її інститутів, їх руй�

нівний і творчий характер ще тільки належить побачити

світу в умовах викликів глобалізації, що загострюєть�

ся. Економічна глобалізація носить суперечливий харак�

тер: з одного боку, вона дозволяє встановлювати ви�

сокі соціальні стандарти рівня життя, з іншого боку,

розрив між багатими і бідними стає все більше і більше.

Величезні соціально�економічні наслідки економічних

криз у вигляді безробіття, відмирання цілих галузей ви�

робництва є безпосереднім наслідком глобального роз�

витку світової економіки, яка все більше має відміннос�

тей від існуючої в недавньому минулому міжнародної

торгівлі [2, с. 291].

Глобальна культурна криза, пов'язана з поширен�

ням примітивних стандартів суспільства масового спо�

живання, що справляє руйнівний вплив на національні

культурні ландшафти, деформуючи світоглядну систе�

му та ціннісні орієнтації населення.

Дефіцит традиційних природних ресурсів. Приско�

рене вичерпання природних, сировинних та традиційних

енергетичних ресурсів зумовлює тенденцію до завищен�

ня цін на них, а також необхідність вкладення колосаль�

них ресурсів на пошук нових джерел енергії та сирови�

ни. Найбільш небезпечним із цих дефіцитів може бути

наростаючий дефіцит прісної води, який може стати

важливим чинником глобальної нестабільності вже у

близькій перспективі.

Посилення демографічного дисбалансу, пов'язано�

го з прискореним старінням населення. Це створює зро�

стаюче навантаження на системи соціального забезпе�

чення за віком і стало самостійним фактором посилен�

ня нестабільності державних фінансів у зростаючій

кількості розвинених країн світу, насамперед в Європі.

За оцінками, на порозі поширення цього негативного

явища можуть опинитися невдовзі й країни, що розви�

ваються, зокрема Китай.

Наростання проблем з продовольчим забезпечен�

ням в умовах, коли істотно збільшується попит на про�

довольство в менш розвинених країнах у міру їх еконо�

мічного зростання, а з іншого боку — для забезпечен�

ня найменш розвинених країн, які мають надзвичайно

слабкий потенціал розвитку [3, с. 9—10].

Критичне зростання соціальної та економічної не�

рівності. Більшість суспільств, а відповідно і урядовців,

визначають викорінення несправедливої нерівності як

одне з головних завдань державної політики. Проте,

коли доводиться вибирати між забезпеченням вищих

темпів економічного зростання і зниженням нерівності

шляхом первинного або вторинного перерозподілу до�

ходів, уряди часто опиняються перед жорсткою альтер�

нативою, оскільки переваги, досягнуті шляхом забез�

печення більшої справедливості, можуть бути зведені

нанівець втратами, що пов'язані з уповільненням темпів

економічного зростання.

Типовим прикладом в українській історії є широко

відоме переобтяження бюджету (і економіки в цілому)

соціальними витратами, спрямованими на підтримку пен�

сіонерів, низькооплачуваних працівників, сімей з дітьми

тощо. Більш справедливий розподіл доходів, що прояв�

ляється зокрема через зниження бідності, є вагомим сти�

мулом (і матеріальним, і психологічним) розширення

участі всіх верств населення в економічному розвиткові,

тоді як посилення нерівності і масштабна бідність загро�

жують стати деструктивною силою щодо економічного

прогресу, провокувати соціальну напруженість і викли�

кати протидію перетворенням з боку тих, хто втратив

надію на покращання власної долі. Нарешті, висока

нерівність і масштабна бідність спричиняють соціальну

напруженість і соціальні конфлікти, погіршення криміно�

генної ситуації в суспільстві. Їх наслідком є (навіть без

формування політичної нестабільності) збільшення еко�

номічних ризиків і зниження інвестиційної привабливості

країни (або окремого регіону), що, в кінцевому підсум�

ку, неминуче уповільнює темпи економічного зростання.

Залагодження соціальних конфліктів і досягнення

рівноваги в суспільстві потребуватимуть додаткових

ресурсів, що знижуватиме загальну ефективність еко�

номічної системи. Нерівність є чинником не тільки кри�

міналізації суспільства, аналогічний зв'язок спостері�

гається і між нерівністю та корупцією. Нерівний розподіл

доходів і багатства може підштовхнути певні групи з

високими доходами до втручання у політику і державне

управління [16, с. 6].

Нерівність є результатом дії екзогенних та ендоген�

них причин і чинників. Між нерівністю та економічним

розвитком існують складні двосторонні взаємодії, у той

же час нерівність впливає на весь комплекс соціально�

політичних умов функціонування суспільства. Занадто

велика нерівність вважається несправедливою, підри�

ває як стабільність розвитку суспільства, так і нівелю�

вання доходів, не сприяє підвищенню ефективності та

економічному зростанню [17, с. 45].

Несистемні громадянські конфлікти та системна

криза сучасного середнього класу. Системна криза се�

реднього класу — загрозливий дисбаланс відсотково�

го співвідношення розподілу матеріальних ресурсів між

різними прошарками суспільства у більшості регіонів

світу, а особливо в США, ЄС, КНР, Бразилії, Україні та

інших, може призвести до масштабних акцій непокори,

соціальних бойкотів, масових заворушень із подальшою

дестабілізацією на внутрішньодержавному та глобаль�

ному рівнях. Скоріш за все, це призведе до серйозної

дискусії про роль політичного класу, представників ве�

ликого бізнесу та громадянського суспільства в розрізі

публічної політики та управління.

Компромісним у даному випадку можна очікувати

результат перегляду концепції соціального договору та

принципів розподілу матеріальних благ серед усіх заці�

кавлених сторін.

Загрози ліберально�демократичним політичним

трендам: глобальний вимір, зміна політичного вектору

розвитку суспільних відносин. Останні роки стали для

глобалізованого світу своєрідним соціальним, політич�

ним, економічним та гуманітарним випробуванням.

Ступінь не контрольованості та ситуативності зростає з

кожним днем і потребує все частіших втручань та авто�

кратичних директивних дій з боку самих держав як на

внутрішньому, так і на зовнішньому геополітичному

рівні. Ліберально�демократичні традиції політичного та
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соціального управління дуже часто виявляють свою не�

спроможність впливати на перебіг подій у світі.

На даний момент це призводить до встановлення

декларативно демократичних, а по суті — гібридних

авторитарних з ухилом на національні та релігійні особ�

ливості політичних режимів у країнах з нестабільною

суспільно�політичною ситуацією (арабо�ісламський світ,

країни колишнього Радянського Союзу тощо). Ця тен�

денція призводить до значного розчарування у передо�

вих країнах світу — як елітами, так і населенням — у

ліберально�демократичній ідеології. Подібні процеси

поширюють симпатію до жорстких методів управління

(США, ЄС, РФ і так далі) і закладають основи для так

званого ефекту "втечі від свободи" або ж "повзучий авто�

ритаризм". Це в свою чергу проявляється у формуванні

новітніх версій авторитарних режимів у вигляді фено�

менів керованої демократії, інформаційного тоталітариз�

му, віртуалізації свободи вибору, ілюзії демократії.

Розростання меж та кількості транскордонних

конфліктів спричинене кризою концепції державного

суверенітету, принципів недоторканості кордонів, націо�

нальної та політичної ідентичності, недієвістю системи

міжнародних відносин та міжнародних організацій, про�

тистоянням між світовими країнами�лідерами та розтя�

гування мандату глобальної гегемонії США, перероз�

поділом зон геополітичного впливу. Підтвердженням

цьому є ситуації в регіоні Магрибу, Близький Схід, Ук�

раїна. Найближчим часом можна очікувати нової хвилі

розширення транскордонних конфліктів на Кавказі, у

Середній Азії, в районах компактного проживання

курдів (Іран, Ірак, Туреччина), Балкани. Подібні тен�

денції поглиблять світову кризу і ускладнять спроби

пошуку нових глобальних проектів розвитку людства із

подальшими локальними катастрофами [18].

Ураховуючи вищевикладене, можна впевнено ствер�

джувати, що сучасне громадянське суспільство відіграє

дедалі більш суттєву роль у процедурі прийняття міжна�

родно�правових рішень та національної політики дер�

жав світу.

ВИСНОВКИ
Поява нових динамічних глобалізаційних змін та

процесів визначають певною мірою умови та виклики, з

якими повсякденно стикається сучасне громадянське

суспільство. Аналіз динаміки останніх років доводить,

що громадянське суспільство стає рівноправним парт�

нером поряд із такими акторами, як держава та приват�

ний сектор. І сьогодні найбільшим рівнем довіри в

суспільстві користаються саме організації громадянсь�

кого суспільства. Тим не менш, складність та багаторів�

невість сучасних соціально�політичних криз визначати�

ме особливості суспільного розвитку та громадянсько�

го суспільства протягом найближчого десятиліття.

Нові умови глобального розвитку вказують управ�

лінській еліті, що сучасна публічна політика має відпо�

відати вимогам часу, залишатись гнучкою та мобільною,

а також бути відкритою до нових підходів та рішень сус�

пільного розвитку через відповідальну інноваційну та

всеосяжну технологію. В свою чергу громадський

простір має переосмислити взаємовідносини з представ�

никами інших секторів і продемонструвати здатність до

реалізації інноваційних ідей.

Україна не повинна бути осторонь від зусиль міжна�

родної спільноти щодо планування свого майбутнього.

Для реалізації даних завдань потрібно зрозуміти, що

вирішення цих питань зосереджене на проведенні, об�

грунтованої, публічної політики, сприйняту українським

суспільством державну стратегію стійкого розвитку —

не тільки на сьогодні, але і на більш віддалену перспек�

тиву. Необхідна стратегічно виважена, науково обгрун�

тована політика, яка може бути засобом забезпечення

права майбутніх поколінь на гідні умови життя.
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THE NECESSITY OF METHODOLOGICAL SUPPORT FOR THE ORGANIZATION OF MEASURES
TO FIRE ALERT AND EVACUATION IN CASE OF FIRE

У статті висвітлено окремі питання щодо забезпечення оповіщення та евакуації людей у разі виник!
нення пожежі.

Наведено проблемні питання щодо оповіщення населення про загрозу або виникнення надзвичай!
них ситуацій (далі — НС) та результати аналізу нормативно!правових актів, нормативних документів,
досвіду Японії, США, Франції, Швейцарії, Філіпін з питань організації та здійснення оповіщення насе!
лення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій. Доведено необхідність наукового обгрун!
тування методичного забезпечення організації заходів з оповіщення та евакуації людей з будинків та
споруд при пожежі.

Оповіщення населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, а також своєчасне та
достовірне інформування про фактичну обстановку і вжиті заходи є одним із основних завдань забез!
печення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, що здійснюється єдиною держав!
ною системою цивільного захисту.

Оповіщення та інформування — це способи пасивного захисту, але без них неможлива сама орган!
ізація захисту населення. За різними оцінками за рахунок регулярного інформування та своєчасного
оповіщення населення можливо до 50—70% знизити розміри санітарних і безповоротних втрат насе!
лення і матеріальних збитків у надзвичайних ситуаціях.
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ВСТУП
На жаль, останнім часом в Україні та й в усьому світі

збільшилась кількість пожеж на об'єктах із масовим

перебуванням людей. Резонансні надзвичайні події, що

трапились у російському Кемерові та в різних містах

України — Хмельницькому, Одесі, Чернівцях та ін., вкот�

ре підтвердили, яку небезпеку приховує стихійний во�

гонь і що при незадовільному протипожежному захисті

можливі масові людські жертви, а також величезні ма�

теріальні втрати.

На пожежі в торговельному центрі "Зимова вишня"

у Кемерові за офіційними даними загинуло щонаймен�

ше 64 людини, 41 з них — діти; з палаючого гуртожитку

Хмельницького торговельно�економічного коледжу ря�

тувальники евакуювали за допомогою механічних дра�

Від того, як регулярно буде здійснюватися інформаційний вплив на людей у сфері безпеки життєд!
іяльності, з якою оперативністю пройде сигнал оповіщення для органів управління цивільного захис!
ту, наскільки своєчасно буде повідомлено і проінформоване населення, залежить результативність
заходів щодо зниження людських втрат і матеріальних збитків у надзвичайних ситуаціях.

Водночас забезпечення безпеки людей та збереження їх життя і здоров'я в екстремальних умовах
базується на своєчасному оповіщенні та евакуації із зони ураження. Тому застосування сучасної сис!
теми оповіщення є запорукою зниження негативних факторів НС для організації та забезпечення життя
та здоров'я населення, що потребує допомоги.

Ці питання вимагають не тільки постійної уваги з боку органів влади, керівників підприємств, уста!
нов і організацій, а також потребують дієвого контролю наглядових органів. Особлива роль обов'яз!
ково приділяється системі навчання.

The article covers some issues related to providing notification and evacuation of people in case of fire.
The problematic issues related to the notification of population about the threat or occurrence of

emergencies (hereinafter referred as "the emergencies") were considered, as well as the results of the
analysis of statutory and regulatory enactments, regulations, the experience of Japan, USA, France,
Switzerland, Philippines on the organization and implementation of notification of the threat or occurrence
of emergencies. The necessity of scientific substantiation of methodological support for the organization
of measures to fire alert and evacuation of people from buildings and constructions in case of fire was
proved.

Population notification about the threat or occurrence of emergencies, as well as timely and accurate
information about the actual situation and measures taken, is one of the main tasks of ensuring the
implementation of state policy in the field of civil protection, carried out by the unified state civil protection
system.

Notification and information are the ways of passive protection but without them, the organization of
protection of population is impossible. According to the various estimates, due to the regular information
and timely notification of population, it is possible to reduce the amount of sanitary and irreplaceable losses
of population and material damage in case of emergencies by up to 50!70%.

The effectiveness of measures to reduce human losses and material damage in case of emergencies
depends on how regularly the information impact on people in the field of life protection will be carried out,
how quickly the alert signal for civil protection authorities will be communicated, how timely the population
will be informed.

At the same time, ensuring safety of people and preserving their lives and health in extreme conditions
are based on timely notification and evacuation from the affected area. Therefore, the use of modern alert
system is a guarantee of reducing the negative factors of emergencies for organizing and ensuing the life
and health of population that needs help and assistance.

These issues require not only constant attention from the authorities, heads of enterprises, institutions
and organizations, but also require effective control of supervisory authorities. A special role shall be given
to the teaching system.

Ключові слова: пожежа, оповіщення, евакуація, системи оповіщення про загрозу або виникнення над)

звичайних ситуацій.

Key words: fire, alert, evacuation, threat alerting systems or alerting systems for occurrence of emergencies.

бин 27 студентів та шляхами евакуації — 77; у місті Часів

Яр Донецької області при загорянні дитячого садка вря�

тували 93 малюків і 32 дорослих; пожежа на території

дитячого оздоровчого комплексу "Вікторія" в Одесі

влітку забрала життя трьох дівчаток [10].

Особам, відповідальним за пожежну безпеку

об'єктів з масовим перебуванням людей, вкрай важли�

во усунути всі умови виникнення таких надзвичайних

ситуацій, а також передбачити засоби для мінімізації їх

наслідків [10].

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Існуюча система централізованого оповіщення про

загрозу або виникнення НС побудована, як і в усіх по�

страдянських країнах, після Другої світової війни за
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командно�сигнальним принципом та орієнтована на до�

ведення сигналів оповіщення в мирний час та особли�

вий період. Основними засобами, за допомогою яких

доводяться до населення сигнали та інформація, є про�

водові, ефірні радіоприймачі довгохвильового і серед�

ньохвильового діапазону, телевізори, сирени для при�

вертання уваги та гучномовці. Робота зазначених за�

собів заснована на аналоговій обробці та передачі

інформації. Тому є необхідність наукового обгрунтуван�

ня методичного забезпечення організації заходів з опо�

віщення та евакуації людей з будинків та споруд при

пожежі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вітчизняні та іноземні вчені у галузі державного

управління, а саме: В.Б. Авер'янов, О.Ф. Андрійко,

В.Г. Афанас'єв, О.М. Бандурка, П.Б. Волянський,

Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, І.П. Голосніченко, А.Т. Ком�

зюк, В.К. Колпаков, Н.Р. Нижник, О.В. Негодченко,

В.П. Пєтков також приділяли значну увагу у своїх нау�

кових працях з даного питання. Під час дослідження

були використані здобутки і таких вчених: Ю.Ю. Басо�

вої, В.А. Гуменюка, В.В. Новікова, В.В. Пахомова, Д.П. Цві�

гуна, В.С. Шестака, О.О. Яковенка, Х.П. Ярмакі та інших.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На цей час у багатьох людей і навіть у досвідчених

фахівців сформувався своєрідний штамп стосовно сис�

теми оповіщення, який базується лише на наявності

легкових автомобілів з гучномовцями, а система еваку�

ації — на заміських захисних спорудах та розрахунків

кількості рейсових автобусів. Це теж потрібно, проте

сучасний стан потребує усвідомлення, що евакуація

починається не з абстрактного місця, а безпосередньо

з конкретної будівлі або приміщення. Сьогодні органи

виконавчої влади, підприємства, установи і організації

та населення у своїй діяльності та у побуті давно вико�

ристовують пристрої для оброблення, зберігання та

передачі інформації, робота яких заснована на сучас�

них цифрових технологіях. При цьому постійно

збільшується кількість населення, яке надає перевагу

сучасним технічним пристроям.

Водночас нормативно�правові акти, інші докумен�

ти, регламентують порядок організації оповіщення про

загрозу або виникнення НС, здійснення експлуатацій�

но�технічного обслуговування апаратури систем опові�

щення. У [1], ст.31 наведено такі визначення:

1. Інформацію з питань цивільного захисту станов�

лять відомості про надзвичайні ситуації, що прогнозу�

ються або виникли, з визначенням їх класифікації, меж

поширення і наслідків, а також про способи та методи

захисту від них.

2. Органи управління цивільного захисту зобов'язані

надавати населенню через засоби масової інформації

оперативну та достовірну інформацію, зазначену в час�

тині першій цієї статті, а також про свою діяльність з

питань цивільного захисту, у тому числі в доступній для

осіб з вадами зору та слуху формі.

3. Керівники суб'єктів господарювання, що експ�

луатують потенційно небезпечні об'єкти та об'єкти підви�

щеної небезпеки, зобов'язані систематично та опера�

тивно оприлюднювати інформацію про такі об'єкти в

офіційних друкованих виданнях, на офіційних веб�сай�

тах, інформаційних стендах та в будь�який інший прий�

нятний спосіб.

4. Інформація має містити дані про суб'єкт, який її

надає, та сферу його діяльності, про природу можли�

вого ризику під час аварій, включаючи вплив на людей

та навколишнє природне середовище, про спосіб інфор�

мування населення у разі загрози або виникнення аварії

та поведінку, якої слід дотримуватися.

5. Оприлюднення інформації про наслідки надзви�

чайної ситуації здійснюється відповідно до законодав�

ства про інформацію.

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 січня

2014 р. № 11 "Про затвердження Положення про єдину

державну систему цивільного захисту" регулює питан�

ня здійснення заходів цивільного захисту в державі, виз�

начає склад органів управління та сил цивільного захи�

сту, планування діяльності єдиної державної системи ци�

вільного захисту, порядок виконання нею завдань та

організації взаємодії [2].

Також 27 вересня 2017 року своєю Постановою

№ 733 Кабінет Міністрів України затвердив Положення

про організацію оповіщення про загрозу виникнення

або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері

цивільного захисту.

Так, за даними соціологічних досліджень, проведе�

них Інститутом "Future of Humanity" при Оксфордсько�

му університеті та фонду "Global Challenges", людина

мегаполісу 88% свого часу проводить вдома, в офісі, в

магазині, на вокзалі, кінотеатрі або в іншому громадсь�

кому місці і всього 12% на вулиці або на природі. Тому

на початковому етапі евакуацію людей у разі загрози

або раптової надзвичайної події необхідно передбача�

ти, виходячи з цих умов.

Також статистика визначає, що переважна більшість

випадків гибелі та травмування у наслідок пожеж відбу�

вається безпосередньо на місці трагедії. На людину, яка

опинилися у зоні горіння, одночасно впливає ціла низ�

ка небезпечних чинників — відкритий вогонь, іскри,

підвищена температура, токсичні продукти горіння, дим,

знижена концентрація кисню, руйнування будівельних

конструкцій, агрегатів та установок, які при пожежі

падають, горять та вибухають.

За своєю більшістю люди самостійно не в змозі вийти

з палаючої будівлі та гинуть через отруєння продуктами

горіння, отримують травми органів дихання, опіки тіла

тощо. Крім цього, до масової загибелі призводить паніка.

Як показують розслідування різного роду НС,

основний ризик гибелі та травмування людей існує на

початку НС, під час її виявлення чи оповіщення про її

загрозу, коли непрофесійні дії персоналу об'єкту при�

водять до масової паніки. Тому своєчасне та професій�

не оповіщення людей, які знаходяться у будівлі, де ста�

лася надзвичайна ситуація, своєчасно проведена ева�

куація та впровадження заходів щодо гасіння пожежі

або ліквідації аварії дозволять не тільки вивести людей

із небезпечних зон та уникнути їх загибелі і травмуван�

ня, а також своєчасно ліквідувати або зменшити на�

слідки наявної катастрофи.

Для забезпечення безпеки людини, необхідно ви�

рішити три головних завдання:
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По�перше, необхідно здійснити своєчасне та 100%

оповіщення персоналу та відвідувачів, які опинилися у

приміщеннях об'єкту під час виникнення пожежі, аварії

або іншої надзвичайної події на підприємстві.

По�друге, забезпечити організовану евакуацію лю�

дей із приміщення та будівлі, де сталася надзвичайна

подія.

По�третє, вжити практичні заходи щодо ліквідації

пожежі, аварії або іншої надзвичайної події на почат�

ковій стадії розвитку для мінімізації її наслідків.

Для цього на кожному об'єкті необхідно мати: ав�

томатичну або автоматизовану систему оповіщення,

диспетчерський пункт для координації управління про�

цесу оповіщення, пристрій, що забезпечить автоматич�

не включення системи оповіщення від сповіщувачів по�

жежної сигналізації, пожежогасіння, газоаналізаторів,

датчиків тиску або інших видів технологічної автомати�

ки, внутрішню радіотрансляційну мережу, гучномовці,

кабельне телебачення, телефонний зв'язок, а також інші

пристрої для подачі звукових та світлових сигналів у

приміщення будівлі, гучномовні динаміки, за якими є

можливість безперешкодно транслювати спеціальні тек�

сти, озвучені диспетчером у реальному часі або попе�

редньо записані на монітор, у тому числі на іноземній

мові.

Так, дослідження організації заходів цивільного за�

хисту на об'єктах господарювання показав, що сьогодні

майже на всіх підприємствах, незалежно від форм влас�

ності, відсутня будь яка система оповіщення персоналу

про виникнення пожежі, аварії або іншої надзвичайної

події. Також не розроблені алгоритми дій для чергових,

для пересічних громадян та відвідувачів (супермарке�

ти, театри, вокзали тощо), для членів дружин та ланок

тощо. На жаль, фахівці підприємств не дають можли�

вість самостійно розробити зазначені алгоритми. До

того ж, на сьогодні немає жодного уніфікованого нор�

мативно�правового документу, який би встановив єди�

ний алгоритм дій для всіх підприємств та установ при

виникненні на об'єкті пожежі, аварії або іншої надзви�

чайної ситуації враховуючи специфіку технологічного

процесу виробництва.

Світовий досвід показує, що Японія використовує

J�Alert — загальнонаціональну систему попередження

населення. Вона працює через супутники, що дозволяє

владі оперативно транслювати оповіщення в місцевих

ЗМІ та через гучномовці. За офіційними даними, опові�

щення місцевих чиновників відбувається за 1 секунду, а

щоб передати повідомлення жителям регіону з загро�

зою НС, потрібно від 4 до 20 секунд.

На приклад,  землетрус: ефективність попереджен�

ня залежить від того, в якій зоні знаходиться трансля�

тор. У зоні епіцентру підземні поштовхи можуть відбу�

тися раніше, ніж прийде сповіщення. В середньому після

отримання попередження є близько хвилини, щоб вжи�

ти заходів. Цей час використовується для того, щоб

знайти укриття або піти з небезпечної зони; залізнич�

ники уповільнюють поїзда, а робітники заводів припи�

няють роботу. Після сигналу диктор вимовляє: "Це раннє

попередження про землетрус. Будь ласка, підготуйтеся

до підземних поштовхів ". На екрані з'являється карта

із зазначенням епіцентру наближення землетрусу і спи�

сок районів, яких він торкнеться. У цих оповіщеннях

також передається інформація про загрозу зсувів або

цунамі, викликаних землетрусом.

Система оповіщення в США спрацьовує декілько�

ма способами.

По�перше, бездротова система попередження про

НС. Це текстові повідомлення з попередженнями про

НС, які відправляються уповноваженими держоргана�

ми на стільникові телефони і мобільні девайси. По�

відомлення транслюються через антени мобільного

зв'язку в тій області, на яку поширюється загроза НС.

Якщо загроза виникне в Нью�Йорку, то оповіщення

прийдуть на всі пристрої, що знаходяться в Нью�Йор�

ку, навіть якщо ви не житель Нью�Йорка, а приїхали з

іншої країни.

По�друге, Аварійна система оповіщення. Це націо�

нальна система оповіщення населення через різні мовні

компанії: радіо, супутникове і кабельне телебачення і

т.д. У разі надзвичайної ситуації вона протягом 10 хви�

лин забезпечує прямий зв'язок президента з амери�

канським народом.

У Франції попередження населення про НС відбу�

вається за допомогою сирен повітряної тривоги — На�

ціональної мережі оповіщення. Вона складається при�

близно з 4 500 сирен і була розроблена ще під час Дру�

гої світової війни для попередження населення про бом�

бардування. Сирени і гучномовці також можуть бути

встановлені на пожежні і поліцейські машини, які кур�

сують по населеним пунктам, які знаходяться в зоні не�

безпеки.

Швейцарська мережа сирен була створена ще до

Другої світової війни. Вона налічує близько 8 тисяч си�

рен, які використовуються для інформування населен�

ня в кризових ситуаціях і при загрозі стихійного лиха.

Для сповіщень розробили чотири типи сигналу, вони

розрізняються позначенням проміжків часу, через яке

очікується лихо: 36, 24, 18 і 12 годин.

Нині результати досліджень свідчать, що в Україні

є необхідність у побудові сучасних автоматизованих си�

стем централізованого оповіщення як на державному,

територіальному, місцевому рівнях,  так і систем опові�

щення на об'єктовому рівнях.

Тому науковці Інституту державного управління та

наукових досліджень з цивільного захисту ще в мину�

лому році розпочали наукове дослідження направлене

на реалізацію зазначених завдань, а саме розробити

методичні рекомендації щодо ефективного використан�

ня системи локального оповіщення та управління ева�

куацією для різноманітних підприємств.

Система буде являти собою багатофункціональний

інженерний комплекс, призначений для впровадження

у місцях громадського користування — торгових цент�

рах, вокзалах, аеропортах, адміністративних і житло�

вих будівлях, лікарнях, школах, виробничих підприєм�

ствах тощо.

Також вищезгадана система буде поєднана в єдину

структуру, яка в автоматичному режимі працюватиме з

установками пожежної сигналізації, автоматичного по�

жежогасіння або виробничої автоматики. При цьому

передача сигналів здійснюється послідовно або вибір�

ково в окремі частини будівлі залежно від видів аварій�

ної ситуації та необхідності евакуації людей з того чи

іншого приміщення.
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За способом роботи система оповіщення може бути:

— автоматичною — з цілодобовою роботою в ав�

тономному режимі та автоматичним включенням при

спрацьовуванні сповіщувачів пожежної сигналізації,

спринклерів системи автоматичного пожежогасіння,

приладів виробничої автоматики, газоаналізаторів, а

також від інших контрольних пристроїв, характерних

для технологічного процесу та виробничих ризиків;

— автоматизованою — включається за допомогою

чергового персоналу після отримання сигналу про за�

грозу або виникнення надзвичайної ситуації;

— комбінованою — працює як в автоматичному так

і у ручному режимах.

Проєктне рішення щодо вибору засобів та типу опо�

віщення буде прийматися виходячи із:

— потенціальних ризиків на об'єкті та прилеглій те�

риторії (повені, пожежі, зсуви, землетруси тощо);

— функціонального призначення об'єкту захисту

(завод, склад, театр, музей, школа, інститут, магазин,

готель, лікарня тощо);

— площі, поверховості та об'ємно�планувальних

особливостей будівлі;

— категорії виробництва (для промислових під�

приємств);

— кількості людей та режиму їх перебування.

Незалежно від цього система оповіщення буде ви�

конувати:

— подачу звукових та світлових сигналів у будівлях,

де тимчасово або постійно перебувають люди;

— трансляцію звукових оголошень про необхідність

залишити робочі місця та покинути приміщення, інфор�

мацію щодо напрямків евакуації та інша необхідні

інформація, направлена на забезпечення безпеки;

— включення світлових покажчиків та освітлення

евакуаційних шляхів;

— передачу на основний монітор та монітори ком�

п'ютерів спеціальних текстів, з різноманітнім алгорит�

мом проведення евакуації виходячи із специфіки тех�

нологічного процесу виробництва та конструктивних

особливостей будівлі та схем евакуації;

— передачу на персональні комп'ютери, смартфо�

ни та мобільні телефони спеціальних текстів та вказі�

вок окремим працівникам підприємства щодо органі�

зації евакуації та ліквідації аварії (керівники, електри�

ки, члени пожежної дружини та аварійних ланок);

— автоматичне включення системи оповіщення від

систем пожежної сигналізації, пожежогасіння, газоана�

лізаторів, датчиків тиску або інших видів технологічної

автоматики;

— безперешкодну трансляцію спеціальних текстів,

озвучених диспетчером у реальному часі або поперед�

ньо підготовлених та записаних до комп'ютерної про�

грами (у т.ч. на іноземній мові);

— автоматичне включення евакуаційного освітлен�

ня, димовидалення та підпору повітря, відключенням си�

стем загальної вентиляції та електропостачання, вклю�

чення аварійного живлення, відкриття дверей евакуацій�

них виходів та впровадження інших інженерних заходів,

направлених на безпечну евакуацію людей із приміщень.

Отже, система оповіщення призначається для:

1. Виявлення осередку пожежі, а також інших не�

безпечних відхилень від технологічного процесу вироб�

ництва, що досягається за допомогою ліній зв'язку, ав�

томатичних та ручних сповіщувачів, спринклерів, конт�

рольно�вимірювальних приладів, газоаналізаторів, дат�

чиків тиску та температури, рівномірів води, інших при�

ладів виробничої автоматики.

2. Прийняття інформації та сигналів, що надійшли

до пункту керування, з подальшою її обробкою та пе�

редачею управлінських команд та сигналів, що вклю�

чає наявність диспетчерського пункту, приймальних

станцій, пристрою, що забезпечує автоматичне вклю�

чення системи оповіщення від датчиків пожежної сиг�

налізації, пожежогасіння, тиску, газоаналізаторів або

інших видів технологічної автоматики; внутрішньої ра�

діотрансляційної мережі, гучномовців, кабельного те�

лебачення, телефонного зв'язку, а також інших при�

строїв для подачі звукових та світлових сигналів у при�

міщення будівлі; мовних динаміків, за якими є мож�

ливість безперешкодно транслювати тексти з різнома�

нітними алгоритмами евакуації, у тому числі, напрямків

рухів, запобігання паніки виходячи з технологічного

процесу виробництва та конструктивних особливостей

будівель і споруд.

3. Оповіщення та управління процесом евакуації,

яке включає наявність евакуаційних виходів, розташо�

ваних та обладнаних відповідно до вимог будівельних

норм і правил; графічні плани евакуації розміщені на

кожному поверсі будівлі; світлозвукові сповіщувачі

(сирена, гудок, гучномовець); знаки безпеки, таблич�

ки "Вихід" із системою їх освітлення та покажчиками

напрямків руху; евакуаційне освітлення, димовидален�

ня, підпір повітря з відключенням систем загальної

вентиляції; автоматичну систему відключення електро�

енергії з переходом її на аварійне живлення; дистанц�

ійне відкриття замків дверей евакуаційних виходів; інші

інженерні заходи, направлені на безпечну евакуацію

людей із приміщень.

Така модель автоматичної системи оповіщення та її

програмне забезпечення запровадить на підприємствах,

установах та організаціях індивідуальну систему опові�

щення, яка в автоматичному режимі не тільки забезпе�

чить організацію оповіщення та управління системою

евакуації, а також зможе надати оперативному персо�

налу об'єкту алгоритми невідкладних дій з ліквідації

надзвичайної ситуації.

Таким чином, головне призначення цієї системи є по�

передження людей про пожежу або аварію, що рапто�

во виникла на підприємстві (будівлі), управління режи�

мами евакуації та організація ліквідації конкретної над�

звичайної події.

Схема управління будується за модульним принци�

пом, тому у залежності від архітектурних особливос�

тей будівлі та її призначення вона включає в себе при�

строї екстреної відео трансляції через персональні

комп'ютери, а також модулі, встановлені у доступних

місцях. Також схема передбачає автоматичне включен�

ня евакуаційного освітлення, димовидалення, підпір

повітря з одночасним відключенням систем вентиляції,

а також автоматичне відключення електроенергії з пе�

реходом її на аварійне живлення, дистанційне відкрит�

тя дверей на шляхах евакуації та інші технічні заходи,

направлені на забезпечення безпеки людей. До того ж

схема управління може працювати в автоматичному
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режимі з системою пожежної сигналізації, автоматич�

ного пожежогасіння, включатися від датчиків тиску, га�

зоаналізаторів чи інших приладів технологічної авто�

матики.

У повсякденному режимі головний монітор систе�

ми оповіщення може ефективно використовуватися для

демонстрації тематичних відеороліків та фільмів з пи�

тань цивільного захисту, фонової музики, мовних або

текстових оголошень, а також реклами підприємства

або установи.

ВИСНОВКИ
Здійснений аналіз продемонстрував, що забезпе�

чення об'єктів незалежно від їх призначення системами

оповіщення та евакуації нагальна проблема для нашо�

го суспільства. Тому необхідно:

здійснити організаційні заходи, у тому числі струк�

турну перебудову системи оповіщення;

розробити нормативно�правові акти з урахуванням

визначених завдань та суб'єктів, що залучаються до

оповіщення про загрозу виникнення або виникнення

надзвичайних ситуацій;

визначити відповідальність органів управління ци�

вільного захисту, що залучаються до оповіщення про

загрозу виникнення або виникнення надзвичайних си�

туацій;

унормувати відносини з новими операторами теле�

комунікаційних послуг;

провести навчання суб'єктів, що залучаються до

оповіщення про загрозу виникнення або виникнення НС.

Водночас враховуючи, що в Україні система опові�

щення потребує удосконалення, зазначені досліджен�

ня доволі перспективні, вони забезпечать реальні мож�

ливості здійснити пошук конкретних шляхів запобіган�

ня пожежам і тяжким наслідкам від них.
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MEANS OF PUBLIC ADMINISTRATION OF ENVIRONMENTAL PROTECTION IN UKRAINE

Досліджено галузеву структуру промисловості України в ракурсі виробництва первинних си!
ровинних ресурсів і напівфабрикатів; визначено головні складові механізму реалізації держав!
ної екологічної політики; запропоновано основні напрями державного управління охороною
навколишнього природного середовища; виділено принципи екологічної безпеки, які лежать у
основі державного регулювання природоохоронної діяльності; охарактеризовано систему еко!
логічних нормативів, що регулюють охорону навколишнього природного середовища; визна!
чено організаційно!технічне забезпечення щодо підтримки організаційних заходів у природо!
охоронній діяльності; проведено оцінку чинників регіоналізації державної політики охорони на!
вколишнього природного середовища в Україні; запропоновано засоби економічного стиму!
лювання природоохоронної діяльності у регіонах; досліджено перспективи розвитку екологі!
зації публічного управління.

The branch structure of the industry of Ukraine in a foreshortening of production of primary raw
materials and semi!finished products is investigated; the main components of the mechanism of
realization of the state ecological policy are defined; the main directions of state management of
environmental protection are offered; the principles of ecological safety which underlie the state
regulation of environmental protection activity are allocated; the system of ecological norms
regulating environmental protection is characterized; organizational and technical support to support
organizational measures in environmental activities is determined; an factors of regionalization of
the state policy of environmental protection in Ukraine are estimated; means of economic stimulation
of environmental activities in the regions are proposed, namely the provision of economic benefits
to customers who create fixed assets of environmental importance; reduction of taxes to enterprises,
taking into account their costs for environmental protection measures; transfer to the company's
profit of funds received as a result of the implementation of environmental measures; ensuring
compliance between the remuneration of environmental activities and the environmental results
achieved through it (practice confirms that market and economic instruments of influence and means
of stimulating ecologically oriented behavior of economic entities are not fully used in Ukraine, the
mechanism of short— and long!term crediting of environmental protection measures practically does
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Державне управління охороною навколишнього

природного середовища є складовою загальної систе�

ми державного управління, що функціонує згідно з чин�

ним законодавством України і має за мету здійснення

державної політики у цій сфері та гармонізацію су�

спільно�природних відносин на державному рівні. Така

гармонізація має здійснюватися шляхом практичного

впровадження принципів сталого розвитку. Проте в Ук�

раїні сталий розвиток досі сприймається більшою час�

тиною суспільства як абстрактне явище, і в сфері еко�

логії зводиться до рівня забезпечення функціонування

соціально�економічних процесів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Сьогодні відбувається активний пошук ефективних

механізмів і засобів публічного управління охороною

навколишнього природного середовища в Україні, про

що свідчать дослідження таких вчених: О. Босак,

А. Гетьман, Л. Гладка, А. Жихарєва, А. Залєвська�Ши�

шак, О. Олефіренко, А. Омаров, Г. Палій, Л. Прокопен�

ко, Н. Тішкова. Та практика підтверджує, що в Україні

неповною мірою задіяні ринково�економічні інструмен�

ти впливу та засоби стимулювання екологоорієнтова�

ної поведінки суб'єктів господарювання, практично не

працює механізм коротко� та довгострокового креди�

тування природоохоронних заходів, що відкриває

спектр для нових досліджень, у недостатній мірі впро�

ваджуються механізми екологізації публічного управління.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування засобів публічного

управління охороною навколишнього природного сере�

довища в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Відомим фактом є те, що всі виробничі ресурси є

обмеженими і рідкісними. Особливо гостро ця еконо�

мічна проблема стоїть перед такими основними компо�

нентами природних ресурсів як земля, лісові ресурси,

not work; it is necessary to introduce such a system of economic regulators of environmental
management, which is based on a combination of instruments that, first of all, economically interest
economic entities in the implementation of environmental and resource conservation measures, for
example by materially encouraging greening of production activities; such incentives must be
combined with effective tools to prevent and respond to environmental violations immediately and
appropriately); prospects for the development of greening of public administration are studied (it is
determined that the main tools of such management are public environmental strategies and policies,
as well as regulatory regulation at the level of public authorities; greening of public administration is
a reflection of sustainable development, which focuses on decisions, measures aimed at achieving
the best results in any sphere of society, took into account the needs of environmental protection,
environmental safety).

Ключові слова: засоби, природне середовище, публічне управління, охорона.

Key words: means, environment, public administration, protection.

родовища корисних копалин, водні ресурси, тваринний

світ, які людина використовує у процесі виробництва

різноманітних благ і без яких неможлива господарська

діяльність. У таких умовах необхідним є нове розумін�

ня розвитку і пошуку нових підходів до використання

природно�ресурсного потенціалу, які забезпечать зба�

лансований техногенний вплив на природне середови�

ще з можливостями відтворення первинних властивос�

тей елементів природи.

Галузева структура промисловості України занад�

то обтяжена виробництвом первинних сировинних ре�

сурсів і напівфабрикатів. Сировинна та напівфабрикат

на спрямованість промислового виробництва України,

окрім низької рентабельності, зумовлює високу енер�

гомісткість національного продукту і загрозливу техно�

генну завантаженість на природне середовище. Навіть

в умовах падіння промислового виробництва Україна

знаходиться серед країн із найвищими абсолютними

обсягами утворення і накопичення відходів. Сьогодні

постає необхідність вирішення складної системи зав�

дань, пов'язаних із вимогами оптимізації природокори�

стування та оздоровлення стану природного середови�

ща, що потребує ефективної державної політики в сфері

природокористування, природно�техногенної та еколо�

гічної безпеки і охорони природи [3].

Перспектива довгострокового суспільного прогре�

су тісно пов'язана із впровадженням одночасно еколо�

гічно безпечної і економічно вигідної господарської

діяльності. Перехід до сталого розвитку є складним,

довготривалим і багатофакторним процесом досягнен�

ня зрівноваженої взаємодії між суспільством і навко�

лишнім природним середовищем, гармонізації їх відно�

син на основі дотримання законів розвитку біосфери.

Він охоплює фактично весь комплекс внутрішніх про�

блем розвитку країни, включаючи інвестиційну та струк�

турну політику, питання зміни структури споживання,

охорони, раціонального використання і відтворення

природних ресурсів, економічної і екологічної безпеки,

соціальної, науково�технічної та регіональної політики.

Крім цього, це питання стосується і зовнішньоекономі�

чних аспектів, у яких екологічний фактор відіграє знач�

ну роль [3].

Головними складовими механізму реалізації дер�

жавної екологічної політики є:
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— державна інституційна інфраструктура проведен�

ня природоохоронної політики;

— законодавчо�правовий механізм регулювання

виробничої діяльності юридичних і фізичних осіб щодо

охорони, використання природних ресурсів та їх

відходів;

— економічний механізм природокористування та

природоохоронної діяльності;

— механізм реалізації міжнародних, національних,

регіональних, галузевих та місцевих природоохоронних

програм.

Основними напрямами державного управління охо�

роною навколишнього природного середовища є:

— екологічне оздоровлення деградованих природ�

них об'єктів, ландшафтів і стабілізація екологічного ста�

ну держави;

— відновлення природного потенціалу, заощадли�

ве природокористування;

— формування національної екологічної мережі;

— охорона навколишнього природного середовища;

— забезпечення екологічної безпеки, зменшення

антропогенного тиску і забруднення відходами;

— екологізація загальних функцій управління дер�

жавою;

— екологізація соціально�економічного розвитку,

впровадження принципів збалансованого розвитку;

— розвиток національного екологічного партнер�

ства.

Постійне вдосконалення систем екологічного управ�

ління є однією з вимог міжнародної та європейської си�

стеми стандартизації екологічного управління.

В основі державного регулювання природоохорон�

ної діяльності лежать принципи екологічної безпеки,

основними з яких є:

— пріоритетність вимог екологічної безпеки при

здійсненні господарської, управлінської та іншої діяльності;

— гарантування державою екологічно безпечного

середовища для життя та здоров'я людей;

— запобіжний характер заходів з охорони навко�

лишнього природного середовища;

— забезпечення екологізації матеріального вироб�

ництва на основі широкого використання новітніх тех�

нологій, відтворення природних ресурсів, комплексно�

го вирішення питань охорони довкілля;

— збереження різноманітності та цілісності природ�

них об'єктів і комплексів;

— науково обгрунтоване узгодження екологічних,

економічних та соціальних інтересів суспільства, визна�

чення впливу господарської діяльності на довкілля;

— підвищення відповідальності за негативний вплив

на навколишнє середовище;

— широке міжнародне співробітництво в питаннях

охорони навколишнього природного середовища [2].

Державне управління охороною навколишнього

природного середовища та раціонального використан�

ня природних ресурсів в Україні здійснюється комплек�

сом заходів правового, адміністративного та економіч�

ного характеру, сукупність яких формує екологічну по�

літику держави, і, відповідно, визначає важелі держав�

ного регулювання природоохоронної діяльності.

Екологічна політика — це сукупність заходів держа�

ви, спрямованих на збереження безпечного навколиш�

нього середовища, захист життя і здоров'я населення від

негативного впливу забруднення, досягнення гармонії у

взаємодії суспільства і природи, охорону і раціональне

використання природних ресурсів. Розрізняють два типи

екологічної політики — пасивну та активну. Суть пасив�

ної політики полягає у впровадженні заходів щодо стри�

мування негативних впливів на природу. Вона грунтуєть�

ся на застосуванні адміністративних інструментів регу�

лювання: екологічних норм і нормативів, дозволів,

штрафних стягнень. Активна екологічна політика орієн�

тується на екологічний моніторинг, на послідовне змен�

шення негативних впливів на природу в результаті змін у

свідомості громадян і товаровиробників. До заходів ад�

міністративного характеру охорони навколишнього при�

родного середовища належать: державні стандарти, еко�

логічні нормативи, екологічний моніторинг, екологічна

експертиза, державна екологічна інспекція, екологічне

лімітування. Так, наприклад, адміністративним важелем

регулювання оптимального використання природних ре�

сурсів виступають ліміти. Вони визначають норму вико�

ристання мінеральних ресурсів, лісів, води, землі, яка не

призводить до порушення екологічної рівноваги.

Важливим інструментом регулювання охорони на�

вколишнього природного середовища є стандартизація.

Державні екологічні стандарти є обов'язковими для

виконання і містять вимоги та режим використання та

охорони природних ресурсів, методи контролю за ста�

ном навколишнього середовища. Регулювання охоро�

ни навколишнього природного середовища забезпе�

чується системою екологічних нормативів, яка включає:

—  нормативи екологічної безпеки — гранично до�

пустимі концентрації забруднювальних речовин у при�

родному середовищі;

—  гранично допустимі рівні акустичного, електро�

магнітного, радіаційного та інших шкідливих впливів;

гранично допустимий вміст шкідливих речовин у продук�

тах харчування;

—  гранично допустимі норми викидів і скидів у на�

вколишнє природне середовище забруднювальних ре�

човин і матеріалів, рівні шкідливого впливу фізичних і

біологічних факторів.

У межах екологічного моніторингу проводиться дер�

жавна екологічна інспекція, яка здійснює контроль за

дотриманням екологічного законодавства, екологічних

нормативів, встановлює рівень відхилень від встанов�

лених норм, визначає штрафні санкції за допущені

відхилення. Для запобігання шкоді навколишньому се�

редовищу, нераціональному використанню природних

ресурсів в Україні проводиться екологічна експертиза,

якій підлягають проєкти схем розвитку і розміщення

продуктивних сил, розвитку галузей економіки, гене�

ральних планів населених пунктів та інша передпланова

та передпроєктна документація; техніко�економічні об�

грунтування та розрахунки, проєкти будівництва та ре�

конструкції суб'єктів господарювання; документація зі

створення нової техніки, технології, матеріалів; проєкти

інструктивно�методичних і технічних актів з регламен�

тації господарської діяльності; техніко�технологічні

рішення, впровадження яких може призвести до пору�

шення екологічної рівноваги та безпеки [2].

Важливим інструментом регулювання природоохо�

ронної діяльності є фінансування заходів з охорони на�
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вколишнього природного середовища. Це фінансування

здійснюють підприємства, організації та установи з при�

бутку, отримуючи певні пільги в його оподаткуванні. Фор�

мування коштів на охорону природного середовища

відбувається за рахунок плати за спеціальне використан�

ня природних ресурсів, забруднення довкілля, погіршен�

ня характеристик природних ресурсів. Основним джере�

лом надходжень до бюджетів вважається плата за спе�

ціальне використання природних ресурсів. Вона визна�

чається на основі диференційованих нормативів плати за

кожний вид ресурсу та лімітів їх використання.

Витрати за цими платежами в межах лімітів відносять�

ся на операційні витрати підприємства, а позалімітні вит�

рати — на його прибуток. Плата за забруднення навко�

лишнього природного середовища встановлюється на

основі лімітів викидів і скидів забруднених речовин у при�

родне середовище, захоронення відходів та інших шкідли�

вих впливів. Ці платежі здійснюються за рахунок прибут�

ку підприємств, організацій чи окремих громадян. Платежі

за погіршення характеристик природних ресурсів у резуль�

таті їх господарського використання — зниження родю�

чості грунтів, продуктивності лісів тощо. Вищезазначені

платежі надходять до державного та місцевого бюджетів

і спрямовуються на заходи з відтворення природних ре�

сурсів, підтримання їх у належному стані [2].

Відомості про наявність та стан природних ресурсів

містяться у кадастрах природних ресурсів. Так, земель�

ний кадастр містить інформацію про правовий режим

земель, їх розподіл між власниками та землекористу�

вачами, якісну характеристику земельного фонду тощо.

Він сформований в результаті геодезичних, картогра�

фічних обстежень та розвідок, бонітування та еконо�

мічної оцінки землі [2].

Організаційні заходи щодо природоохоронної

діяльності підтримуються відповідним організаційно�

технічним забезпеченням. Насамперед це створення

системи державного моніторингу навколишнього сере�

довища — загальнодержавної системи спостережень,

оцінювання й прогнозування його стану.

Вивчаючи проблеми управління у цій сфері науковці

відзначають, що в Україні чітко не розмежовано функції

моніторингу для створення єдиної скоординованої систе�

ми збирання, обробки та аналізу стану навколишнього

середовища і його природних ресурсів. Для цього необ�

хідно: визначити чинники спостереження за довкіллям;

створити систему приладів та устаткування для постійно�

го спостереження за довкіллям; розробити метрологічні

нормативи для ефективного здійснення спостережень;

створити раціональну систему збирання, передавання і на�

громадження інформації; створити систему аналізу, інтер�

претації, синтезу та прогнозування екологічного стану з

метою інформаційного забезпечення державних органів

управління під час прийняття рішень на будь�якому рівні.

Підтримуємо думку експертів та науковців щодо до�

цільності регіоналізації державної політики охорони на�

вколишнього природного середовища в Україні. До чин�

ників, які можна віднести на користь цієї позиції належить:

— невідповідність частки витрат на охорону приро�

ди та внесків до валового національного продукту в

окремих регіонах;

— міжрегіональні відмінності щодо екологічних збитків

на одиницю створеного в регіоні валового продукту;

— відмінність у кількості екологічних проблем, що

накопичилися в окремих регіонах за попередній період;

— міжрегіональні відмінності у співвідношенні до�

бувних і переробних галузей промисловості;

— нерівномірність розміщення на території України

окремих видів природних ресурсів і значні відмінності між

регіонами щодо використання природоресурсного потен�

ціалу [2]. Це дозволить створити більш ефективні нор�

мативно�правові, економічні умови для реалізації регіо�

нами можливостей використання їх матеріальних та

фінансових ресурсів для природоохоронних заходів,

здійснення управлінських дій щодо зміни галузевої і тех�

нологічної структури виробництва в бік зменшення його

впливу на стан навколишнього природного середовища.

У регіональній економічній системі природоохорон�

на діяльність має розглядатися як пріоритетний напря�

мок господарської діяльності, особливості якого зумов�

лені потребами населення щодо екологічної безпеки і

збереження природного довкілля. Природоохоронна

діяльність реалізується через регіональний еколого�

економічний механізм, метою якого є створення регіо�

нальної матеріальної й управлінської екологічної інфра�

структури та її ефективне використання для зменшення

розбіжностей між інтересами виробників�природокори�

стувачів на території регіону.

Джерелами фінансового забезпечення регіонально�

го природоохоронного фонду мають бути цільові кош�

ти: державного бюджету природоохоронного призна�

чення, що передаються адресно відповідно до держав�

ної екологічної програми з метою здійснення конкрет�

них природоохоронних заходів, які здебільшого стосу�

ються природних ресурсів загальнодержавного значен�

ня; бюджетів природоохоронного призначення облас�

тей, міст, регіонів; підприємств�природокористувачів;

регіональної частини плати за використання природних

ресурсів; регіональної частини платежів за забруднен�

ня природного середовища; страхових внесків приро�

докористувачів за ліквідацію забруднення природного

середовища внаслідок аварій.

До засобів економічного стимулювання природо�

охоронної діяльності у регіонах належить: надання еко�

номічних пільг замовникам, що створюють основні фон�

ди природоохоронного значення; зменшення податків

підприємствам, враховуючи їх витрати на природоохо�

ронні заходи; передача у прибуток підприємства коштів,

отриманих у результаті здійснення природоохоронно�

го заходу; забезпечення відповідності між оплатою

праці природоохоронних видів діяльності і досягнутим

завдяки їй екологічним результатом.

Практика підтверджує, що в Україні неповною мірою

задіяні ринково�економічні інструменти впливу та засо�

би стимулювання екологоорієнтованої поведінки

суб'єктів господарювання, практично не працює механізм

коротко� та довгострокового кредитування природоохо�

ронних заходів. Необхідно запровадити таку систему

економічних регуляторів природокористування, яка ба�

зується на комбінації інструментів, що, насамперед, еко�

номічно зацікавлюють господарюючих суб'єктів до реа�

лізації природоохоронних і ресурсозберігаючих заходів,

наприклад шляхом матеріального заохочення екологі�

зації виробничої діяльності. Такі стимули повинні поєдну�

ватися з ефективними інструментами для запобігання
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порушенням екологічних вимог та для негайного і відпо�

відного реагування на ці порушення.

На місцевому рівні спостерігається недосконалість

організаційно�функціональної структури управління при�

родокористуванням, що знаходить вираження в діяль�

ності малочисельних інспекційних підрозділів з низьким

матеріально�технічним забезпеченням неспроможністю

повною мірою задовольняти потреби і вимоги суспіль�

ства щодо належного контролю за станом навколишнь�

ого середовища й підвищенням його якості. На думку

науковців, на цьому рівні важливо скоординувати дії

служб, які функціонують у сфері природоохорони, ство�

рити єдину раціональну систему інформаційного забез�

печення, систему контролю, аналізу та експертизи.

Спільним для багатьох досліджень за цим напрямом

досліджень є відзначення того, що сучасний соціально�

економічний розвиток держави має бути спрямований

на безперервний процес гармонізації екологічної і со�

ціально�економічної політик, постійне зміцнення дові�

ри між суб'єктами управління у цій сфері; прозорість і

універсальність критеріїв відбору інструментів екологі�

чної політики на всіх ієрархічних рівнях управління, ак�

тивне застосування ринкових інструментів екологічно�

го регулювання і стимулювання; передачу повноважень

охорони навколишнього природного середовища на ре�

гіональний та місцевий рівні, що сприятиме підвищен�

ню дієвості та ефективності управління охороною на�

вколишнього природного середовища [4].

Все ширше сьогодні входить у науковий обіг такі по�

няття, як "екологічне інвестування", "екологічний публіч�

ний менеджмент", "публічне управління сферою екології",

"публічна екологічна стратегія", "публічна екологічна по�

літика", "екологізація публічного управління", "екологіч�

не публічне управління". Так, публічне управління сферою

екології визначається як різновид управління, суб'єктами

якого виступають органи державної влади, органи місце�

вого самоврядування та органи громадського управління

(в межах громадянського суспільства), об'єктом є сфера

екології, а керівні та контрольні впливи спрямовані на за�

хист і збереження навколишнього середовища, забезпе�

чення його безпеки. Основними інструментами такого уп�

равління виступають публічні екологічні стратегія та по�

літика, а також нормативно�правове регулювання на рівні

органів державної влади [1].

Поняття "екологізація публічного управління" вклю�

чає у себе здійснення органами державної влади, орга�

нами місцевого самоврядування та органами громадсь�

кого управління керівних впливів на відповідні сфери

та відносини суспільства з метою покращення їх функ�

ціонування та досягнення запланованих показників роз�

витку на засадах збереження якості навколишнього се�

редовища та забезпечення екологічної безпеки [1]. Тим

самим екологізація публічного управління є відображен�

ням концепції сталого розвитку, яке орієнтоване на за�

безпечення того, щоб управлінські рішення, заходи,

спрямовані на досягнення кращих результатів у будь�

якій сфері суспільства, враховували потреби збережен�

ня навколишнього середовища, забезпечення еколо�

гічної безпеки. Ключовим моментом також є партнерські

відносини органів державної влади, органів місцевого

самоврядування, інститути громадянського суспільства

у забезпеченні цього.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Дослідження підтверджує висновок про пріори�

тетність реформування системи управління, системи

державного природоохоронного контролю на засадах

утвердження теорії та практики публічного управлін�

ня. Основними тенденціями, які впливають на розви�

ток публічного управління у цій сфері є: тенденція ста�

лого розвитку; тенденція ресурсозбереження; тенден�

ція зміни екологічного аспекту в результаті переходу

до інформаційного суспільства; тенденція посилення

техногенної безпеки; тенденція корпоративної міждер�

жавної безпеки; тенденція негативних змін клімату

тощо.
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Безпека постійно перебуває під впливом різноманітних факторів, які узалежнені від постійно
змінних загроз та викликів у сучасному глобалізованому світі. Хоча найчастіше вони не є мілітар!
ного характеру, але несуть одночасно загрозу багатьом галузям суспільного життя і можуть
дезорганізовувати функціонування не лише окремих держав, але й цілих регіонів, контитнентів
та й цивілізації загалом. Загрози такого типу характеризуються як транснаціональні та асимет!
ричні, не обмежуються контролем прикордонним і виходять за межі держави, набуваючи гло!
бальних форм впливу. Це призводить до того, що негативні явища для безпеки розглядаються
у новому вимірі: віддавна відома злочинність трансформувалася як міжнародна організована
злочинність, а локальний тероризм поширився на глобальному рівні, економічні кризи в одній
частині світу негативно впливають на економічні системи держав, навіть у віддалених територ!
іально регіонах.

Попри те, що вже в останніх декілька років простежується зменшення кількості терористич!
них атак, тероризм залишається однією із найголовніших асиметричних, транснаціональних
загроз як для окремих держав, так і на міжнародному рівні. Ці загрози дестабілізують життя
громадян, порушують функціонування демократичних інституцій, руйнують інфраструктури
держав у різноманітних сферах функціонування. Саме тероризм є небезпечним інструментом
здійснення радикальної політичної боротьби або в ідеологічному протиборстві. Спонтанність
терористичних атак найчастіше унеможливлює вироблення дієвих механізмів протидії цим за!
грозам не тільки на рівні окремо взятих держав, але й на міжнародному рівні.

Security is constantly influenced by a variety of factors that depend on ever!changing threats and
challenges in today's globalized world. Although they are often not of a military nature, they
simultaneously threaten many spheres of public life and can disrupt the functioning not only of
individual states, but also of entire regions, continents and civilization in general. Threats of this
type are characterized as transnational and asymmetric, are not limited to border control and go
beyond the state, gaining global forms of influence. As a result, negative security developments are
seen in a new dimension: long!known crime has transformed into international organized crime, and
local terrorism has spread globally, economic crises in one part of the world negatively affect the
economic systems of states, even in remote areas.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У глобалізованому світі міжнародний тероризм став

однією з найскладніших проблем світової спільноти у

XX ст. на початку XXI ст. У зв'язку з цим є потреба опра�

цювати нові підходи до вивчення сутності цієї глобаль�

ної загрози. Події 11 вересня 2001 року у США актуа�

лізували цю проблему. На думку багатьох експертів, гло�

балізація терористичної діяльності розвивається і транс�

формується значно швидше, ніж глобалізація еконо�

мічна. Тероризм як явище нині дуже відрізняється від

того, яким він був у часи перших кривавих акцій. Ті акції

спрямовувалися насамперед на дестабілізацію суспіль�

но�політичної ситуації у певній країні. Сьогодні тероризм

є фактором не внутрішньодержавного, а переважно

міждержавного значення. Уряд будь�якої країни, роз�

робляючи свою зовнішньополітичну стратегію, має вра�

ховувати, що діяльність терористів поширюється без

огляду на державні кордони і адекватно реагувати на

це. Отже, нагальною потребою є організація міжнарод�

ної антитерористичної співпраці. Жодна країна, навіть

така потужна, як США, неспроможна самотужки впо�

ратися з транснаціональним тероризмом.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Міжнародна безпека та глобалізаційні процеси є

популярними об'єктами дослідження серед багатьох

науковців та учених. Домінуючий характер зовнішньої

(воєнної) загрози та розвиток тероризму аналізували

такі відомі фахівці в сфері міжнародної безпеки: Є. Азер,

Р. Джексон, В. Кауфман, Ч. Мур, П. Хат [1] та ін. А гло�

бальні трансформації широко досліджувалися Д. Хел�

дом, Е. Макгрю, Д. Гольдблатом, Т. Фрідманом та

Дж. Ператоном [4], О. Потєхіним та І. Тодоровим [9],

які визначили, що військова сила та насильство відігра�

вали і відіграють головну роль в історії глобалізації

людських відносин.

Despite the fact that the number of terrorist attacks has decreased in the last few years, terrorism
remains one of the main asymmetric, transnational threats both for individual states and at the
international level. These threats destabilize the lives of citizens, disrupt the functioning of democratic
institutions, destroy the infrastructure of states in various spheres of functioning.

Terrorism is a dangerous tool for radical political struggle or ideological confrontation. Spontaneous
terrorist attacks often make it impossible to develop effective mechanisms to counter these threats
not only at the level of individual states, but also at the international level.

Terrorism as a phenomenon today is very different from what it was during the first bloody actions.
Those actions were aimed primarily at destabilizing the socio!political situation in a particular country.
Today, terrorism is not a factor of domestic, but mostly interstate importance. The government of
any country, in developing its foreign policy strategy, must take into account that the activities of
terrorists spread regardless of state borders and respond adequately to this. Therefore, the
organization of international anti!terrorist cooperation is an urgent need. No country, even one as
powerful as the United States, can cope alone with the "terrorist international".

Ключові слова: асиметричність, глобалізація, загроза, міжнародна безпека, тероризм, терористичні

атаки, транснаціональний тероризм.

Key words: asymmetry, globalization, threat, international security, terrorism, terrorist attacks, transnational

terrorism.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є здійснення аналізу та прогнозуван�

ня перспектив розвитку міжнародної безпеки у контексті

боротьби із міжнародним тероризмом у процесі глоба�

лізації сучасного світу. Адже саме аналіз викликів та

загроз для міжнародного життя у сучасності дає ключ

до розуміння характеру, тенденцій формування світо�

вого устрою, у якому нам доведеться жити у майбутнь�

ому.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Тероризм як політичне явище сягає своїм корінням

глибокої давнини. За своїм походженням латинський

термін "terroro" означає "страх, жах", а саме страх —

це одне із найбільш глибинних почуттів людини, що ви�

никає при зустрічі з незвіданим, незрозумілим. "Старий

заповіт" побудований на підпорядкуванні Богу Караю�

чому і страху перед ним. Отже, споконвічно страх вико�

ристовувався як засіб утримання влади, а терор висту�

пав особливим засобом політичної боротьби. Першим

відомим в історії людства терористичним угрупованням

можна вважати секту секаріїв, яка діяла в Палестині в

66—73 рр. н.е. у ХІ ст., а на Сході діяли ассасіни. Таєм�

ну секту, чия назва і досі вважається синонімом підступ�

ного вбивства, заснував Хасан аль�Саббах, якого істо�

рики вважають основоположником ідеології терориз�

му. Він обгрунтував не тільки ідеологію тероризму, але

і створив прототип держави нової формації — терорис�

тичну державу, в якій існувала чітка ієрархія підкорен�

ня, за відсутності визначених кордонів, чітко окресле�

ної території. Володіння аль�Саббаха складалися з

окремих замків�фортець, а територію його держави не

можна було захопити, завоювати або скорити. Його при�

хильники кочували із фортеці у фортецю (мобільні те�

рористичні групи — у сучасному розумінні). Таємні

спільноти давніх терористів були відомі на Далекому

Сході, Японії, в Індії. Дуже войовничими були вони в
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Китаї. Їхні члени займалися традиційним вимаганням, а

професійні кілери, яких також було чимало, служили

будь�кому, хто платив гроші [9, c. 139]. Потужний по�

штовх поширенню тероризму дала Велика французька

революція. Тут уперше у своїй історії людство зіткну�

лося з політичним терором. Починаючи з другої поло�

вини ХІХ ст., терористичні акції в Європі стали система�

тичними, однак вони не були такими глобальними, як у

другій половині XX ст. на початку  XXI ст.

Теракти такого типу, об'єктом яких став Всесвітній

торгівельний центр 11 вересня 2001 року у США чи ви�

значні туристичні пам'ятки, готелі і дискотеки в Дербі,

Момбазі та на острові Балі, були немислимі для первин�

них форм тероризму — тероризму соціальної чи націо�

нально�революційної орієнтації, оскільки жертвами те�

рактів ставали "не ті" люди. "Тими людьми" тоді були

представники і функціонери державного репресивного

апарату, тобто монархи і політики, адвокати і пол�

іцейські, а також ті, хто належав до пануючого класу,

наприклад, банкіри, фабриканти і поміщики. Новітні

форми глобального тероризму в організаційному та

оперативному плані і за логістикою настільки відрізня�

ються від моделі первинного тероризму, що загальне

визначення "тероризм" скоріше вводить в оману, ніж

проясняє ситуацію. Воно враховує лише безпосередню

функцію нападів — поширення страху. В первинному

варіанті тероризму цей страх був націлений переважно

на державний апарат і панівні класи, які необхідно було

залякати чи підштовхнути до ірраціональних дій, тоді

як зацікавлена третя сторона спочатку залишалася в

комфортній позиції незадіяного глядача. Страх, поши�

рюваний новими формами тероризму, — це атака на

колективний психічний стан всього глобального су�

спільства.

У сучасній науці існує більше 200 визначень міжна�

родного тероризму, але жодне з них не є уніфікованим

та загальновизнаним. Тероризм — це приховане вико�

ристання насильства певною групою для досягнення

політичних цілей; як правило, він спрямований проти

інших груп, класів та партій. Або міжнародний тероризм —

це форма політичної боротьби, що використовує різні

політичні партії, рухи, групи та інші організації, в осно�

вою діяльності яких є екстремізм та насильство для тис�

ку на суб'єкти міжнародної діяльності з метою досяг�

нення ними політичних цілей. У законодавстві України

у Кримінальному кодексі в ст. 258 є визначення теро�

ризму, як "... діям, які створювали небезпеку для життя

чи здоров'я людини або заподіяння значної майнової

шкоди..., якщо такі дії були вчинені з метою порушення

громадської безпеки, залякування населення, прово�

кації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення,

або з метою впливу на прийняття рішень чи вчинення

або невчинення дій органами державної влади чи орга�

нами місцевого самоврядування..." [9, c. 141]. Значна

кількість українських науковців наголошують на тому,

що об'єктом злочину в КК визначається громадська

безпека, що нечітко відображає масштаб злочину, та

наполягають на безпеці держави в якості об'єкту, про�

ти якого спрямовані злочинні дії.

У сучасних умовах є зрозумілим, що необхідно ство�

рити комплексну глобальну конвенцію проти терориз�

му, яка б включала й визначення цього поняття. Однак

досі триває протистояння тих, хто прагне боротися з те�

роризмом і тих, хто вважає, що "борці руху опору", як

вони це називають, не повинні підпадати під визначен�

ня тероризму. Дедалі більше країн усвідомлюють, що

це необгрунтоване визначення і що напади на цивільне

населення мають за будь�яких умов вважатися злочи�

ном як в мирний, так і у воєнний час. Відсутність визна�

чення не означає, що відсутні міжнародні правові під�

стави для антитерористичної діяльності. Віднедавна, з

ухваленням Конвенції з ядерного тероризму, існує вже

13 міжнародних конвенцій з різних аспектів тероризму.

На жаль, поки що тільки третина держав світу ратифі�

кували попередні дванадцять документів. Тому Євро�

пейський Союз обстоює ідею спільної ратифікації усіх

цих документів, зокрема таких важливих, як "Конвен�

ція проти терористичних вибухів" та "Конвенція проти

фінансування тероризму" [11]. І нарешті, в межах Євро�

пейського Союзу низка ряд юридичних інструментів

містять визначення тероризму для внутрішнього вико�

ристання в ЄС.

Європа має довгу і трагічну історію проявів теро�

ризму. ІРА, ЕТА, Фракція Червоної Армії і Червоні Бри�

гади — це найбільш відомі приклади організацій,

діяльність яких забрала декілька тисяч людських життів.

При цьому глобальний, релігійно вмотивований міжна�

родний тероризм є порівняно новим явищем. За останні

роки європейці значно посилили оборону проти теро�

ризму як на національному рівні, так і в межах Євро�

пейського Союзу. Втім, не існує повного захисту від ньо�

го, терористи мають перевагу через несподіваність їхніх

дій. Однак терористам не вдалося досягти того, що вва�

жається головною метою Аль�Каїди, а саме: розпочати

революції і повстання проти мусульманських режимів у

таких країнах, як Пакистан, Саудівська Аравія, Індоне�

зія та інших. Терористам також не вдалось розпалити

масовий конфлікт між мусульманами і християнами в

Європі. Доктринальні настанови тероризму змінюють�

ся разом з його організаційними структурами. Дедалі

терористи ширше використовують найновіші технології,

купують нове озброєння, зберігається загроза застосу�

вання ними зброї масового знищення. Відомий дослід�

ник К. Хіршманн відмічав глобальний характер терориз�

му: "Тероризм сьогодні — це універсальне явище й за

охопленням населення, і за географією його поширен�

ня. Кризовий пояс тягнеться від Касабланки на заході

через Джербу, Ер�Ріяд, Аден до острова Балі на сході,

від Найробі і Дар�ес�Салама на півдні до Москви і ки�

тайської провінції Синьцзян на півночі. Центри вогнища —

Палестина, Ірак, Афганістан та Чечня" [9, c. 146]. Теро�

ризм — це багатогранний транснаціональний феномен,

що набуває нових рис та бере на озброєння не доступні

раніше методи проведення насильницьких акцій. Цей

"терористичний інтернаціонал" [9] створює загрози ста�

більності в окремих державах і міжнародній безпеці

загалом.

На сьогодні Інститутом економіки та миру (Institute

for Economics and Peace) опубліковано 7 звітів про світо�

вий показник тероризму (з англ. "Global Terrorism Index",

GTI) — за 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 рр.

Цей показник — це комплексна спроба врахування пря�

мого та непрямого впливу тероризму відносно вбивств,

поранених та втрати власності в тій чи іншій країні. Світо�
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Роки № з/п Країна 
(в алфавітному порядку) 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Австралія 1.720 0.410 3.114 2.742 3.091 2.827 2.645 
2 Австрія 1.408 0.240 2.088 0.182 1.522 1.852 1.655 
3 Азербайджан 0.867 0.060 1.381 0.346 1.153 0.957 0.698 
4 Албанія 0.119 0.190 2.116 1.103 1.487 1.008 0.420 
5 Алжир 5.831 5.520 4.750 4.282 3.970 3.763 3.409 
6 Ангола 1.696 0.410 0.243 0 0.154 4.473 3.784 
7 Аргентина 1.475 1.730 1.374 0.499 0.807 1.680 1.680 
8 Афганістан 8.669 9.390 9.233 9.444 9.441 9.391 9.603 
9 Бангладеш 3.672 5.250 5.921 6.479 6.181 5.697 5.208 
10 Бахрейн 0.616 4.410 4.871 4.206 3.668 3.883 3.201 
11 Бельгія 0.069 0.530 1.977 1.245 4.656 4.060 3.636 
12 Бенін 0.030 0 0 0 0 0 0 
13 Білорусь 4.256 2.850 2.125 1.357 0.038 0 0 
14 Болгарія 0.741 2.580 2.421 1.631 1.178 0.315 0.372 
15 Болівія 0.415 0.240 0.076 0.038 0.019 0 3.387 
16 Боснія і Герцеговина 1.369 0.760 1.516 2.675 2.029 1.339 1.388 
17 Ботсвана 0 0 0 0 0 0 0 
18 Бразилія 0 1.720 2.207 1.740 1.572 1.388 2.530 
19 Буркіна-Фасо 0 0.700 0.305 2.623 4.520 4.811 5.418 
20 Бурунді 4.899 3.970 3.342 5.417 5.637 5.316 5.102 
21 Бутан 1.235 0.160 0.305 0.115 0.038 0.019 0.01 
22 Велика Британія 4.509 5.170 5.613 5.080 5.102 5.610 5.405 
23 Венесуела 1.620 0.540 2.139 1.998 3.632 3.665 4.101 
24 В'єтнам 0 0 0 0 0 0.663 0.999 
25 Вірменія 0.188 0.270 0.115 0.288 2.374 1.692 1.173 
26 Габон 0 0 0 0 0 1.198 0.551 
27 Гайана 0.976 0 0 0 0.154 0.076 0.038 
28 Гаїті 0.074 0 0 0 2.400 1.714 2.180 
29 Гамбія 0 0 0 0 0 0 0 
30 Гана 0 0 1.381 0.346 0.326 0.162 1.559 
31 Гватемала 0 2.610 2.009 1.144 0.506 0.205 1.331 
32 Гвінея 0 1.120 1.187 1.403 0.723 0.324 0.971 
33 Гвінея-Бісау 0.158 0.350 0.153 0.077 0.038 0 0 
34 Гондурас 1.225 2.380 2.077 1.144 1.562 1.714 0.992 
35 Греція 4.597 4.730 4.976 4.218 4.139 4.291 4.167 
36 Грузія 3.428 2.580 2.373 1.257 2.114 1.422 1.335 
37 Данія 1.129 0.190 0.091 2.152 1.512 0.817 0.957 
38 Демократична Республіка Конго 6.182 5.900 6.487 6.633 6.967 7.055 7.039 
39 Джибуті 0 0 2.567 1.780 1.119 0.705 0.320 
40 Домініканська республіка 0 0.470 2.581 1.562 0.892 0.382 0.177 
41 Еквадор 0.679 1.180 0.577 0.793 1.616 1.471 2.455 
42 Екваторіальна Гвінея 0.217 0.01 0 0 0 0 0 
43 Еритрея 3.917 2.450 1.636 0.534 0 0 0 
44 Есватіні / Свазіленд 0.059 0 0 0 0 0 0 
45 Естонія 0.158 0.160 0.076 1.103 0.461 0.229 0.115 
46 Ефіопія 3.732 3.700 3.544 3.454 5.939 5.631 5.345 
47 Єгипет 4.576 6.500 6.813 7.328 7.170 7.345 6.794 
48 Ємен 7.305 7.310 7.642 8.076 7.877 7.534 7.259 
49 Замбія 0 0 0 0 0 0.663 0.305 
50 Зімбабве 1.360 1.160 1.710 0.413 0.202 1.569 2.834 
51 Йорданія 0.585 1.760 1.751 2.858 3.788 3.404 3.091 
52 Ізраїль 5.155 4.660 3.034 5.248 5.062 4.578 4.525 
53 Індія 8.147 7.860 7.747 7.484 7.534 7.568 7.518 
54 Індонезія 4.505 4.670 4.755 4.429 4.550 4.543 5.070 
55 Ірак 9.556 10.000 10.000 9.960 10.000 9.746 9.241 
56 Іран 5.633 4.900 4.222 3.949 3.714 4.399 4.717 
57 Ірландія 1.456 3.090 3.663 3.429 3.141 3.045 2.692 
58 Ісландія 0 0.080 1.219 0.250 0.125 0.057 0.029 
59 Іспанія 3.086 1.840 2.622 1.203 1.701 4.024 3.354 
60 Італія 2.066 2.550 3.364 2.363 2.750 2.736 3.109 
61 Казахстан 2.804 2.370 1.881 0.934 2.950 2.228 1.566 
62 Камбоджа 0.119 0.310 0.153 0.077 0.038 0.019 0 
63 Камерун 2.627 1.450 6.466 7.002 6.787 6.615 6.620 
64 Канада 1.177 0.950 2.297 2.518 2.958 3.527 3.591 
65 Катар 2.680 0 0 0.230 0.115 0.057 0.029 
66 Кенія 5.266 6.580 6.660 6.578 6.169 6.114 5.756 
67 Киргизька Республіка/ Киргизстан 0.395 0.100 1.722 1.445 1.989 1.719 1.467 
68 Китай 4.992 5.210 6.294 6.108 5.543 5.108 4.465 
69 Кіпр 0.049 2.300 3.080 2.040 1.894 1.206 0.420 
70 Колумбія 6.055 6.240 6.662 5.954 5.595 5.611 5.912 
71 Косово - 2.730 3.018 2.205 2.548 2.694 2.255 
72 Коста-Ріка 0 0 0 0 0 0 0 
73 Кот-д'Івуар 3.990 3.760 3.141 2.177 3.701 3.276 2.598 
74 Куба 0 0 0 0 0 0 0 
75 Кувейт 0.158 0.04 0.019 4.449 3.801 3.126 2.487 
76 Лаос 0 0.080 0.038 0.695 1.964 1.675 1.033 
77 Латвія 0 0 0 0 0 0.458 0.229 
78 Лесото 0.040 0.010 0 0.892 0.384 0.191 0.095 
79 Литва 0 0 0 0 0 0 0.458 
80 Ліберія 0 0.080 1.219 0.250 0.125 0.210 0.105 
81 Ліван 4.483 6.400 6.376 6.068 5.638 5.154 4.395 

Таблиця 1. Світовий показник тероризму
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Джерело:  [11].

Роки № з/п Країна 
(в алфавітному порядку) 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

82 Лівія 0.346 6.250 7.290 7.283 7.256 6.987 6.766 
83 Маврикій 0 0 0 0 0 0 0 
84 Мавританія 2.181 0.560 0.305 0.067 0 0 0 
85 Мадагаскар 0.435 1.260 2.444 1.671 3.287 2.613 1.957 
86 Малаві 0 0 0 0 0 0.458 0.663 
87 Малайзія 0.415 3.040 3.579 2.691 3.334 2.700 2.495 
88 Малі 3.389 5.290 5.871 6.030 5.880 6.015 6.653 
89 Марокко 3.599 2.110 1.446 0.892 0.077 0.038 1.215 
90 Мексика 2.008 4.660 3.985 3.723 3.292 3.533 4.080 
91 Мозамбік 0.203 4.010 4.386 3.536 4.882 4.579 5.542 
92 Молдова 0.992 0.280 0.038 0.019 0.470 0.229 0.115 
93 Монголія 0 0 0 0 0 0 0 
94 М'янма 4.088 4.240 4.080 4.167 4.956 5.916 5.512 
95 Намібія 0 0 0 0 0 0 0 
96 Непал 5.017 5.230 4.791 4.415 4.387 5.295 5.093 
97 Нігерія 7.242 8.580 9.213 9.314 9.009 8.660 8.597 
98 Нідерланди 2.037 0.580 0.429 0.864 2.412 1.960 2.347 
99 Нікарагуа 0 0 2.928 2.093 1.437 0.747 2.952 
100 Німеччина 1.743 1.020 3.442 4.308 4.917 4.601 4.254 
101 Нова Зеландія 0.079 0 1.187 0.230 0.611 0.286 0.143 
102 Норвегія 5.031 3.570 2.738 2.077 0 0.153 0.076 
103 Об’єднані Арабські Емірати 0.079 0.290 1.045 0.422 0.211 0.105 0.048 
104 Оман 0 0 0 0 0 0 0 
105 Пакистан 9.049 9.370 9.065 8.613 8.400 8.181 7.889 
106 Палестина - - - 5.659 5.551 5.330 5.177 
107 Панама 0 0.040 0 0 0.154 0.076 0.038 
108 Папуа-Нова Гвінея 0.010 0 0 0 0 2.040 1.364 
109 Парагвай 2.174 3.630 4.094 3.840 3.598 3.443 3.119 
110 Перу 2.491 2.960 3.316 2.984 2.544 2.950 2.840 
111 Південна Африка 0.054 3.040 4.231 3.531 4.092 4.263 4.511 
112 Південна Корея 0 0 0 0.230 0.611 0.286 0.296 
113 Південний Судан - 5.600 6.712 6.497 6.821 6.756 6.316 
114 Північна Корея 0 0 0 0 0 0 0 
115 Північна Македонія / Македонія 0.624 1.450 2.252 1.860 1.186 0.649 0.301 
116 Польща 0 0 0 0 0.384 0.719 0.477 
117 Португалія 1.129 0.230 0.267 0.058 0 0 0 
118 Республіка Конго 0 1.590 0.823 0.365 4.040 3.368 2.687 
119 Республіка Нігер 3.266 2.590 3.485 6.682 6.316 6.004 5.596 
120 Республіка Того - 0 0 0 0 0 0 
121 Росія 7.068 6.760 6.207 5.430 5.329 5.230 4.900 
122 Руанда 3.729 4.000 3.334 2.589 1.929 2.177 2.948 
123 Румунія 0 0 0 0 0 0 0 
124 Сальвадор 0 0 0 0 0 0 0 
125 Саудівська Аравія 2.708 2.710 4.006 5.404 5.808 5.479 5.238 
126 Сенегал 3.864 3.550 3.467 2.598 1.795 1.012 1.186 
127 Сербія 1.168 0.580 0.410 0.086 0.043 0.229 0.115 
128 Сирія 5.861 8.120 8.108 8.587 8.621 8.315 8.006 
129 Сінгапур 0 0 0 0 0 0 0 
130 Словаччина 0 0 0 0 0.230 0.115 0.057 
131 Словенія 0 0 0 0 0 0 0 
132 Сомалі 7.244 7.410 7.600 7.548 7.654 8.020 7.800 
133 Сполучені Штати Америки 3.566 4.710 4.613 4.877 5.429 6.066 5.691 
134 Судан 6.304 5.770 6.686 6.600 6.453 6.178 5.807 
135 Східний Тимор/ Тімор-Лешті - 0 0 0 0 0 0 
136 Сьєрра-Леоне 0 0 0 0 0.667 1.066 0.458 
137 Таджикистан 2.016 1.990 1.869 3.086 2.427 2.233 3.947 
138 Тайвань 0 0.310 0.153 0.077 0.499 0.943 1.008 
139 Таїланд 7.086 7.190 7.279 6.706 6.609 6.252 6.029 
140 Танзанія 0.119 3.710 3.979 3.832 3.413 3.368 3.272 
141 Тринідад і Тобаго 0 1.540 1.583 0.499 0.250 0.124 0.019 
142 Туніс 2.358 3.290 3.697 4.963 4.619 4.088 3.938 
143 Туреччина 5.238 5.980 5.737 6.738 7.519 7.036 6.533 
144 Туркменістан 0 0 0 0 0 0 0 
145 Уганда 4.492 2.930 4.894 4.327 4.319 3.926 3.957 
146 Угорщина 0.277 0.070 1.187 0.230 0.835 0.363 0.181 
147 Узбекистан 0.585 0.140 0 0.154 0.077 0.038 0.019 
148 Україна 2.163 2.950 7.200 7.132 6.557 6.048 5.547 
149 Уругвай 0 0 0 0 0.779 0.344 0.172 
150 Філіппіни 6.801 7.290 7.270 7.098 7.126 7.181 7.137 
151 Фінляндія 0.069 0 0 2.377 2.341 2.501 2.026 
152 Франція 1.731 2.670 4.553 5.603 5.964 5.475 5.008 
153 Хорватія 0 0.230 0.115 0.058 0.029 0.014 0 
154 Центральноафриканська Республіка 4.844 5.190 6.721 6.518 6.394 6.719 6.622 
155 Чад 3.010 0.050 2.412 5.830 5.269 4.752 4.762 
156 Чехія 0.522 0.810 2.484 2.179 1.889 1.562 0.866 
157 Чилі 2.636 2.590 3.969 2.699 3.254 3.454 4.123 
158 Чорногорія 0 0.700 0.659 0.154 0.077 0.038 0.999 
159 Швейцарія 1.173 1.340 1.349 0.288 0.269 0.134 0.191 
160 Швеція 1.755 1.070 3.083 3.984 3.756 3.936 3.450 
161 Шрі-Ланка 5.680 4.010 4.077 3.486 2.905 4.048 3.569 
162 Ямайка 0 0 0.229 0.115 0.058 1.091 0.472 
163 Японія 0.059 0.010 0 2.447 3.595 2.926 2.291 

Провження таблиці 1
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вий показник тероризму представлено в таблиці 1 за

такою шкалою оцінювання:

1) 0 — нульовий рівень тероризму;

2) 0.01�2 — дуже низький рівень тероризму;

3) 2.01�4 — низький рівень тероризму;

4) 4.01�6 — середній рівень тероризму;

5) 6.01�8 — високий рівень тероризму;

6) 8.01�10 — дуже високий рівень тероризму.

Як бачимо у таблиці, сучасний тероризм характе�

ризується кількісним зростанням терористичних

актів, цинічністю і жорстокістю їх виконання; масш�

табністю наслідків акцій, великою кількістю жертв;

спробами оволодіння зброєю масового ураження з

метою її подальшого використання. Тероризм вклю�

чає до своїх арсеналів нові засоби впливу: інфор�

маційні, екологічні та психологічні. Досить високим є

рівень підготовки терористів, що набувають досвіду

внаслідок участі в різних конфліктах. Є підстави го�

ворити про сучасну технічну оснащеність багатьох

терористичних угруповань; високий рівень їх фінан�

сового забезпечення; використання деякими держа�

вами окремих терористичних угруповань для розши�

рення чи збереження свого впливу; поширення дій

міжнародних терористичних організацій на нові регі�

они, активні спроби встановити контроль над терито�

ріями з багатими запасами енергоносіїв, корисних

копалин та шляхами їх транспортування. Встановили�

ся стійкі зв'язки між терористичними організаціями

та транснаціональною організованою злочинністю,

передусім наркобізнесом.

Останнім часом помітна трансформація цільових

настанов терористів. Часто вони, здійснюючи терорис�

тичні акти, не висувають ніяких вимог і не беруть на себе

відповідальність за скоєні злочини. Значно ускладнює

боротьбу з міжнародним тероризмом те, що керівницт�

во ряду держав світу вважає підтримку терористичних

організацій суттєвим чинником своєї політики. В міжна�

родному лексиконі є термін "держави — спонсори те�

роризму", до яких відносять не тільки держави, які без�

посередньо підтримують терор як засіб політики, а й ті,

що відмовляються брати участь у вирішенні міжнарод�

ним співтовариством проблем боротьби з тероризмом.

Феномен державної підтримки тероризму дійсно має

місце. Це підтверджується випадками, коли сплановані

та здійснювані державними органами або терористич�

ними організаціями акції терору мають ціллю ретельно

відібрані об'єкти і пропорційні за своїми масштабом та

змістом тим практичним політичним цілям, які мають на

меті держави�спонсори. Масштабне насилля, що засто�

совується тероризмом, який державно спонсорується,

аналогічне тому, яке застосовується у конфліктах між

етнічними, націоналістичними організаціями або націо�

нальними формуваннями, що виступають за соціальну

революцію. Водночас використовується тактика цільо�

вих акцій, які повинні дискредитувати інститути політич�

ної влади, продемонструвати їх безсилля, а також жор�

стокість правоохоронних органів і збройних сил, що має

привернути увагу світової спільноти. Держави�спонсо�

ри розраховують на ефект від терористичних дій, хоча

було б перебільшенням вважати, що вони добре виві�

рені за цілями, об'єктами і масштабами. Необхідно до�

дати, що до феномену насилля, яке заохочується дер�

жавою, приєднався новий, небезпечніший тип терориз�

му — релігійно мотивований. Про те, що він з'явився,

свідчить вихід релігії на перше місце серед ідей та цільо�

вих настанов терористичних дій, а також зростання

кількості актів терористів�самогубців релігійної моти�

вації. Особливою загрозою є тероризм на основі іслам�

іського радикалізму. В останньому двадцятиріччі

ісламізм розвинувся від рівня малих організацій, які дія�

ли на регіональних рівнях і мали ієрархічні структури,

до глобальної мережі джихаду (наприклад, Аль�Каїда).

У новому вигляді (релігійні фанатики�терористи були й

раніше) його характеризує підвищення технологічної і

оперативної компетентності цієї групи терористів та на�

магання заволодіти зброєю масового знищення, необ�

хідною, на їх переконання, для досягнення масштабних

цілей "священної боротьби".

Останнім часом кількість терористичних форму�

вань, що дотримуються переважно релігійної моти�

вації, значно зросла. При цьому пропорційно зросла

й кількість жертв: якщо в середині 90�х рр.. ХХ ст. ці

організації здійснювали близько чверті усіх відомих

у світі терористичних актів, то сьогодні — уже понад

90%. Мусульманські терористичні організації мають

значні можливості для здійснення насильницьких

акцій: джерела фінансування, ефективні організаційні

структури, багатий досвід бойових дій, сучасну тех�

нічну базу, систему підготовки бойовиків та їх швид�

кого переміщення. До членів організацій залучають

добровольців із числа фахівців у сфері зв'язку, інфор�

матики та кібернетики, вчених та інженерів, створю�

ючи для їх прикриття їх діяльності відповідні підприє�

мства. Це дає змогу терористам використовувати

міжнародні лінії телефонного, факсимільного та ком�

п'ютерного зв'язку, забезпечує отримання документів

Роки Країна 
(в алфавітному 

порядку) 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Афганістан 8.669 9.390 9.233 9.444 9.441 9.391 9.603 
Ємен 7.305 7.310 7.642 8.076 7.877 7.534 7.259 
Індія 8.147 7.860 7.747 7.484 7.534 7.568 7.518 
Ірак 9.556 10.000 10.000 9.960 10.000 9.746 9.241 
Нігерія 7.242 8.580 9.213 9.314 9.009 8.660 8.597 
Пакистан 9.049 9.370 9.065 8.613 8.400 8.181 7.889 
Сомалі 7.244 7.410 7.600 7.548 7.654 8.020 7.800 
Таїланд 7.086 7.190 7.279 6.706 6.609 6.252 6.029 
Філіппіни 6.801 7.290 7.270 7.098 7.126 7.181 7.137 

Джерело: [12].

Таблиця 2. Держави, у яких найвищий рівень тероризму у 2012—2019 рр.
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та переміщення бойовиків, створює основу для прид�

бання та використання ними зброї та техніки. Тому у

таблиці 2 відображено рейтинг країн, у яких у про�

цесі розвитку технологій "підвищився терористичний

потенціал".

У перерахованих в таблиці 2 країн показник GTI про�

тягом досліджуваних періодів був вищим за значення

"6.00", що свідчить про високий та (більше значення

"8.00) — дуже високий рівень тероризму. Явним лідером

виокремлюється Ірак, в якого за 2014, 2015 та 2017 роки

світовий показник тероризму дорівнював значенню

"10.0", що є максимальним в цій шкалі.

ВИСНОВКИ
Тероризм не є, як інколи помилково кажуть, зброєю

бідних, але є способом боротьби за власні політичні цілі

слабких проти сильних у військовому відношенні. Тому

тероризм варто розглядати не як форму вираження пев�

ної ідеології, а як стратегію застосування сили, доступ�

ної будь�якому слабкому політичному гравцеві в глоба�

лізованому світі. Як бачимо, з глобальним розвитком

інформатизації мережеві форми організації отримали

новий поштовх для розвитку, оскільки для ефективності

їхньої дії необхідно, щоб швидкість та якість обміну

інформацією в них були вищими, ніж в ієрархічних

структурах.

Оскільки терористичні організації гнучкіші, ніж дер�

жавні інституції, в питаннях впровадження технічних

інновацій. У своїх цілях вони використовують технічні

засоби, які є у вільному продажу, а також наявні об'єкти

глобальної інформаційної інфраструктури. Сучасні

інформаційні технології надають можливості терорис�

тичним організаціям для збирання потрібної інформації

(графіки авіарейсів, коридори прольоту цивільної авіа�

ції тощо) та прив'язки до місцевості (використання сис�

тем глобального позиціонування — GPS). Існує поки що

теоретична загроза використання терористами систем

точного наведення на ціль носіїв зброї масового зни�

щення. З цього погляду, авіалайнери, які протаранили

в 2001 р. Всесвітній торгівельний центр у Нью�Йорку, —

це високоточні крилаті ракети, а наслідки цього акту

порівнянні за масштабами з застосуванням потужної

зброї.

Тому актуальною залишається боротьба з глобаль�

ним тероризмом. У протистоянні з транснаціональною

терористичною загрозою можна виділити ряд напрямів

боротьби:

1) це психологічний стан населення, який можна

позначити як "героїчний спокій і незворушність".

Оскільки терористичні атаки націлені насамперед на

психічну інфраструктуру сучасних суспільств і мають

на меті досягти глибокого впливу відносно обмежени�

ми засобами, значну частину цього ефекту буде зня�

то, якщо реакцією на теракти буде не істерична збуд�

женість, а холоднокровна стриманість. Але досягти

цього надзвичайно складно. Тоді не можна буде ані

зупинити туристичні потоки, ані економічно підірвати

авіакомпанії, і в цілому зашкодити економічним про�

цесам глобалізації;

2) це комбінація правоохоронних заходів, дій спе�

цслужб та воєнних операцій. Їх мета — за допомо�

гою переслідування тиснути на терористичні групи,

обмежуючи їхню здатність до нападу, і позбавити їх

ініціативи. Терористичні мережі мають у своєму роз�

порядженні обмежені ресурси. Йдеться про те, щоб

примусити їх переважну частину своїх ресурсів вико�

ристовувати для самозбереження, відповідно у них

залишиться значно менше сил для наступальних опе�

рацій. Використання збройних сил не здатне цілком

знищити осередки терористів, але змушує їх перей�

матися реорганізацією, що зменшує масштаби те�

рактів;

3) це відокремлення власне терористичних груп

від оточення, що їх підтримує, тобто від можливості

поповнення новими бійцями, коштів і політичної легі�

тимації. Цей рівень оборони є дієвим середньостро�

ковій та довгостроковій перспективі, де основним зав�

данням є знекровлення терористичних груп в перспек�

тиві;

4) це консолідація глобальної світової спільноти та

приведення законодавства всіх зацікавлених країн у

сфері боротьби з тероризмом до єдиних міжнародних

вимог (стандартів).

Отже, успішна глобальна антитерористична діяль�

ність вимагає розробки спільної стратегії і тактики бо�

ротьби, координації зусиль і планів світової спільноти

щодо протидії загрозі на регіональному і глобально�

му рівнях, належного фінансування. Головним завдан�

ням залишається знищення всіх терористичних баз, ви�

явлення місць дислокації керівних ланок терористів і

перекриття можливих шляхів їхнього відходу, джерел

фінансування та їх закриття. Потрібний об'єднаний

банк даних, у якому накопичуватимуться відомості про

осіб, організації, сили, засоби, методи, канали зв'яз�

ку, фінансові операції, що мають відношення до теро�

ризму, що надає змогу звільнитися від дублювання і

прогалин у роботі спецслужб, розв'язати проблему

інформаційного забезпечення оперативно�службової

діяльності. Особливе значення має швидкість обміну

інформацією, що дозволяє запобігти злочинам, забез�

печує затримку, арешт і залучення до судової відпові�

дальності конкретних осіб, що вчинили теракти. Удос�

коналення потребують національне і міжнародне за�

конодавство, покликане послабити й нейтралізувати

інтернаціональні терористичні організації за допомо�

гою використання комплексу заходів, включаючи кар�

не переслідування, жорстку кримінальну відповідаль�

ності за участь у діяльності міжнародних терористич�

них структур.
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PROPOSITION FOR IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATIONAL MECHANISM ON STRATEGIC
COMMUNICATIONS IN THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE

У статті запропоновано шляхи удосконалення організаційного механізму стратегічних кому!
нікацій у секторі безпеки і оборони України. Визначено завдання запропонованому організа!
ційному механізму стратегічних комунікацій, а саме: директорату інформаційної політики у
сфері оборони та стратегічних комунікацій Міністерства оборони України. Визначено та кон!
кретизовано основні завдання і функції, права для здійснення повноважень і завдань, місце в
організаційно!штатній структурі Міністерства оборони України, взаємодія з іншими структур!
ними підрозділами, а також відповідальність керівництва за діяльність підрозділу. Також у статті
наголошено на необхідності створення механізму дій у період врегулювання кризових ситуацій.
Для забезпечення порядку організації кризових комунікацій під час надзвичайних та кризових
ситуацій та ліквідації іх наслідків у Міністерстві оборони України запропоновано створити окрему
"Інструкцію про організацію кризових комунікацій", яка стане гарною основою для роботи відпо!
відальних посадових осіб у сфері стратегічних комунікацій щодо попередження і врегулювання
складних кризових ситуацій, що дозволить істотно скоротити час на прийняття рішень та до!
могтися успіху у інформаційному протистоянні.

Концепція стратегічних комунікацій Міністерства оборони України та Збройних Сил України,
яка була затверджена Наказом Міністерства оборони України № 612 від 22.11.2017 року, ви!
значає одну із головних проблем, яка потребує розв'язання — належне навчання співробітників
кризових та стратегічних комунікацій та стратегічного планування.

Кожна кризова ситуація потужно впливає на життєдіяльність Збройних Сил України, а іноді
навіть загрожує виконанню завдань за призначенням. З огляду на це керівникам органів військо!
вого управління, військовим посадовим особам необхідно розуміти природу, ознаки, основні
етапи розвитку криз, а також  знати особливості комунікацій у кризовий період. З огляду на те,
що кризова ситуація дуже швидко потрапляє у інформаційний простір і стає загальновідомою,
потрібна і швидка організація реагування на кризові виклики. Тому до належної організації дій
під час кризових ситуацій потрібно готуватися заздалегідь.

In the article the ways of improvement of the organizational mechanism of strategic communications
are offered in the sector of safety and defence of Ukraine. Certainly task the offered organizational
mechanism of strategic communications, namely to direktorat of informative policy and strategic
communications of Ministry of defense of Ukraine. Basic tasks and functions are certain and specified,
rights for realization of plenary powers and tasks, place in to organizationally regular to the structure
of Department of defense of Ukraine, cooperating with other structural subdivisions, and also
responsibility of guidance for activity of subsection. Also in the article it is marked the necessity of
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ІЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
АБО ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Реалії сьогодення вказують на актуальність науко�

вого супроводу процесу розбудови стратегічних кому�

нікацій в державі і зокрема для сектору безпеки і обо�

рони України, оскільки головною метою Концепції роз�

витку сектору безпеки і оборони України є визначення

шляхів формування національних без пекових і оборон�

них спроможностей, що дадуть змогу відновити тери�

торіальну цілісність України у межах міжнародно ви�

знаних кордонів України, гарантувати мирне майбутнє

України як суверенної і незалежної, демократичної,

соціальної, правової держави, а також забезпечать ство�

рення національної системи реагування на кризові си�

туації, своєчасне виявлення, запобігання та нейтраліза�

цію зовнішніх і внутрішніх загроз національній безпеці,

гарантування особистої безпеки, конституційних прав і

свобод громадянина, забезпечення кібербезпеки, опе�

ративне спільне реагування на кризові та надзвичайні

ситуації [1]. Беззаперечним є той факт, що це неможли�

во без ефективної взаємодії складових сектору безпе�

ки і оборони України, зокрема у Міністерстві оборони

України. Саме тому одним із основних напрямів розвит�

ку сектору безпеки і оборони України є створення, впро�

вадження системи стратегічних комунікацій у секторі

безпеки і оборони та ії удосконалення з урахуванням

досвіду держав�членів НАТО [1; 2].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, У ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ЦІЄЇ ПРОБЛЕМИ

 Теоретико�методологічні засади стратегічних кому�

нікацій досліджуються у працях провідних вітчизняних

creation of the unique base, where analytical information will be accumulated on questions strategic
communications, and also crisis communications, got as a result of activity of state  organizational
mechanisms of department. Such database will become beautiful basis for work of responsible public
servants in the field of strategic communications in relation to warning and settlement of difficult
crisis situations, which will allow substantially to shorten time on making decision and score a success
in informative opposition.

Conception of strategic communications of Department of defense of Ukraine and Armed Forces
of Ukraine that is ratified order department of defense Ukraine №612 from 22.11.2017 year
determines one of main problem, that need decision, — proper studies employee crisis and strategic
communication and strategic planning.

Every crisis situation mightily influences on the vital functions of the Armed Forces of Ukraine, and
sometimes even threatens to implementation of tasks on purpose. Taking into account it is necessary
to understand nature, signs, basic stages the leaders of organs of military management, soldiery
public servants.

the main stages of crisis development, as well as to know the features of communications in a
crisis period.  Given that the crisis situation very quickly enters the information space and becomes
well known, it is necessary to quickly respond to crisis challenges.  It is necessary to prepare in
advance for the organization of actions during crisis situations.

Ключові слова: державні механізми стратегічних комунікацій, сектор безпеки і оборони України, інфор)

маційна політика, інформаційне протиборство.

Key words: state mechanisms of strategic communications, sector of safety defensive of Ukraine, informative

policy, informative opposing.

вчених: Д.В. Дубова, Є.О. Романенко, Т.В. Попової,

В.А. Ліпкана та ін. [3—5]. Проблематика розробки дер�

жавних механізмів стратегічних комунікацій у секторі

безпеки і оборони України, на жаль, на сьогодні знахо�

диться на стадії започаткування, однак можна стверд�

жувати, що активно у цьому напрямі працюють у

Міністерстві оборони України та Збройних Силах Украї�

ни [6].

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у наданні пропозицій щодо

шляхів удосконалення державних механізмів страте�

гічних комунікацій у складових сектору безпеки і обо�

рони України, зокрема у Міністерстві оборони України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

У дослідженні, присвяченому держаним механізмам

стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони

України, зокрема у Міністерстві оборони України,

автор пропонує під організаційним механізмом страте�

гічних комунікацій розуміти створення Директорату

інформаційної політики у сфері оборони та стратегіч�

них комунікацій Міністерства оборони України, основ�

ною ціллю якого є участь у формуванні, координації та

моніторингу реалізації державної інформаційної політи�

ки з питань національної безпеки у воєнній сфері, за�

безпечення формування системи стратегічних комуні�

кацій та визначення шляхів ії становлення та розвитку в

Міністерстві оборони України, Збройних Силах Украї�

ни та Державній спеціальній транспортній службі як

складової загальнодержавної системи стратегічних ко�

мунікацій та координації діяльності суб'єктів стратегіч�
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них комунікацій Міністерства оборони України, Зброй�

них Силах України та Державній спеціальній транс�

портній службі. Зазначений підрозділ повинен мати такі

завдання:

— участь у формуванні державної інформаційної

політики з питань національної безпеки у воєнній сфері;

— визначення засад державної інформаційної по�

літики та стратегічних комунікацій з питань національ�

ної безпеки у воєнній сфері;

— координація, контроль та методичне керівницт�

во і процесі реалізації завдань стратегічних комунікацій

Міністерства оборони України, Збройних Сил України

та Державної спеціальної транспортної служби;

— координація діяльності уповноважених структур�

них підрозділів Міністерства оборони, Збройних Сил Ук�

раїни та Державної спеціальної транспортної служби

щодо реалізації стратегічних комунікацій та взаємодії

з відповідними структурними підрозділами інших

органів державної влади за напрямом стратегічних ко�

мунікацій;

— виконання завдань щодо інформаційно�аналітич�

ної діяльності в інтересах національної безпеки і обо�

рони, аналіз моніторингу інформаційного простору,

виявлення потенційних та реальних загроз національній

безпеці у воєнній сфері;

— оцінювання результатів реалізації державної

інформаційної політики в Міністерстві оборони Украї�

ни, Збройних Сил України та Державної спеціальної

транспортної служби за показниками досягнення ви�

значених цілей, підготовка пропозицій щодо ії продов�

ження, перегляду або коригування;

— організація донесення достовірної інформації до

особового складу у Міністерстві оборони України,

Збройних Сил України та Державній спеціальній транс�

портній службі та громадськості;

— здійснення у межах повноважень міжнародного

співробітництва за напрямом стратегічних комунікацій

з відповідними органами іноземних держав і міжнарод�

ними організаціями;

— організація взаємодії з українськими та інозем�

ними засобами масової інформації з питань оборони.

Відповідно до наданих повноважень доцільно по�

класти на посадових осіб Директорату наступні обов'яз�

ки:

— готувати пропозиції керівництву Міністерства

оборони України щодо формування пріоритетів, цілей

та першочергових проектів державної інформаційної

політики з питань національної безпеки у воєнній сфері,

сферах оборони і військового будівництва у мирний час

та особливий період та стратегічних комунікацій;

— розробляти концепції, стратегії, методичні реко�

мендації, настанови, інструкції, плани роботи та інші до�

кументи, спрямовані на розвиток стратегічних комуні�

кацій Міністерства оборони України, Збройних Сил Ук�

раїни та Державної спеціальної транспортної служби;

— брати участь у підготовці особового складу

Міністерства оборони України, Збройних Сил України

та Державної спеціальної транспортної служби стосов�

но питань стратегічних комунікацій;

— розробляти проєкти законодавчих та інших нор�

мативно�правових актів щодо засад стратегічних комуні�

кацій та державної інформаційної безпеки у воєнній сфері;

— здійснювати аналіз проектів нормативно�право�

вих актів за напрямком діяльності та проводити їх екс�

пертну оцінку;

— здійснювати консультації із причетними сторо�

нами з метою залучення їх до формування державної

інформаційної політики з питань національної безпеки

у воєнній сфері;

— організовувати роботу спільно з іншими струк�

турними підрозділами доктринальних документів, спря�

мованих на реалізацію засад державної інформаційної

політики з питань національної безпеки у воєнній сфері

та у сфері стратегічних комунікацій;

— надавати методично�консультативну допомогу

структурним підрозділам Міністерства оборони Украї�

ни, Збройних Сил України та Державної спеціальної

транспортної служби під час реалізації ними державної

інформаційної політики з питань національної безпеки

у воєнній сфері;

— координувати та організовувати взаємодію з до�

радчо�консультативними органами, громадськими

організаціями, узагальнювати результати дорадчої та

консультативної підтримки з питна реформ за напрямом

діяльності Директорату;

— здійснювати координацію заходів із впроваджен�

ня принципів та підходів, прийнятих у країнах НАТО;

— здійснювати аналіз інформаційних загроз та дже�

рел їх виникнення, проводити контент�аналіз публікацій,

оцінювати вплив на громадську думку матеріалів у за�

собах масової інформації та соціальних мережах;

— взаємодіяти із Навчально�науковим центром

стратегічних комунікацій у сфері забезпечення націо�

нальної безпеки та оборони Національного університе�

ту оборони України імені Івана Черняховського у питан�

нях розробки та запровадження навчальних програм за

напрямом стратегічних комунікацій;

— вивчати та узагальнювати європейський досвід

та досвід держав�членів НАТО у сфері стратегічних ко�

мунікацій з метою впровадження у вітчизняній практиці;

— здійснювати координацію діяльності структур�

них відомчих підрозділів щодо реалізації інформацій�

ної політики з питань національної безпеки у воєнній

сфері;

— розробляти та впроваджувати рекламні та про�

світницькі компанії та співпрацювати із відповідними

підрозділами у зазначеному напрямку;

— брати участь у прогнозуванні результатів досяг�

нення стратегічних цілей оборонної реформи;

— брати участь у заходах за напрямом публічної

дипломатії за напрямом діяльності Директорату;

— організовувати та брати безпосередню участь у

тренінгах, навчаннях, брифінгах, прес�конференціях,

інформаційних компаніях з питань державної інформа�

ційної політики з питань національної безпеки у воєнній

сфері.

Однією із важливих проблем у сфері стратегічних

комунікацій залишається належна організація механіз�

му дій у період кризових та надзвичайних ситуацій.

Концепція стратегічних комунікацій Міністерства

оборони України та Збройних Сил України, яка була

затверджена Наказом Міністерства оборони України

№ 612 від 22.11.2017 року, визначає одну із головних

проблем, яка потребує розв'язання — належному на�
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вчання співробітників кризових та стратегічних комуні�

кацій та стратегічного планування [4].

Організація кризових комунікацій передбачає ство�

рення системи комунікацій — послідовності дій, які у

загальному вигляді відображають особливості встанов�

лення і функціонування ефективної системи кризових

комунікацій, а також плану з ії розгортання у період

кризи [4].

Фахівці зі стратегічних комунікацій Міністерства

оборони України мають унікальний досвід врегулюван�

ня кризових ситуацій, набутий за роки збройної агресії

Російської Федерації проти України.

Передумовою до виникнення ситуації кризового

характеру, зазвичай є подія, про яку через ЗМІ стає відо�

мо суспільству. Іноді самі мас�медіа стають джерелом

розвитку кризової ситуації. Взаємодія державних інсти�

туцій з громадськістю та ЗМІ під час криз характери�

зується як "кризові комунікації". Організація кризових

комунікацій передбачає створення послідовності дій, що

мають завданням оперативне і послідовне встановлен�

ня і функціонування ефективної системи кризових ко�

мунікацій, а також плану з їх розгортання під час кризи

[5].

Основна мета кризових комунікацій полягає в за�

хисті учасників кризи від загроз для їх репутації, а іноді

для подальшого існування. Більшість вірогідних кризо�

вих ситуацій фізичного характеру відома військовому

керівництву, сценарії подолання описані та закладені у

відповідні плани. Готовність до реалізації таких планів

є штатною. Кожна кризова ситуація інформаційного

характеру є нештатною, негативно впливає на діяльність

військ (сил) та іноді навіть загрожує зривом виконання

завдань за призначенням. Одним з основних завдань

системи стратегічних комунікацій є кризові комунікації.

Як правило, кризові комунікації містять три етапи: підго�

товку до кризи, реагування на кризові ситуації і подо�

лання їх наслідків. Їх послідовність та обсяг виконува�

них завдань залежить від масштабу, соціального зна�

чення та характеристик залучених цільових аудиторій,

ліміту часу на підготовку та багатьох інших об'єктивних

умов.

Характерними проблемами комунікацій в умовах

кризи є різке скорочення кількості контрольованих

джерел поширення об'єктивної інформації, відсутність

чіткої та зрозумілої інтерпретації подій, втрата довіри

до офіційних каналів комунікації, розрив інформацій�

них потоків, їх нездатність виконувати звичні функції,

створення ситуативних систем обігу інформації (со�

ціальні мережі, канали в популярних меседжерах та інші).

Оскільки криза створює нестандартні умови,

ускладнюють раціональне осмислення ситуації та вибір

адекватної стратегії, то спілкування з громадськістю має

грунтуватися на оперативному поширенні повідомлень,

що відповідають очікуванням та потребам цільової ауди�

торії, враховувати специфіку самої ситуації та особли�

вості професійної поведінки ЗМІ [6].

Вирішальними вважаються перші 24 години після

виникнення кризи. За цей період необхідно надати ЗМІ

як найповніші дані про подію та її причини, чітко сфор�

мулювати свою позицію і бачення ситуації, поінформу�

вати громадськість про заходи, які вжито для мінімізації

наслідків кризи.

Для забезпечення порядку організації кризових ко�

мунікацій під час надзвичайних ситуацій та ліквідації ії

наслідків у Міністерстві оборони України було б дореч�

но згідно "Інструкції про організацію кризових комуні�

кацій". Інструкцією передбачити алгоритм дій особово�

го складу, який входить до системи реагування у випад�

ку кризи в рамках дій стратегічних комунікацій. У разі

виникнення надзвичайних ситуацій, масштабних подій,

випадків, які можуть викликати резонанс у суспільстві

(далі — кризові ситуації), для ефективного реагування

на них у інформаційному просторі, разом із відповідаль�

ними посадовими Об'єднаним оперативним штабом

Збройних Сил України (далі ЗСУ) негайно інформувати

керівництво підрозділів відповідальних за інформацій�

ну діяльність у Міністерстві оборони України та Зброй�

них Силах України.

Для оперативного інформування громадськості про

подію, не пізніше години після надходження інформації

про кризову ситуацію до чергової служби Об'єднаного

оперативного штабу, створити антикризову групу, до

складу якої ввести представників підрозділів відпові�

дальних за інформаційну діяльність у Міністерстві обо�

рони України та Збройних Силах України, а також інших

посадових осіб, до сфери відповідальності яких нале�

жить кризова ситуація. Не пізніше однієї години після

створення антикризової групи, створюється оператив�

на група з інформування, до складу якої входять спіке�

ри, відомчі журналісти та відеоператори. Антикризова

група відповідатиме за забезпечення безперебійного

інформування громадськості та засобів масової інфор�

мації шляхом надання коментарів, розміщення інфор�

мації на офіційних сайтах та поширення у соціальних

мережах та координацію роботи оперативної групи з

інформування. Особи, відповідальні за напрямами, що�

години надаватимуть інформацію про стан справ до

антикризової групи, а у разі різкої зміни обстановки —

негайно. Оперативна група з інформування має пере�

бувати у безпосередній близькості до розташування

району розгортання подій.

Оперативна група з інформування відповідальна за

організацію роботи з журналістами на місці подій, за�

безпечення оперативного висвітлення кризової ситуації

шляхом надання коментарів та фото�, відео�матеріалів

з місця подій.

Посадові особи, до сфери та району відповідаль�

ності яких належить кризова ситуація, повинні забез�

печувати безперешкодний доступ оперативної гру�

пи з інформування до інформації, сприяти збору

інформації та ії оперативному та достовірному вис�

вітленні.

Перший коментар стосовно кризової ситуації має

бути наданий відповідальною особою за напрямком не

пізніше однієї години після надходження інформації на

чергову службу Об'єднаного оперативного штабу

Збройних сил України.

Командири та начальники, у сфері та районі відпо�

відальності яких розгортається кризова ситуація, по�

винні сприяти роботі представників засобів масової

інформації.

Зважаючи на різноманітність сучасних викликів і

загроз, неможливо передбачити, яка саме криза і коли

може відбутися, але діяти під час кризової ситуації по�
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трібно готуватися заздалегідь. Механізм регулювання

кризових ситуацій має бути опрацьованим у теорії та на

практиці. А саме:

 — підготувати алгоритм дій у період кризової си�

туації;

— мати заздалегідь підготовлену діяти у кризових

ситуаціях команду спеціалістів, бажано із практичним

досвідом роботи;

— необхідно бути вчасно поінформованими про

виникнення кризової ситуації, а отже заздалегідь про�

думати та підготувати працюючу систему оповіщення

про кризові ситуації,

— вчасно (інколи протягом години) скликати анти�

кризову групу та підготувати план щодо подолання кри�

зи, враховуючи специфіку ситуації;

— вчасно погодити план основних заходів із безпо�

середнім керівництвом, а також необхідність залучен�

ня до можливих коментарів вищого керівництва;

— за необхідністю створити оперативну групу з

інформування на місці події для забезпечення органі�

зації роботи із журналістами та місцевим населенням;

— створити систему вчасного інформування усіх

спеціалістів, задіяних у заходах із врегулювання кризи,

у перебігу подій;

— забезпечити вчасне оперативне інформування

населення через засоби масової інформації;

— у разі виникнення затяжної кризи забезпечити

систематичне оновлення інформації через відомчі дже�

рела надходження інформації (сайти, соціальні мережі,

радіо) та через засоби масової інформації;

— у ході проведення заходів знаходити час на їх

оцінювання та вчасне корегування;

— після завершення заходів із врегулювання кри�

зової ситуації обов'язково провести детальний аналіз

та внести зміни у алгоритм дій у разі зауважень.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Отримані результати свідчать, що ситуація із нау�

ковим супроводом процесу розбудови стратегічних ко�

мунікацій в Україні складається неоднозначно. Безпе�

кові виклики змушують дослідників активно шукати

рішення в цій сфері в інтересах національної безпеки і

оборони, однак єдиного підходу до зазначеної пробле�

матики у сфері стратегічних комунікацій не існує. На�

разі можна стверджувати, що у сучасному світі інфор�

маційний простір все більше розглядається як сфера

ведення бойових дій, а стратегічні комунікації є осно�

воположними елементами у системі інформаційного

протиборства України. При цьому постійно зростає

вплив громадської думки і суб'єктивного фактора кері�

вництва на підготовку, планування заходів, хід і резуль�

тат військових операцій, а збиток, нанесений противни�

ку на ідеологічному фронті, може істотно перевищити

пряму вигоду, отриману в ході військових дій. Раціональ�

но використовуючи інформаційні та людські ресурси,

набутий унікальний досвід, можна ефективно впливати

на громадську думку, саме тому, використання запро�

понованих шляхів вдосконалення державних механізмів

стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони

України є необхідною умовою для досягнення перемо�

ги у гібридній війні з країною�агресором.
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IMPLEMENTATION OF MEASURES OF THE ORGANIZATIONAL AND LEGAL MECHANISM
TO ENSURE THE SECURITY OF FOREIGN DIPLOMATIC MISSIONS
IN UKRAINE IN CRISIS SITUATIONS

З урахуванням раніше проведеного аналізу сутності та ролі державного регулювання проце!
су забезпечення безпеки розташованих в Україні об'єктів дипломатичного призначення інозем!
них держав, в умовах кризових ситуацій, запропоновано порядок здійснення підготовчих дій
уповноваженими посадовими особами органів військового управління. Запропоновано алго!
ритм дій таких осіб під час проведення підготовки організаційної складової і розрахунку сил і
засобів, необхідних для виконання завдань. Проведено розроблення типової схеми забезпе!
чення безпеки стаціонарного об'єкту дипломатичного призначення під час виконання підроз!
ділами Національної гвардії України службово!бойових завдань в умовах кризових ситуацій у
відриві від місця розташування пункту постійної дислокації військової частини. Запропонова!
но способи організації охорони, елементи роботи посадових осіб (командирів, начальників)
під час організації охорони та порядок проведення розрахунку сил.

The National Guard of Ukraine (NGU), along with other law enforcement agencies, is part of the
security and defense sector of our state. The Law of Ukraine "On National Security of Ukraine" defines
and delimits the powers of state bodies in the spheres of national security and defense, creates a
basis for integration of policies and procedures of state authorities and other state bodies whose
functions relate to national security and defense.

One of the main functions of the NGU, in accordance with the Law of Ukraine "On the National
Guard of Ukraine" is the protection of diplomatic missions, consular posts of foreign countries,
missions of international organizations in Ukraine.

By ratifying the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961, the Vienna Convention on
Consular Relations of 1963, and the Vienna Convention on the Prevention and Punishment of Crimes
against Persons Belonging to Personnel of Diplomatic Missions in 1973, Ukraine has assumed
international obligations. commitment to create appropriate conditions for the operation of diplomatic
facilities on its territory. The issues of security of diplomatic missions and consular posts in the real
existence of terrorist threats, numerous protests held near them and in case of other crises, impose
additional responsibilities on the host state. These events also require the relevant public authorities
and their officials to pay due attention to the planning and organization of security systems for such
facilities, improving the organizational and legal mechanism for their safety.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Національна гвардія України (НГУ), поряд з інши�

ми силовими структурами входить до складу сектору

безпеки і оборони нашої держави. Законом [1] виз�

начені та розмежовані повноваження державних

органів у сферах національної безпеки і оборони,

створена основа для інтеграції політики і процедур

органів державної влади та інших державних органів,

функції яких стосуються національної безпеки і обо�

рони.

Однією з основних функцій НГУ, відповідно до [2,

ст. 2, ч. 1, п. 7] є охорона дипломатичних представництв,

консульських установ іноземних держав, представництв

міжнародних організацій в Україні.

Ратифікувавши Віденську конвенцію "Про дипло�

матичні зносини" 1961 року [3], Віденську конвенцію

"Про консульські зносини" 1963 року [4], Віденську

конвенцію "Про запобігання та покарання злочинів

проти осіб, які належать до персоналу дипломатич�

них місій" 1973 року [5], Україна прийняла на себе

міжнародні зобов'язання щодо створення належних

умов для діяльності об'єктів дипломатичного призна�

чення на своїй території. Питання безпеки диплома�

тичних представництв та консульських установ в умо�

вах реального існування терористичних загроз, чис�

ленних протестних акцій, що проводяться поряд з

ними та у разі виникнення інших кризових ситуацій,

покладають на державу перебування додаткову

відповідальність. Ці події також вимагають від відпо�

відних органів державної влади та їх посадових осіб

приділяти належну увагу діяльності з планування і

організації систем охорони таких об'єктів, вдоскона�

ленню організаційно�правового механізму забезпе�

чення їх безпеки.

Форми, способи та порядок виконання НГУ завдань

з охорони об'єктів дипломатичного призначення в умо�

вах кризових ситуацій на тепер повною мірою не дослі�

джено і не конкретизовано, що викликає певні труднощі

в плануванні і здійсненні охоронної діяльності. Тому вив�

чення окремих елементів системи державного управлі�

Forms, methods and procedure for the NMU to perform tasks on the protection of diplomatic
facilities in crisis situations are currently not fully explored and specified, which causes some
difficulties in planning and implementing security activities. Therefore, the study of certain elements
of the system of public administration in terms of the activities of the NMU in the organization of the
protection of diplomatic missions in crisis situations is an important area of research.

The article formulates practical recommendations for the preparation of the organizational
component of ensuring the security of diplomatic facilities of foreign states in Ukraine in crisis
situations and the organization of protection of compact stays of diplomatic staff, in case of threats
to the security of such facilities. The order of grouping of personnel at performance of tasks in the
certain conditions is offered.

Ключові слова: державне управління, організаційна складова, Національна гвардія України, охорона,

забезпечення безпеки, дипломатичні представництва, консульські установи, службово)бойове завдання,

кризова ситуація.

Key words: public administration, organizational component, National Guard of Ukraine, security, diplomatic

missions, consular posts, combat missions, crisis situation.

ння в розрізі діяльності НГУ при організації охорони

дипломатичних місій в умовах кризових ситуацій є ак�

туальним напрямком досліджень.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми державного управління, планування та

прогнозування у сфері безпеки і оборони вивчались та�

кими науковцями: С. Полторак, С. Сокуренко, С. Алфі�

мова, С. Бєлай, В. Буренко, О. Бондаренко та інші. Зав�

дання, порядок, прийоми та способи застосування сил

безпеки в різних умовах діяльності досліджували в своїх

наукових працях Ю. Аллеров, В. Бацамут, І. Кириченко,

М. Литвин, О. Шмаков та інші. Наукові дослідження

міжнародно�правових та дипломатичних відносин про�

водили науковці у галузі адміністративно�правових наук

С. Федчишин, О. Колесник, І. Бліщенко, Т. Биркович та

інші. Організація і здійснення правоохоронних функцій

різними суб'єктами системи державного управління дос�

ліджувались такими науковцями: О. Бандурка, Ю. Би�

тяк, Д. Бахрах, С. Курінний та іншими науковцями. Ба�

гато питань, пов'язаних із адміністративно�правовим

регулюванням охорони Національною гвардією Украї�

ни дипломатичних представництв іноземних держав вис�

вітлені в праці Конопляника О.С., Гречанюка С.К., Га�

лай В.О. [6]. Методологічні засади функціонування та

розвитку державних механізмів протидії кризовим яви�

щам соціально�економічного характеру розглядались

С. Бєлай [7]. В межах виконання науково�дослідних

робіт [8; 9] здійснювались дослідження проблем орга�

нізації системи охорони об'єктів, у тому числі й дипло�

матичного призначення. Роль та місце службово�бойо�

вої діяльності НГУ у забезпеченні безпеки дипломатич�

них представництв і консульських установ іноземних

держав, представництв міжнародних організацій в Ук�

раїні висвітлювалось у [10].

Однак зазначені автори грунтовно не вивчали в своїх

працях питання функціонування організаційного меха�

нізму забезпечення безпеки об'єктів дипломатичного

призначення в умовах кризових ситуацій, зокрема при
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виникненні загроз з боку організованих радикально

налаштованих груп мітингувальників (протестуваль�

ників). Питання підготовки організаційної складової,

пов'язані із несенням служби за посиленим варіантом,

або при евакуації персоналу та/або майна об'єкту, як

запорука успішного практичного виконання завдань,

також потребують подальшого удосконалення та сис�

тематизації.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є формулювання практичних рекомен�

дацій щодо реалізації заходів організаційно�правового

механізму забезпечення безпеки об'єктів дипломатич�

ного призначення іноземних держав в Україні в умовах

кризових ситуацій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Виконання, прийнятих Україною міжнародних зобо�

в'язань із забезпечення безпеки об'єктів дипломатич�

ного призначення, передбачених Конвенціями [3—5], в

частини здійснення їх охорони в різних умовах, покла�

дено на НГУ, відповідно до закону [2], про що вже було

зазначено. Безпосереднє виконання обов'язків з охо�

рони дипломатичних представництв та консульських

установ іноземних держав в Україні здійснюється осо�

бовим складом військових частин НГУ, які мають у своє�

му складі відповідні підрозділи.

НГУ входить до загальної системи органів державної

влади і може виконувати завдання як у складі сил оборо�

ни, так і у складі сил безпеки. Питання сутності та ролі дер�

жавного регулювання забезпечення безпеки об'єктів дип�

ломатичного призначення в Україні в умовах кризових

ситуацій розглядалось нами у попередніх публікаціях [11].

Призначення, основні завдання, функції, правовий

статус військових частин з охорони дипломатичних

представництв, консульських установ іноземних дер�

жав, представництв міжнародних організацій в Україні

Національної гвардії України визначається "Положен�

ням про військові частини і підрозділи з охорони дип�

ломатичних представництв, консульських установ іно�

земних держав, представництв міжнародних організацій

в Україні Національної гвардії України", яке затвердже�

не наказом Міністерства внутрішніх справ України від

22.07.2014 № 713 [12]. Основним завданням таких

військових частин і підрозділів є забезпечення охорони

об'єктів дипломатичного призначення, захист при�

міщень представництв від несанкціонованого вторгнен�

ня сторонніх осіб або заподіяння ними шкоди, запобі�

гання порушенню спокою дипломатичного представниц�

тва, здійснення режимних заходів допуску до об'єкту.

В умовах кризових ситуацій підрозділи НГУ у взаємодії

з іншими складовими сектору безпеки держави викону�

ють завдання з припинення терористичних актів щодо

об'єктів дипломатичного призначення, здійснюють пе�

редбачені законом заходи правового режиму воєнного

стану, приймають участь у ліквідації наслідків надзви�

чайних або інших кризових ситуацій на об'єктах, прий�

нятих ними під охорону, залучаються до виконання зав�

дань територіальної оборони.

Порядок і способи виконання покладених на підроз�

діли завдань, а також організація діяльності управлінсь�

кої ланки визначаються у "Положенні про організацію

та несення служби з охорони дипломатичних представ�

ництв, консульських установ іноземних держав, пред�

ставництв міжнародних організацій в Україні військо�

вими частинами і підрозділами Національної гвардії

України", затвердженому наказом Міністерства

внутрішніх справ України від 02.02.2016 № 74 [13].

Підготовча діяльність органів управління НГУ в цій

сфері повинна бути направлена на:

здійснення своєчасного планування дій підрозділів

в різних умовах обстановки на визначених об'єктах дип�

ломатичного призначення;

планування та узгодження порядку взаємодії між

різними суб'єктами сектору безпеки держави, які забез�

печують безпеку таких об'єктів;

всебічну підготовку сил та засобів, які ймовірно бу�

дуть залучатись до виконання таких завдань.

Як правило, охорона об'єктів дипломатичного при�

значення в умовах кризових ситуацій здійснюється за

посиленим варіантом несення служби, відповідно до

плану охорони об'єкту. Планування діяльності в таких

умовах рекомендується здійснювати в залежності від

виду кризової ситуації, виду об'єкту охорони та на

підставі аналізу можливих загроз. При цьому слід вра�

ховувати чисельність та склад власних сил та засобів,

можливість залучення доданих сил, а також сили та за�

соби взаємодіючих структур сектору безпеки.

У публікації [14] зазначено, що підрозділи з охоро�

ни дипломатичних представництв і консульських уста�

нов НГУ під час здійснення заходів правового режиму

надзвичайного стану, участі у ліквідації надзвичайних

ситуацій та проведенні спеціальних операцій можуть

залучатись до: виконання завдань охорони дипломатич�

них представництв у разі їх евакуації; охорони місць

компактного перебування представництв; супроводжен�

ня колон з вантажем та персоналом представництв, що

евакуюються; забезпечення охорони приміщень, буді�

вель, житла та іншого майна представництв після їх ева�

куації. Такі завдання можуть виконуватись, як кожне

окремо, так і комплексно за декількома видами завдань

або декількома об'єктами їх виконання, в залежності від

оперативної обстановки.

Під час підготовки організаційної складової, плану�

ванні можливих дій і визначення способів виконання зав�

дань охорони в умовах кризових ситуацій, необхідно

дотримуватись певного порядку під час прийняття рі�

шень управлінського характеру.

Слід відзначити, що до процедури аналізу бойових

(службово�бойових) можливостей власних сил і засобів

входить розрахунок сил і засобів, які залучаються до

виконання завдань. Він здійснюється в підготовчий пе�

ріод під час розробки варіантів дій, концепції операції

(виконання службово�бойового завдання (СБЗ)). Ви�

значення можливостей зумовлює розподіл між учасни�

ками і виконавцями СБЗ їх обов'язків і локальних зав�

дань. Результатом такої управлінської діяльності повин�

но стати прийняття найбільш раціонального варіанту дій

у конкретних умовах.

Під час проведення підготовки організаційної скла�

дової та розрахунку сил і засобів, необхідних для вико�

нання завдань, які є предметом дослідження, суб'єкт

прийняття рішення повинен провести збір, аналіз і оцін�

ку даних з подальшим прийняттям управлінських рішень.
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Складовими процесу прийняття таких рішень слід

визначити:

отримання вхідних параметрів;

обрання ефективних способів організації охорони

об'єкту;

вибір та визначення порядку розміщення сил і за�

собів;

обрання виду і складу підрозділу охорони та його

групування;

визначення виду і складу окремого військового на�

ряду (військових нарядів);

з'ясування питань забезпеченості об'єкта охорони

власними силами і засобами охорони (наявність та

організація внутрішньої охорони об'єкта);

визначення складу сил та засобів взаємодіючих

підрозділів (структур);

обрання та узгодження способів та порядку взає�

модії з іншими уповноваженими суб'єктами;

визначення відстаней переміщення колон своїх сил

чи окремих транспортних засобів;

проведення розрахунку необхідної чисельності осо�

бового складу для здійснення охорони;

проведення розрахунку необхідної кількості транс�

портних, спеціальних автомобілів та визначення їх па�

раметрів (типу, марки, вантажопід'ємності, пасажиро�

місткості, можливості маскування, тощо);

організація зв'язку при виконанні завдань;

організація всебічного технічного і тилового забез�

печення;

необхідність виклику додаткових підрозділів (своїх

або взаємодіючих сил), допоміжної та господарської

техніки, служб міста (району перебування) чи об'єкта

охорони, підрозділів супроводження та охорони інших

міністерств і відомств, військових формувань, населен�

ня тощо.

Вхідні параметри, які покладаються в основу прий�

няття рішення, включають інформацію такого змісту:

а) загальну обстановку в районі (місці, маршруті)

виконання завдань, характеристику обставин, які зумо�

вили виникнення кризової ситуації;

б) сутність бойового (службово�бойового) завдан�

ня — намір командира (начальника) вищого рівня,

основні завдання, похідні завдання, обмеження;

в) вид і найменування об'єкту охорони;

г) територіальні умови виконання завдання — місце

розташування об'єкту охорони (виконання завдань),

рельєф місцевості, перешкоди, можливості маскуван�

ня (укриття), наявність місць для ведення спостережен�

ня, можливі місця розташування протидіючої сторони

(можливих загроз);

д) склад сил протидіючої сторони (у разі наявності),

або характер можливих загроз — вид, розмір, характер

діяльності, місце дислокації (знаходження), тип одиниці,

тактика дій, оснащення, ймовірна мета дій, найбільш ймо�

вірний варіант дій, найнебезпечніший варіант дій;

е) склад своїх сил — підрозділи, особовий склад,

озброєння, оснащення, дислокація, забезпечення;

є) наявний час — критичні терміни (час початку дій,

час виконання завдання, час для переміщення, час для

підготовки, час отримання та віддання наказів).

Способи організації охорони об'єкту включають у

себе:

а) оперативне чергування;

б) патрулювання (піше або з використанням транс�

портного засобу);

в) виставлення постів;

г) застосування мобільних груп швидкого реагуван�

ня;

д) змішаний спосіб.

Вибір та порядок розміщення сил і засобів

здійснюється в залежності від отриманого завдання та

вхідних параметрів. Суб'єкт прийняття рішення повинен

визначити способи організації охорони об'єкту, від чого

в свою чергу і буде залежати принцип вибору та розта�

шування на місцевості сил і засобів підрозділу охоро�

ни.

Під час визначення виду і складу підрозділу охоро�

ни, його групування визначаються види, кількість, склад

і чисельність груп підрозділу охорони, який буде залу�

чатись до виконання завдань. Водночас пропонується

приймати до уваги умови, в яких буде здійснюватись

охорона: в місці розташування пункту постійної дисло�

кації (ППД) військової частини чи по за його межами,

наявність технічних засобів охорони об'єкту чи їх

відсутність, необхідність чи відсутність потреби в орга�

нізації внутрішньої служби в місці дислокації підрозді�

лу охорони, склад взаємодіючих сил і засобів та роз�

поділ обов'язків між силами підрозділу охорони та си�

лами взаємодіючих органів.

Під час визначення виду і складу окремого військо�

вого наряду (військових нарядів), необхідних для вико�

нання завдань, пропонується проводити їх класифіка�

цію так:

— за складом — одинарні, парні (два і більше війсь�

ковослужбовця), комбіновані з працівниками поліції чи

інших взаємодіючих органів;

— за методом несення служби — щоденні зміни,

за сторожовим розрахунком (позмінно), вартовим роз�

рахунком, вахтовим методом;

— за періодом несення служби — однозмінні (до

12 годин), двозмінні (до 24 годин), в режимі очікування;

— за способом охорони — пости та маршрути,

мобільні групи, військові наряди;

— за часом доби — денні, нічні, добові;

— за місцем несення служби — в районі розташу�

вання пункту постійної дислокації військової частини,

поза межами пункту постійної дислокації військової ча�

стини;

— за видом функцій охорони на нерухомих об'єктах

— на контрольно�пропускних пунктах, пунктах відео

спостереження, безпосередньо в приміщенні об'єкта

охорони, на прилеглій до нього території, по периметру

огорожі території об'єкта, на відкритій ділянці місце�

вості (у тому числі із застосуванням дозорів, секретів,

спостережних вишок, блокпостів тощо), на особливо

важливих ділянках об'єкта або у найбільш уразливих

місцях його території.

На рисунку 1 пропонуємо варіант організації систе�

ми забезпечення безпеки стаціонарного об'єкту дипло�

матичного призначення в умовах кризових ситуацій у

відриві від місця розташування пункту постійної дисло�

кації військової частини.

В інформації, яка зазначається при розшифруванні

графічного рішення суб'єкта управління необхідно пе�
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редбачити деталізацію даних, якими можуть бути такі

відомості. Периметр огорожі доцільно вказувати з ура�

хуванням її технічних параметрів (матеріалу, висоти,

товщини, довжини тощо). У разі наявності на об'єкті

дипломатичного призначення комплексу технічних за�

собів охорони, додатково слід зазначити їх вид та тех�

нічні параметри.

Контрольно�пропускний пункт може призначатись

у складі 3—5 військовослужбовців. Вид, склад, чи�

сельність, характер дій сил і засобів дипломатичної ус�

танови (внутрішньої охорони) повинен бути встановле�

ний в ході організації взаємодії.

Піший патруль може призначатись у складі 2—

3 військовослужбовців з маршрутом патрулювання

150—1000 м.

Автопатруль може призначатись у складі 2—

3 військовослужбовців з зоною відповідальності до

150 м.

Пост охорони може призначатись самостійно у

складі начальника поста і постового�кінолога зі служ�

бовою собакою, або шляхом додаткового включення

кінолога зі службовою собакою до складу призначено�

го посту.

Оперативний черговий та помічник оперативного

чергового можуть призначатись за необхідності по од�

ному військовослужбовцю на одну добу несення служ�

би.

Постовий оператор може призначатись один вій�

ськовослужбовець на одну добу несення служби у разі

наявності технічних засобів охорони (ТЗО).

Мобільна група швидкого реагування може призна�

чатись у складі 4—5 військовослужбовців на одну добу

несення служби. Інженерні загородження можуть вста�

новлюватись на підступах до об'єкта охорони. Військо�

вий ланцюг може призначатись у складі підрозділу при�

даних сил охорони громадського порядку (ОГП) за ок�

ремим планом.

Склад автопатруля та посту патрульної поліції, їх

чисельність, характер дій сил і засобів встановлюється

в ході організації взаємодії.

Рис. 1. Варіант організації системи забезпечення безпеки стаціонарного об'єкту
дипломатичного призначення в умовах кризових ситуацій
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Вид, склад, чисельність, характер дій сил і засобів

державної служби України з надзвичайних ситуацій,

Служби безпеки України також встановлюється у ході

організації взаємодії.

Група матеріального та технічного забезпечення

може призначатись у складі підрозділу приданих сил

тилового і технічного забезпечення кількістю, яка ви�

значається в залежності від умов виконання завдань та

чисельного складу основних сил і засобів.

Військовий лікар (санітарний інструктор) та зв'яз�

ківець призначаються у кількості одного військовослуж�

бовця на один підрозділ охорони.

Командир та заступник командира підрозділу охо�

рони можуть призначатись за необхідності по одному

військовослужбовцю на один підрозділ охорони.

Резерв призначається за рахунок особового скла�

ду, вільного від безпосереднього несення служби і може

перебувати в режимі очікування або в режимі відпочин�

ку.

Варіант організації системи забезпечення безпеки

стаціонарного об'єкту дипломатичного призначення

при виконанні СБЗ в умовах кризових ситуацій у відриві

від місця розташування пункту постійної дислокації

військової частини передбачає орієнтовний склад

підрозділу охорони у визначених умовах несення служ�

би.

Під час реалізації заходів пропонується передбачи�

ти групування особового складу, який залучається до

виконання завдань з метою оптимізації та спрощення

процесу управління.

Виконання завдань за межами розташування пунк�

ту постійної дислокації військової частини (в автоном�

ному режимі) може здійснюватись з використанням на�

ступного групування сил.

Доцільним вважається утворити групу управління у

складі осіб командування підрозділу охорони. До неї

необхідно включити командира підрозділу, заступника

(заступників) командира підрозділу, зв'язківця, військо�

вого лікаря (санітарного інструктора). На групу покла�

даються функції управління підрозділом охорони,

підтримання бойової готовності підрозділу, забезпечен�

ня успішного виконання ним службово�бойових (бойо�

вих) завдань, підготовка особового складу до виконан�

ня СБЗ, підтримання військової дисципліни, належного

рівня морально�психологічного стану особового скла�

ду, внутрішнього порядку в місці розташування, стану і

збереження зброї, боєприпасів, бойової та іншої техні�

ки, стану матеріального і технічного забезпечення

підрозділу, організації і підтримання взаємодії з інши�

ми підрозділами сектору безпеки, які приймають участь

у виконанні завдань.

Група оперативно�чергової (чергової) служби ство�

рюється у складі оперативного чергового, помічника

оперативного чергового, постового оператора, особо�

вого складу мобільної групи швидкого реагування. Вона

повинна забезпечити цілодобове несення оперативно�

го чергування та внутрішньої служби. Склад, чисельність

та час несення служби визначається рішенням відпові�

дного командира (начальника). Під час виконання зав�

дань у місці розташування пункту постійної дислокації

військової частини ця група, як правило, розташовуєть�

ся на території військової частини. Мобільна група швид�

кого реагування повинна перебувати в готовності до дій

при ускладненні обстановки.

Групу основних сил складає необхідна кількість

військовослужбовців, які безпосередньо зможуть за�

безпечити цілодобове несення служби двома або трьо�

ма змінами у військових нарядах. Вид, склад, чисель�

ність та час несення служби військових нарядів визна�

чається рішенням відповідного командира (начальника).

Група матеріального та технічного забезпечення

може складатись з необхідної кількості спеціалістів

(родів військ і служб), здатних підтримувати стан мате�

ріально�технічного забезпечення підрозділу охорони на

рівні, що забезпечує належне виконання СБЗ особовим

складом протягом всього періоду їх виконання.

Територіально групи підрозділу охорони можуть

розташовуватись в безпосередній близькості від об'єкту

охорони. Особовий склад, що безпосередньо несе

службу — у визначених місцях несення служби.

Чисельний склад групи управління визначається

шляхом додавання кількості посадових осіб, які входять

до складу групи відповідно до прийнятого командиром

(начальником) рішення.

Чисельний склад групи оперативно�чергової (черго�

вої) служби визначається з урахуванням необхідності

виконання обов'язків протягом доби (добове чергуван�

ня) шляхом застосування двох або трьох чергових змін.

У такому випадку чисельність групи можна визначити

за формулою:

Ч
гр. ОЧС.

= (Ч
оч.

+ Ч
поч

+ Ч
по

) * К
зм

(1),

де Ч
гр. ОЧС.

 — чисельність групи оперативно�чергової

(чергової) служби;

Ч
оч.

 — чисельність оперативних чергових, яка, як

правило, дорівнює 1 в/сл;

Ч
поч.

 — чисельність помічників оперативних черго�

вих;

Ч
по

 — чисельність постових операторів ТЗО;

К
зм

 — коефіцієнт кількості чергових змін (К
зм.

 = 2

при застосуванні двозмінного порядку несення служби;

К
зм

 = 3 у разі застосування трьохзмінного порядку не�

сення служби).

Чисельний склад групи основних сил визначається

шляхом попереднього визначення кількості особового

складу, який залучається до несення служби у військо�

вих нарядах однакової чисельності, однакової змі�

нності, однакової тривалості несення служби (однотипні

військові наряди) і подальшого сумування отриманих

результатів.

Чисельність особового складу, який залучається до

несення служби у військових нарядах однакової чисель�

ності, однакової змінності, однакової тривалості несен�

ня служби (однотипні військові наряди) визначається за

формулою:

Ч
вн

 = К
о
 * К

ко
 * К

зм
(2),

де Ч
вн

 — загальна чисельність однотипних військо�

вих нарядів;

К
о
 — загальна кількість однотипних військових на�

рядів, які необхідно спорядити від підрозділу охорони;

К
ко

 — чисельність в/сл., призначених для несення

служби у однотипному військовому наряді в одну

зміну;

К
зм

 — коефіцієнт кількості змін військових нарядів

(К
зм

 = 2 при застосуванні двозмінного порядку несення
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служби; К
зм

 = 3 при застосуванні трьохзмінного поряд�

ку несення служби).

Враховуючи викладене, чисельність групи основних

сил можна визначити за формулою:

Ч
гр. ОС

 =  Ч
вн і

(3),

де Ч
гр. ОС

 — чисельність групи основних сил;

Ч
вн i

 — загальна чисельність і�того типу військових

нарядів;

n — кількість груп однотипних військових нарядів.

Чисельність групи матеріального та технічного за�

безпечення (Ч
гр.МТЗ

) може визначатися за аналогією роз�

рахунку, передбаченого для визначення чисельності

групи основних сил, шляхом попереднього визначення

чисельності особового складу, який залучається до ви�

конання завдань в залежності від виду забезпечення та

необхідної кількості відповідних видових спеціалістів, і

подальшого сумування отриманих результатів.

Загальну чисельність підрозділу охорони, який за�

лучається до виконання СБЗ, які є предметом цього

розгляду, можна розрахувати шляхом сумування чи�

сельності складових груп цього підрозділу.

Ч
по

 = Ч
гр. КОНТР.

 + Ч
гр. ОЧС.

 + Ч
гр. ОС

 + Ч
гр.МТЗ

(4),

або

Ч
по

 = Σ(Ч
гр. КОНТР.

; Ч
гр. ОЧС.

; Ч
гр. ОС

; Ч
гр.МТЗ

) (5).

ВИСНОВКИ
Підготовку до реалізації заходів організаційно�пра�

вового механізму забезпечення безпеки об'єктів дип�

ломатичного призначення іноземних держав в Україні

в умовах кризових ситуацій слід здійснювати завчасно.

Під час планування заходів із забезпечення безпеки слід

враховувати вид кризової ситуації, відповідно до кла�

сифікації, визначеної законодавством. До уваги слід

приймати вид об'єкту охорони та попередньо проведе�

ний аналіз можливих загроз об'єкту дипломатичного

призначення. До складу планувальних документів слід

включити аналітичну доповідь, яка б розкривала вихідні

параметри, необхідні для прийняття рішення для орга�

нізації забезпечення безпеки (охорони); план організації

та несення служби за посиленим варіантом у кризових

ситуаціях; план взаємодії. Зазначені плани повинні мати

у своєму складі, як текстуальну частину, так і графічну

частину.

Під час створення підрозділу охорони, який безпо�

середньо залучається до виконання СБЗ необхідно пе�

редбачити групування особового складу в залежності

від функціональних завдань, які він буде виконувати.

Пропонується створити наступні групи: група конт�

ролю; група оперативно�чергової (чергової) служби;

група основних сил, група матеріального та технічного

забезпечення.

Загальна чисельність особового складу, яку необ�

хідно залучити до виконання СБЗ підрозділом охоро�

ни, буде визначатись шляхом сумування чисельності

особового складу груп окремого виду, які складають

підрозділ охорони, з урахуванням наміру противника (у

разі його наявності), або прогнозованих загроз, загаль�

ного часу необхідного для виконання СБЗ та кількості

змін, необхідних для підтримання бойової готовності

підрозділу загалом та працездатності кожного окремо�

го військовослужбовця на рівні, який би забезпечував

виконання поставленого завдання належним чином.

Подальші дослідження будуть спрямовані на роз�

роблення стратегічних напрямів розвитку організацій�

но�правового механізму забезпечення безпеки дипло�

матичних структур в Україні в умовах кризових ситуацій.
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CURRENT STATE AND PROSPECTS OF COMPLETION OF CONTRACTUAL LEGAL FORMATION
UKRAINIAN�RUSSIAN STATE BORDER

У статті зазначено, що договори про державні кордони України з Словацькою Республікою,
Угорщиною, Республікою Польща та Румунією підтвердили в порядку правонаступництва не
тільки делімітаційні, але й всі демаркаційні документи, що укладалися між ними і Радянським
Союзом. Що стосується сучасних державних кордонів України з Республікою Молдова, Рес!
публікою Білорусь і Російською Федерацією, то вони були встановлені двосторонніми міжна!
родними договорами, які на основі принципу uti possidetis зафіксували трансформацію адмі!
ністративних кордонів між союзними республіками у складі СРСР у їхні державні кордони. Роз!
крито зміст нормативно!правової бази щодо договірно!правового оформлення українсько!ро!
сійського державного кордону. Розкрито загрози національній безпеці України на українсько!
російському державному кордоні. Здійснено історичний екскурс щодо діяльності Спільної
українсько!російської демаркаційної комісії та перспектив завершення договірно!правового
оформлення українсько!російського кордону. Наголошено, що повернення контролю над
українсько!російським кордоном та відновлення на тимчасово окупованих внаслідок збройної
агресії Російської Федерації територіях Донецької та Луганської областей конституційного ладу
є ключовим і стратегічно важливим для України, що передбачено відповідними стратегічними
документами у сфері національної безпеки.

The article states that the general principle on which the legal registration of state borders with EU
member states was based was the principle of legal succession in relation to bilateral international
legal agreements between the former USSR and these countries. It is emphasized that the agreements
on the state borders of Ukraine with the Slovak Republic, Hungary, the Republic of Poland and Romania
confirmed not only the delimitation but also all the demarcation documents concluded between them
and the Soviet Union. As for the modern state borders of Ukraine with the Republic of Moldova, the
Republic of Belarus and the Russian Federation, they were established by bilateral international
agreements, which based on the principle of uti possidetis fixed the transformation of administrative
borders between the union republics within the USSR into their state borders. The content of the
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Після проголошення Верховною Радою УРСР неза�

лежності України, розпаду Радянського Союзу та по�

яви нових незалежних держав перед Україною, як і пе�

ред іншими колишніми союзними республіками, поста�

ло питання визначення меж території Української дер�

жави. У зв'язку з цим 12 вересня 1991 року Верховна

Рада України ухвалила Закон України "Про правонас�

тупництво" №1543�ХII, ст. 5 якого встановила, що "Дер�

жавний кордон Союзу РСР, що відмежовує територію

України від інших держав, та кордон між Українською

РСР і Білоруською РСР, РРФСР, Республікою Молдо�

ва за станом на 16 липня 1990 року є державним кордо�

ном України".

Україна безпосередньо межує з 7 державами: 4 з

них є державами�членами Європейського Союзу (Рес�

публіка Польща, Словацька Республіка, Угорщина та

Румунія), на них припадає сукупно 1390,742 км кордо�

ну, що складає 20%; 3 держави є державами�учасниця�

ми Співдружності Незалежних Держав (Республіка Мол�

дова, Республіка Білорусь і Російська Федерація), за�

гальна протяжність кордону з останніми складає

4601,24 км, тобто 65% від загальної протяжності. Ще

1001 км (15%) кордону проходить по межі територіаль�

ного моря України. Найбільша протяжність кордону

України на українсько�російській ділянці — 2295,04 км,

найменша — на українсько�словацькій — 98 км. У Чор�

ному морі морські простори України межують з морсь�

кими просторами Румунії, Туреччини і Російською Фе�

дерацією.

normative!legal base concerning the contractual!legal registration of the Ukrainian!Russian state
border is revealed. It is noted that the development of the Ukrainian!Russian state border since
Ukraine's independence was based only on the principles of good neighborliness and creating the
most favorable conditions for border crossings by border residents, without violating social and family
ties and developing regional cooperation without any militarism and alienation. To reveal threats to
Ukraine's national security on the Ukrainian!Russian state border. A historical digression was made
on the activities of the Joint Ukrainian!Russian Demarcation Commission and the prospects for the
completion of the contractual and legal registration of the Ukrainian!Russian border. It was stressed
that the return of control over the Ukrainian!Russian border and the restoration of the constitutional
order temporarily occupied by the armed aggression of the Russian Federation in the Donetsk and
Luhansk regions is key and strategically important for Ukraine, as provided by relevant strategic
documents in the field of national security. It is noted that the Russian Federation will continue to
block and prolong the negotiation process on Ukraine to restore control over the temporarily
uncontrolled part of the Ukrainian!Russian state border, because regaining control over the eastern
part of the Ukrainian!Russian state border is contrary to their geopolitical interests.

Ключові слова: національна безпека, система забезпечення національної безпеки, неконтрольована

ділянка українсько)російського державного кордону, державна політика національної безпеки, договірно)

правове оформлення українсько)російського державного кордону.

Key words: national security, national security system, uncontrolled section of the Ukrainian)Russian state border,

state national security policy, contractual and legal registration of the Ukrainian)Russian state border.

Таким чином, загальним принципом, на якому грун�

тувалось договірно�правове оформлення державних

кордонів з державами�членами ЄС, став принцип пра�

вонаступництва відносно двосторонніх міжнародно�

правових договорів між колишнім Союзом РСР і цими

країнами. Зокрема державний кордон України із:

— Словацькою Республікою було встановлено До�

говором між Україною і Словацькою Республікою про

спільний державний кордон від 14 жовтня 1993 року [1].

— Угорщиною — Договором між Україною і

Угорською Республікою про режим українсько�угор�

ського державного кордону, співробітництво та взає�

модопомогу з прикордонних питань від 19 травня

1995 року [2].

— Республікою Польща — Договором між Украї�

ною і Республікою Польща про правовий режим украї�

нсько�польського державного кордону, співробітництво

та взаємну допомогу з прикордонних питань від 12 січня

1993 року [3].

— Румунією був встановлено в порядку правонас�

тупництва за виключенням точки стику територіальних

морів, яка не була визначена за радянських часів і ста�

ла предметом переговорного процесу між Румунією

і незалежною Україною. За результатами переговорів

17 червня 2003 року був підписаний Договір між Украї�

ною та Румунією про режим українсько�румунського

державного кордону, співробітництво та взаємну допо�

могу з прикордонних питань [4], який підтвердив про�

ходження державного кордону між Україною і Руму�

нією на місцевості так, як його визначено у радянсько�
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румунських договорах і демаркаційних документах та

визначив географічні координати точки стику держав�

них кордонів (територіальних морів) України і Румунії в

Чорному морі: 45 град. 05 хв. 21 сек. північної широти,

30 град. 02 хв. 27 сек. східної довготи.

Договори про державні кордони України з Словаць�

кою Республікою, Угорщиною, Республікою Польща та

Румунією підтвердили в порядку правонаступництва не

тільки делімітаційні, але й всі демаркаційні документи,

що укладались між ними і Радянським Союзом. Відпо�

відно на цих ділянках відбуваються спільні перевірки

проходження лінії державного кордону на місцевості.

Що стосується сучасних державних кордонів Украї�

ни з Республікою Молдова, Республікою Білорусь і Ро�

сійською Федерацією, то вони були встановлені дво�

сторонніми міжнародними договорами, які на основі

принципу uti possidetis зафіксували трансформацію

адміністративних кордонів між союзними республіка�

ми у складі СРСР у їхні державні кордони.

Наголошуємо, що розбудова українсько�російсько�

го державного кордону з часу здобуття незалежності

України базувалась тільки на принципах добросусідства

та створення максимально сприятливих умов для пере�

тинання кордону жителями прикордонних регіонів, не

порушення соціальних та родинних зв'язків і розвитку

регіонального співробітництва без будь�яких проявів

мілітаризму та відчуженості.

Сьогодні для України врегулювання проблемних

питань договірно�правового оформлення державного

кордону України набуває дедалі більшої актуальності в

зв'язку з посиленням впливу проросійських центрів сил,

наявність сепаратистських і екстремістських настроїв у

прикордонних регіонах України та Росії що можуть

здійснювати підготовку до диверсіій; терористичні акти;

провокування масових заворушень, міжнаціональних і

міжконфесійних конфліктів; створення незаконних воє�

нізованих або збройних формувань та закладення зброї

й боєприпасів у різних регіонах нашої держави; збройні

інциденти на українсько�російському кордоні, на лініях

розмежування із Кримом, ДНР і ЛНР, а також з боку

Придністров'я, з метою переглянути належність части�

ни державної території України.

Ще одним аргументом на користь актуальності нау�

кової публікації є те, що головним чинником впливу на

формування цілісної системи забезпечення прикордон�

ної безпеки залишається агресивна дія Росії, анексія

Криму, бойові дії на сході країни, які призвели до втра�

ти контролю над ділянкою українсько�російського дер�

жавного кордону, яка становить 409,3 км з Російською

Федерацією, що проходить у Донецькій і частково в

Луганській областях [5].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що

дослідженню проблемних питань договірно�правового

оформлення державного кордону, що спрямовані на

завершення оформлення державного кордону України,

присвячені наукові дослідження А.Л. Боднаря, А.М. Дьог�

тяря, Б.М. Клименка, М.А. Нартова, Л.В. Осовалюка,

В.К. Плешка, С.Г. Рябова, Н.А. Сіцінського, Б.Д. Трегу�

бова, М.О. Трюхана, Н.А. Ушакова та ін.

Водночас наукові публікації, що пов'язані із питан�

нями щодо створення умов для відновлення контролю

над східною ділянкою українсько�російського держав�

ного кордону та завершення договірно�правового

оформлення українсько�російського кордону, практич�

но відсутні, що обумовлює необхідність у проведенні

подальших наукових пошуків з цієї проблематики.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в проведенні аналізу стану су�

часної воєнно�політичної ситуації у районі сухопутної

ділянки українсько�російського державного кордону,

визначенні та обгрунтуванні теоретичних та практичних

аспектів вибору концептуального підходу щодо забез�

печення відновлення контролю над східною ділянкою

українсько�російського державного кордону та завер�

шення договірно�правового оформлення українсько�

російського кордону.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Україна має один із найбільших за протяжністю дер�

жавних кордонів в Європі. Його загальна протяжність

складає 6992,92 км., зокрема ділянка українсько�ро�

сійського державного кордону є найбільшою за протяж�

ністю ділянкою державного кордону України. Загаль�

на протяжність українсько�російського державного

кордону становить — 2295,04 км., у тому числі: сухо�

путна ділянка українсько�російського державного кор�

дону становить — 1974,04 км, що проходить територія�

ми Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської та

Донецької областей; морська ділянка українсько�

російського державного кордону має протяжність —

321 км, а саме, у Керченській протоці протяжність кор�

дону становить — 49 км, на Азовському морі про�

тяжність кордону становить — 249,5 км та по Чорному

морю протяжність кордону становить — 22,5 км.

Перед тим, як детально розкрити основний зміст

нормативно�правової бази щодо договірно�правового

оформлення українсько�російського державного кор�

дону, коротко зупинимось на основних понятях у цій

сфері, які відобразили науковці у своїх працях, зокре�

ма:

Сіцінський Н.А. зазначає, що договірно�правове

оформлення державного кордону — це невід'ємна скла�

дова загальнодержавної системи забезпечення націо�

нальної безпеки, що являє собою стан процесу, який

визначає ступінь захищеності державного кордону, ре�

алізується шляхом проведення делімітації, демаркації

та перевірки (редемаркації) державного кордону з ме�

тою врегулювання проблемних питань договірно�пра�

вового оформлення державного кордону відповідно до

усталених принципів і норм міжнародного права для за�

безпечення суверенітету та територіальної цілісності

держави, недоторканності державних кордонів, а також

захисту національних інтересів.

Він наголошує, що конституційні норми щодо забез�

печення безпеки державного кордону і договірно�пра�

вового оформлення державного кордону України за

допомогою відповідних органів державної влади шля�

хом визначення законами України правового режиму

державного кордону та двосторонніх міждержавно�

правових актів, які регулюють питання спільних ділянок
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державного кордону з усіма суміжними країнами, ста�

ли базовими для нормативно�правового регулювання

основ державного управління у сфері договірно�право�

вого оформлення державного кордону України [5].

Сосса Р.І. коротко відзначив, що договірно�право�

ве оформлення державного кордону — це складний

комплекс правових, організаційних і картографо�геоде�

зичних заходів [6].

Отже, делімітацію державного кордону між Ук�

раїною і Російською Федерацією було завершено у

2003 році підписанням Договору між Україною і Рос�

ійською Федерацією про українсько�російський дер�

жавний кордон, який було ратифіковано Законом

України від 20 квітня 2004 року № 1681�IV, відповід�

но до якого українсько�російський державний кор�

дон проходить так, як це зазначено в Описі проход�

ження державного кордону між Україною та Російсь�

кою Федерацією і зображено суцільною лінією чер�

воного кольору на картах державного кордону між

Україною та Російською Федерацією. Опис проход�

ження державного кордону і карти державного кор�

дону становлять його невід'ємну частину. Відповідний

договір зареєстрований Україною в Секретаріаті ООН

01 грудня 2016 року № 54132 [7].

Відповідно до ст. 2 Угоди між Україною і РФ про

демаркацію українсько�російського державного кордо�

ну від 17 травня 2010 року (ратифіковано Законом Ук�

раїни від 08 липня 2010 року № 2466�VI), для позначен�

ня державного кордону на місцевості та підготовки до�

кументів демаркації сторони створили Спільну українсь�

ко�російську демаркаційну комісію (СУРДК). Разом із

Договором про українсько�російський державний кор�

дон та вищевказаною угодою, договірно�правову осно�

ву діяльності СУРДК становить Положення про Спільну

українсько�російську демаркаційну комісію, підписане

21 червня 2011 року в Києві.

Збройна агресія Російської Федерації проти Украї�

ни та анексія Криму призвели до створення в європейсь�

кому регіоні й світі нової геополітичної ситуації. Агре�

сивна політика Москви, що відмовляється діяти згідно

з міжнародним правом і здійснює на свою користь пе�

реділ державних кордонів, завдала руйнівного удару по

встановленим двостороннім міжнародними договора�

ми, що відповідали загальним принципам, на яких грун�

тувалось договірно�правове оформлення державних

кордонів. Російська збройна агресія кардинально зміни�

ла воєнно�політичну обстановку як довкола України

загалом, так і всередині нашої країни. Анексія Криму,

окупація окремих районів Донецької й Луганської об�

ластей, а також утримання під російським контролем

Придністров'я сформували реальні загрози націо�

нальній безпеці Україні.

Сьогодні до загроз національній безпеці України на

українсько�російському державному кордоні, слід

віднести:

1) нарощування російських угруповань військ та

озброєнь поблизу кордонів України, створення нових,

розширення і модернізація наявних військових баз та

об'єктів, зокрема: південний напрямок перебування

флоту й військово�космічних сил Росії в Криму дозво�

ляє їй контролювати акваторії Чорного та Азовського

морів і забезпечує найкоротший вихід у Середземне

море й Атлантику. Також особлива загроза полягає в

можливостях контролю Росією Азовського моря та

Керченської протоки як морського шляху до українсь�

ких портів у містах Маріуполі, Бердянську й Генічеську,

та усього чорноморського узбережжя України; східний

напрямок у результаті агресії Росії проти України, діяль�

ності створених нею незаконних збройних формувань,

бойовиків і найманців окремі райони Донецької та Лу�

ганської областей опинилися окупованими, на якій для

реалізації агресивних планів на сході України було ство�

рено могутнє угруповання російсько�терористичних

військ, де Російська Федерація постійно їм надає по�

тужну військову, військово�технічну, фінансову та ре�

сурсну підтримку (зокрема й незаконним збройним

формуванням так званих "ДНР" і "ЛНР") шляхом поста�

чання їм озброєння та військової техніки, людських та

матеріально�технічних ресурсів через тимчасово некон�

трольовану ділянку українсько�російського державно�

го кордону;

2) активність розвідувальної та розвідувально�ди�

версійної діяльності спеціальних служб Російської Фе�

дерації, що спрямована на дестабілізацію суспільно�

політичної, соціально�економічної та безпекової си�

туації у південно�східних регіонах України;

3) недостатнє облаштування сухопутної ділянки

українсько�російського державного кордону; наявність

сепаратистських і екстремістських настроїв у прикор�

донних регіонах України та Росії, що можуть здійсню�

вати підготовку до диверсій; терористичні акти; прово�

кування масових заворушень, міжнаціональних і

міжконфесійних конфліктів; створення незаконних воє�

нізованих або збройних формувань та закладення зброї

й боєприпасів у різних регіонах нашої держави; збройні

інциденти на українсько�російському кордоні, на лініях

розмежування із Кримом, ДНР і ЛНР, з метою перегля�

нути належність частини державної території України;

4) протиправна діяльність транскордонних злочин�

них угруповань, що намагаються створити стійкі кана�

ли переправлення через державний кордон незаконних

мігрантів, здійснювати контрабандну діяльність тощо;

5) намагання російськими ЗМІ які носять пропаган�

дистський характер роботи маніпулювати суспільною

свідомістю населення, зокрема шляхом поширення не�

достовірної, неповної або упередженої інформації;

6) відсутність демаркації сухопутної ділянки украї�

нсько�російського державного кордону та базових

міждержавних договорів і угод між Україною та Ро�

сійською Федерацією що регламентують порядок

дотримання режиму державного кордону.

Отже, брутально ігноруючи свої зобов'язання та

спонсоруючи міжнародний тероризм, Прикордонна

служба ФСБ Російської Федерації не чинить жодних

перешкод для злочинців і терористів та далі пропускає

через кордон у напрямку України зброю та бойовиків.

Україна та міжнародне співтовариство категорично за�

суджує факти грубого порушення Російською Федера�

цією режиму українсько�російського державного кор�

дону, які не припиняються, попри всі законні вимоги

міжнародного співтовариства і української влади та

вимагає від російської сторони припинити зухвале по�

рушення усіх норм міжнародного права та міждержав�

них відносин [5].



141

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Тепер варто здійснити історичний екскурс щодо

діяльності Спільної українсько�російської демарка�

ційної комісії та перспектив завершення договірно�

правового оформлення українсько�російського кор�

дону.

Зазначено, що польові демаркаційні роботи було

розпочато 02 квітня 2012 року, а уже 07 листопада

2012 року офіційно відкрито перший прикордонний

знак, який встановлено в районі стику державних кор�

донів України, Росії і Білорусі. Всього було проведено

вісімнадцять засідань Спільної українсько�російської

демаркаційної комісії. Дев'ятнадцяте засідання Спільної

українсько�російської демаркаційної комісії, що було

заплановане на 18—20 лютого 2014 року у м. Києві, але

воно не відбулось у зв'язку з тим, що делегація РФ не

прибула.

За час роботи Спільної українсько�російської де�

маркаційної комісії було розроблено і затверджено

графічні проекти місць встановлення прикордонних

знаків на Чернігівсько�Брянській ділянці (222 км) та на

Сумсько�Брянській ділянці (150 км) державного кордо�

ну. На першій з них винесено на місцевість 222 км лінії

державного кордону та побудовано 106 основних і

147 проміжних прикордонних знаків, на другій — вине�

сено на місцевість 96 км лінії державного кордону та

визначено 381 місце встановлення прикордонних знаків.

Графічні проекти місць встановлення прикордонних

знаків на Сумсько�Курській ділянці (299 км) та Сумсь�

ко�Бєлгородській ділянці (109 км) знаходяться у завер�

шальній стадії розроблення, їх планувалось затверди�

ти на 19�ому засіданні Спільної українсько�російської

демаркаційної комісії, що не відбулось. На ділянках

державного кордону в межах Харківської (281 км), Лу�

ганської (739 км) та Донецької (174 км) областей

графічні проекти місць встановлення прикордонних

знаків не розроблялися і демаркаційні роботи не роз�

починалися.

Станом на липень 2020 року оновлений склад деле�

гації України в Спільній українсько�російській демар�

каційній комісії затверджено Указом Президента Украї�

ни "Про внесення змін до Указів Президента України

від 28 квітня 2011 року № 509 та від 31 жовтня 2011 року

№ 1008".

Враховуючи викладене, процес договірно�правово�

го оформлення українсько�російського державного

кордону, а також робота Спільної українсько�російсь�

кої демаркаційної комісії будуть поновлені тільки після

повного припинення збройної агресії Російської Феде�

рації, повернення контролю над українсько�російським

кордоном та відновлення на тимчасово окупованих

внаслідок збройної агресії Російської Федерації тери�

торіях Донецької та Луганської областей конституцій�

ного ладу.

Міністерство закордонних справ України як цент�

ральний орган виконавчої влади, який забезпечує за�

гальну координацію виконання заходів, здійснюваних

органами виконавчої влади України з демаркації дер�

жавного кордону України, узагальнило пропозиції заі�

нтересованих центральних органів виконавчої влади,

інших державних органів, відповідних обласних держав�

них адміністрацій з метою оновлення і оптимізації пер�

сонального складу делегації України та листом від

03 липня 2020 року №72/14�412�1471 надіслало на

опрацювання причетним органам розроблений про�

ект Указу Президента України "Про внесення змін до

Указу Президента України від 31 жовтня 2011 року

№ 1008".

Таким чином, повернення контролю над українсь�

ко�російським кордоном та відновлення на тимчасо�

во окупованих внаслідок збройної агресії Російської

Федерації територіях Донецької та Луганської обла�

стей конституційного ладу є ключовим і стратегічно

важливим для України, що передбачено відповідни�

ми стратегічними документами у сфері національної

безпеки.

Аналіз сучасної воєнно�політичної ситуації у районі

проведення ООС дає підстави стверджувати, що Ро�

сійська Федерація буде і надалі максимально блокува�

ти та затягувати в часі переговорний процес з питань

відновлення Україною контролю над тимчасово некон�

трольованою ділянкою українсько�російського держав�

ного кордону. Тобто на переконання незалежних екс�

пертів та фахівців у сфері національної безпеки, ро�

сійська сторона у будь�який спосіб буде й надалі бло�

кувати та затягувати в часі переговорний процес щодо

відновлення Україною контролю над державним кор�

доном у форматі роботи тристоронньої контактної гру�

пи в Мінську [8].

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо, що про�

цес договірно�правового оформлення українсько�ро�

сійського державного кордону, а також робота Спільної

українсько�російської демаркаційної комісії будуть

поновлені тільки після повного припинення збройної

агресії Російської Федерації, повернення контролю над

українсько�російським кордоном та відновлення на тим�

часово окупованих внаслідок збройної агресії Російсь�

кої Федерації територіях Донецької та Луганської об�

ластей конституційного ладу.

Согоднішній аналіз воєнно�політичної ситуації у

районі проведення ООС дає підстави стверджувати, що

Російська Федерація буде і надалі максимально блоку�

вати та затягувати в часі переговорний процес з питань

відновлення Україною контролю над тимчасово неконт�

рольованою ділянкою українсько�російського держав�

ного кордону, тому що відновлення контролю над

східною ділянкою українсько�російського державного

кордону суперечить їхнім геополітичним інтересам.

Перспективою подальших розвідок даної пробле�

матики, є на наш погляд дослідження теоретичних

аспектів забезпечення прикордонної безпеки України в

умовах військової агресії Російської Федерації проти

України.
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ANALYSIS OF STRATEGIC PLANNING IN THE ACTIVITIES OF STATE DEPARTMENT
OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

Інтеграційні процеси забезпечують конвергенцію в сфері державного управління розвитком
транспортної інфраструктури України до практики країн ЄС. У результаті формується конку!
рентне середовище функціонування транспортної системи через дерегуляцію, реформування
та інноваційні методи управління. Мета статті полягає в аналізі стратегічного планування в діяль!
ності органів державного управління розвитком транспортною інфраструктурою. Для досяг!
нення мети використано методи аналізу та вивчення стратегічних документів державного рівня,
діяльності органів управління транспортною інфраструктурою. В цій статті використано фінан!
сові плани підвідомчих організацій Міністерства інфраструктури України для вивчення ефек!
тивності стратегічного планування. У цій статті на основі аналізу фінансових планів та страте!
гічних цілей органів управління вивчено тенденції, методи, інструменти стратегічного плану!
вання в сфері розвитку транспортної інфраструктури. Визначено, що стратегічний, системний,
інноваційний, цільовий підходи інтегруються та забезпечують досягнення цілей в межах реа!
лізації Транспортної стратегії України. Комплексність реалізації стратегічного планування на
різних рівнях управління забезпечується через встановлення цілей, відповідальних органів уп!
равління та очікуваних результатів в межах плану заходів підвідомчих організацій. Стратегічне
планування інтегроване в підвідомчі організації Міністерства інфраструктури України з враху!
ванням партнерських зв'язків України з іншими країнами в цілях розбудови транспортних спо!
лучень міжнародного рівня. Водночас стратегічне планування враховує регіональні особливості
розвитку транспортної інфраструктури відповідно пріоритетним напрямкам розвитку. Страте!
гічне планування забезпечує співпрацю зацікавлених сторін, зважаючи на потреби транспорт!
ної системи в розвитку інфраструктури, ринкової пропозиції та попиту на транспортні послуги.
Органи державного управління інтегрують світовий досвід дерегуляції транспортної системи
для забезпечення розвитку інфраструктури. Як наслідок, використання різних форм фінансу!
вання, інноваційних законодавчих, фінансових, адміністративних та інших заходів в Україні буде
сформовано ефективну систему органів державного управління розвитком транспортної інфра!
структури на основі принципів ринкової конкуренції.

Integration processes ensure convergence in the field of public management of the development
of transport infrastructure of Ukraine to the practice of EU countries. As a result, a competitive
environment for the functioning of the transport system is formed through deregulation, reform and
innovative management methods. The purpose of the article is to analyze the strategic planning in
the activities of public administration for the development of transport infrastructure. In this article,
based on the analysis of financial plans and strategic goals of government agencies, trends, methods,
tools of strategic planning in the field of transport infrastructure development are studied. This article
uses the financial plans of subordinate organizations of the Ministry of Infrastructure of Ukraine to
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Євроінтеграція, формування конкурентного ринку

транспортних послуг, проблеми функціонування транс�

портної інфраструктури визначають потребу у страте�

гічному плануванні діяльності органів державного уп�

равління в цій сфері. Світові тенденції (передача дер�

жавою функцій зі створення, експлуатації об'єктів транс�

портної інфраструктури приватному сектору на онові

форм державно�приватного партнерства; підвищення

екологічності та інклюзивності транспорту; організація

управління транспортним сектором з опорою на науку і

стратегічне планування; комплексне управління розвит�

ком портової інфраструктури тощо) впливають на

стратегічне планування в галузі управління розвитком

інфраструктури України. Ці тенденції потребують дос�

лідження сучасного стану реалізації стратегій у визна�

ченій проблематиці дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

У науковій літературі стратегічне планування в

управлінні розвитком транспортної інфраструктури роз�

глядається з позиції застосування стратегічного підхо�

ду, системного підходу через залученість органів управ�

ління залежно від виду інфраструктури, цільового підхо�

ду до планування [2]. Крім цього, управління в цій об�

ласті повинне базуватися на інноваційному підході, но�

вих методах, використанні приватизації, реструктури�

зації інфраструктури відповідно досвіду ЄС через по�

требу в інвестиціях для розвитку. Методи державно�

приватного партнерства є одними з найбільш ефектив�

них [3]. В науковій літературі проаналізовано стратегічні

документи, зокрема Транспортну стратегію до 2030 ро�

ку, визначено її недоліки, сформовано методичні реко�

мендації. Недосконалість системи стратегічного харак�

теру, відсутність узгодженості у трактуванні терміно�

логії, відсутність стратегій розвитку окремих секторів

транспортної галузі, фінансові та інвестиційні пробле�

ми, проблеми реалізації цільових програм розвитку є

study the effectiveness of strategic planning.It is determined that strategic, systemic, innovative,
targeted approaches are integrated and ensure the achievement of goals within the implementation
of the Transport Strategy of Ukraine. Strategic planning is integrated into the subordinate
organizations of the Ministry of Infrastructure of Ukraine, taking into account the partnerships of
Ukraine with other countries in order to develop international transport links. At the same time,
strategic planning takes into account the regional features of transport infrastructure development
in accordance with the priority areas of development. Strategic planning ensures the cooperation of
stakeholders, taking into account the needs of the transport system in the development of
infrastructure, market supply and demand for transport services. In Ukraine, strategic planning
involves deregulation of the market and transport system in order to develop infrastructure and create
competition. This involves the use of various forms of financing, adaptation of legislation in
accordance with EU standards, integration of organizational, institutional, administrative measures
in order to form an effective system of government bodies. Financial plans of subordinate
organizations are the main strategic documents that determine the development of transport
infrastructure through the mechanism of capital investment.

Ключові слова: транспортна інфраструктура, управління транспортною інфраструктурою, страте)

гічне планування транспортної інфраструктури, органи управління транспортною інфраструктурою.

Key words: transport infrastructure, transport infrastructure management, strategic planning of transport

infrastructure, transport infrastructure management bodies.

предметом останніх досліджень [14]. Науковці пропо�

нують стратегічні напрямки розвитку транспортної

інфраструктури та стверджують про відсутність систе�

ми управління стратегічним плануванням розвитку

транспортної інфраструктури [15]. Розвиток конкурен�

тного транспортного ринку в Україні та "перехід на євро�

пейську модель розділення сфер діяльності з управлін�

ня інфраструктурою та з надання транспортних послуг"

[12] потребує дослідження нових підходів, методів стра�

тегічного планування, найбільш ефективних в сфері дер�

жавного управління України.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в аналізі стратегічного плану�

вання в діяльності органів державного управління роз�

витком транспортною інфраструктурою.

Для досягнення мети використано методи аналізу та

вивчення стратегічних документів державного рівня, діяль�

ності органів управління транспортною інфраструктурою.

В цій статті використано фінансові плани підвідомчих

організацій Міністерства інфраструктури України для вив�

чення ефективності стратегічного планування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У цій статті транспортну інфраструктуру будемо ро�

зуміти, як складову частину транспортної системи для

забезпечення та функціонування в цілях формування

можливостей забезпечення конкуренції внутрішнього

ринку, якісних транспортних послуг та розвитку еконо�

міки загалом [16].

Систему управління транспортною інфраструкту�

рою будемо розуміти як сукупність елементів, а саме:

органів управління, цільових стратегічних установок,

принципів та методів, функцій та інструментів, техно�

логій, компетенцій та ресурсів, залежних між собою, що

формують механізм впливу на розвиток транспортної

системи, інфраструктури, відтворювальний потенціал,

для забезпечення конкурентоспроможності економіки

[3]. Органи управління вищого рівня (національний та
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Підвідомча організація 
Факт 

минулого 
року 

Фінансовий 
план 

поточного 
року 

Прогноз на 
поточний 

рік 
Плановий рік 

ДП «МА «Бориспіль» 
Валовий прибуток/збиток 2557567 1921943 2267257 1558109 
Фінансовий результат від 
операційної діяльності 2402651 1709762 2065943 559926 

EBITDA 2721918 2303275 2436203 1748866 
Рентабельність EBITDA 63,29819581 51,17007297 54,42232809 39,06714188 
Фінансовий результат до 
оподаткування 2229782 1344828 1896021 55852 

Чистий фінансовий результат 1807894 1101691 1532861 54702 
Прибуток  1807894 1101691 1532861 54702 
Державне Підприємство «Дирекція з будівництва міжнародного аеропорту «Одеса» 
Валовий прибуток/збиток 0 22915,1 0 9592,9 
Фінансовий результат від 
операційної діяльності -8602,6 -180 -15762,6 -3109,5 

EBITDA -8473,6 26 -15687 -3054,8 
Рентабельність EBITDA - 0,113462302 - -31,84438491 
Фінансовий результат до 
оподаткування 3459,8 2170 -1222 117,5 

Чистий фінансовий результат 3459,8 1779,4 -1222 96,4 
Прибуток  3459,8 1779,4 -1222 96,4 

Державне підприємство «Адміністрація морських портів України» 
Валовий прибуток/збиток 3662867 3003566 3113858 3504096 
Фінансовий результат від 
операційної діяльності 2820439 1972478 1985395 2612871 

EBITDA 3349051 2668746 2718308 2874162 
Рентабельність EBITDA 51,32001843 39,34518893 38,7179294 38,3883415 
Фінансовий результат до 
оподаткування 2834361 2000014 2014503 2617068,033 

Чистий фінансовий результат 2262953 1609488 1631058 2085146,033 
Прибуток  2262953 1609488 1631058 2085146,033 

АТ «Укрзалізниця» 
Валовий прибуток/збиток 6 298 334 14 905 616 9 577 654 10 043 130 
Фінансовий результат від 
операційної діяльності 4 174 812 8 600 409 9 145 160 -1 766 370 

EBITDA 16 023 509 25 048 432 17 326 379 18 189 337 
Рентабельність EBITDA 19 24 19 20 
Фінансовий результат до 
оподаткування 940 477 5 638 674 4 863 347 2 492 840 

Чистий фінансовий результат 203 854 4 517 479 2 988 247 69 
Прибуток  203 854 5 383 426 2 988 247 11 191 505 

Таблиця 1. Основні фінансові показники підвідомчих організацій Міністерства на 2020 рік

Джерело: [7; 11].

регіональний) забезпечують стратегічне управління, що

включає планування в межах визначених цілей розвит�

ку інфраструктури в довгостроковій, середньостроковій

перспективі. Варто відмітити, що в діючій Транспортній

стратегії України передбачено розробка проектів планів

заходів її реалізації на 2018—2020 роки, розробка про�

ектів трирічних планів заходів з 2021 року, проте відсутні

показники ефективності реалізації, які дають змогу ви�

значити стан стратегічного планування.

Основна ціль стратегічного планування — співро�

бітництво зацікавлених сторін для формулювання та отри�

мання інформації про потреби суб'єктів транспортної інфра�

структури, цілі та розуміння методів, інструментів досягнен�

ня цілей. Прогнозування попиту на транспортні послуги та

прогнозування тенденцій впливу на попит (обсяги авіа, ав�

томобільного, залізничного, морського перевезення) та

ринкової пропозиції, врахування кон'юнктури світового рин�

ку, входить до стратегічного планування в діяльності органів

управління. Основа стратегічного планування — прогнозу�

вання пропозиції та попиту, оцінювання економіки транс�

портної галузі, аналіз потужності інфраструктури для

підтримки цілей в довгостроковій перспективі [12].

Органи управління в межах стратегічного планування

визначають мету, принципи політики, що також є елемен�

том стратегічного планування. Політика управління повин�

на враховувати тенденції зарубіжних країн, особливо країн

партнерів. Для прикладу, Транспортна стратегія України

повинна формуватися з врахуванням цілей стратегії ста�

лого розвитку "Україна 2020" [8], вимог про розвиток

транспортного сектору, передбачених Угодою про асоці�

ацію. Стратегія враховує положення Стратегії сталого роз�

витку ЄС "Європа 2020", напрями транспортної політики

ЄС, вимоги щодо розвитку національної транспортної си�

стеми відповідно ініціативам регіональної співпраці.

Стратегія в загальному визначає напрямки розвит�

ку інфраструктури України (наприклад, технологічна

відсталість, зношеність, фінансування, інвестиції, якість

послуг, висока вартість послуг, втрати транзитних транс�

портних потоків, інші проблеми). Це негативно позна�

чається на стратегічному плануванні через нечіткість, не�

структурованість стратегії [5].

Міністерство інфраструктури України (далі Мініс�

терство) визначає стратегічні цілі відповідно інтегра�

ційним процесам з ЄС та досвіду ЄС в трансформації
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транспортної системи. Підвідомчі організації відпові�

дальні за різні підсектори розвитку транспортної інфра�

структури: ДП "Адміністрація морських портів України",

Державне агентство автомобільних доріг України (Украв�

тодор), Державна авіаційна служба України, АТ "Укрпош�

та", ДП "Укрсервіс Мінтрансу", АТ "Укрзалізниця", Дер�

жавна служба морського та річкового транспорту. Ці

організації залишаються в державній власності.

Директорат стратегічного планування та євро�

пейської інтеграції відповідає за планування дер�

жавної політики та координації бюджетного плану�

вання, тарифної політики, інвестиційної політики,

а Головне управління моніторингу та аналізу пол�

ітики в галузі транспорту відповідає за моніторинг

та аналіз державної політики в галузі транспорту

[6].

Підвідомча організація 
Факт 

минулого 
року 

Фінансовий 
план 

поточного 
року 

Прогноз на 
поточний 

рік 

Плановий 
рік 

Плановий  
рік, % 

ДП «МА «Бориспіль» 
Капітальні інвестиції, усього, 
у тому числі: 714617 2484341 1182914 744659 100,00 

капітальне будівництво 213599 374390 153016 40341 5,42 
придбання (виготовлення) основних 
засобів 116594 1224076 549352 337072 45,27 

придбання (виготовлення) інших 
необоротних матеріальних активів 8299 14668 15783 24156 3,24 

придбання (створення) нематеріальних 
активів 12545 53000 35075 16039 2,15 

модернізація, модифікація (добудова, 
дообладнання, реконструкція) основних 
засобів 

311057 760912 411363 273688 36,75 

капітальний ремонт 52523 57295 18325 53363 7,17 
Державне Підприємство «Дирекція з будівництва міжнародного аеропорту «Одеса» 

Капітальні інвестиції, усього, 
у тому числі: 540321 1792824,4 1179013,4 872020,4 100,00 

капітальне будівництво 540321 1792547,8 1179013,4 872020,4 100,00 
придбання (виготовлення) основних 
засобів 0 176,6 0 0 0 

придбання (виготовлення) інших 
необоротних матеріальних активів 0 100 0 0 0 

придбання (створення) нематеріальних 
активів 0 0 0 0 0 

модернізація, модифікація (добудова, 
дообладнання, реконструкція) основних 
засобів 

0 0 0 0 0 

капітальний ремонт 0 0 0 0 0 
Державне підприємство «Адміністрація морських портів України» 

Капітальні інвестиції, усього, 
у тому числі: 1406845 1176270 628469 1115945 100,00 

капітальне будівництво 147275 273239 90505 187425 16,80 
придбання (виготовлення) основних 
засобів 147192 113999 31876 245100 21,96 

придбання (виготовлення) інших 
необоротних матеріальних активів  0 0 0 0,00 

придбання (створення) нематеріальних 
активів 15532 38682 14437 47434 4,25 

модернізація, модифікація (добудова, 
дообладнання, реконструкція) основних 
засобів 

1094130 748029 482771 568135 50,91 

капітальний ремонт 2716 2321 8880 67851 6,08 
АТ «Укрзалізниця» 

Капітальні інвестиції, усього, 
у тому числі: 16 912 841 18 250 087 10 697 313 12 635 085 100,00 

капітальне будівництво 4 282 670 6 521 080 1 912 833 5 345 619 42,31 
придбання (виготовлення) основних 
засобів 6 302 011 4 418 366 3 016 352 2 061 752 16,32 

придбання (виготовлення) інших 
необоротних матеріальних активів 330 333 329 292 366 336 236 100 1,87 

придбання (створення) нематеріальних 
активів 164 160 148 842 59 950 150 000 1,19 

модернізація, модифікація (добудова, 
дообладнання, реконструкція) основних 
засобів 

3 390 607 4 881 146 3 296 972 2 747 191 21,74 

капітальний ремонт 2 443 060 1 951 361 2 044 870 2 094 423 16,58 

Таблиця 2. Планові показники капітальних інвестицій підвідомчих організацій
Міністерства на 2020 рік

Джерело: [7; 11].
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Департамент стратегічного розвитку дорожнього

ринку та автомобільних перевезень відповідає стратегічні

плани розвитку мережі автомобільних доріг та супутньої

інфраструктури, розвиток та регулювання ринку автомо�

більних перевезень, міського електричного транспорту

та здійснює управління проєктами та програмами [6].

Одним з пріоритетних напрямів роботи Міністерства

— сприяння реалізації інфраструктурних проєктів у різних

галузях: в галузях автомобільного та міського транспор�

ту; дорожні інфраструктурні проекти; інфраструктурні

проєкти залізничного транспорту та в галузі водного транс�

порту, в авіаційній галузі та в галузі поштового зв'язку,

інфраструктурні проєкти з міжнародними фінансовими

організаціями та інфраструктурні проєкти у сфері безпе�

ки на транспорті. Проєкти можна вважати одним з інстру�

ментів реалізації стратегічного планування [6].

Стратегічне планування також включає фінансові

плани підвідомчих організацій, де міститься інформація

про факт минулого року, план поточного року, прогноз

на поточний рік, плановий рік, інформація згідно із стра�

тегічним планом розвитку. підвідомчі організації також

формують плани роботи на три роки (табл. 1), для при�

кладу Державна служба морського та річкового транс�

порту на 2020—2022 роки або План діяльності Держав�

ної служби України з безпеки на транспорті на 2020 рік.

Відповідно планам, визначаються зокрема капітальні

інвестиції на капітальне будівництво, придбання (виготов�

лення) основних засобів, придбання (виготовлення) інших

необоротних матеріальних активів, придбання (створен�

ня) нематеріальних активів, модернізація, модифікація

(добудова, дообладнання, реконструкція) основних за�

собів та капітальний ремонт [4]. Варто відмітити, що таке

інформація про прогнози фінансових показників містить�

ся на сайті Міністерства лише за 2020 рік, що унемож�

ливлює детальний аналіз стратегічного планування в

діяльності органів державного управління.

Стратегічне планування забезпечує Міністерство

інформацією про валовий прибуток, витрати, чисті

фінансові результати та чистий прибуток, рентабель�

ність діяльності та рентабельність інфраструктури. У ме�

жах фінансових планів визначають на наступний рік такі

статті затрат: розрахунки з бюджетом, рух грошових

коштів, капітальні інвестиції (табл. 2), коефіцієнтний

аналіз, звіт про фінансовий стан, кредитна політика та

дані про персонал та витрати на оплату праці. Стратегіч�

не планування передбачає в основному або придбання

(виготовлення) основних засобів, або модернізацію, мо�

дифікацію (добудова, дообладнання, реконструкція)

основних засобів. У випадку з ДП "Дирекція з будівниц�

тва міжнародного аеропорту "Одеса" передбачено

100% капітальне будівництво на 2020 рік. Державне

підприємство "Адміністрація морських портів України"

та АТ "Укрзалізниця" також запланували капітальне бу�

дівництво (16,8% та 42,3% відповідно) на 2020 рік.

Таким чином, у 2020 році підвідомчі організації

Міністерства здійснюють короткострокове планування

діяльності в межах визначеної стратегії розвитку транс�

портної інфраструктури.

Ефективним інструментом стратегічного планування

є розробка інфраструктурних проектів, зокрема в межах

Транспортної стратегії до 2030 року (39 проєктів на суму

4,5 млрд євро інтегровані у Індикативний план побудови

Транс'європейської транспортної мережі (TEN�T). Підго�

товка проетків ів межах Плану здійснена Світовим банком

та Європейською Комісією для розвитку транспортного

сполучення з країнами в межах Східного партнерства.

Фінансування змішане: кошти виділяються Європейським

інвестиційним банком, Світовим банком, а також викори�

стовуючи механізм державно�приватного партнерства.

Пріоритетний результат — Комплексний план дій з метою

вдосконалення менеджменту інфраструктурним циклом,

що інтегрує експлуатаційні, адміністративні, законодавчі,

організаційні та фінансові заходи [13].

У межах Плану заходів на 2019—2021 роки з реал�

ізації Національної транспортної стратегії України на

період до 2030 року [8] та стратегічних цілей Стратегії

Міністерство визначає відповідальних виконавців, стро�

ки виконання та очікувані результати. Це забезпечує

комплексність реалізації стратегічного планування на

різних рівнях управління.

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження доводить про початок реа�

лізації стратегічного комплексного підходу до розвит�

ку транспортної інфраструктури України в межах стра�

тегій розвитку, планів реалізації заходів, з використан�

ням інструментів та форм державно�приватного парт�

нерства, інфраструктурних проектів. Органи державно�

го управління інтегрують світовий досвід дерегуляції

транспортної системи для забезпечення розвитку інфра�

структури. Як наслідок, використання різних форм

фінансування, інноваційних законодавчих, фінансових,

адміністративних та інших заходів в Україні буде сфор�

мовано ефективну систему органів державного управ�

ління розвитком транспортної інфраструктури. Незва�

жаючи на державну форму власності підвідомчих

Міністерству організацій, кожне підприємство несе

фінансову, адміністративну, організаційну та інші види

відповідальності за стратегічний розвиток та розбудо�

ви інфраструктури в межах фінансових планів та визна�

чених на національному рівні стратегічних цілей.
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DEVELOPMENT OF CYBERSECURITY SPAIN: LESSONS FOR UKRAINE

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Трансформації безпекового простору в умовах гло�

балізації характеризуються тим, що надзвичайні події в

кіберпросторі стають все частішими та масштабнішими.

За таких умов, що склалися на перший план виходять

питання забезпечення кіберстійкості та захисту критич�

ної інфраструктури від кіберінцидентів. Для вирішення

цих питань країни�члени НАТО та ЄС, а також міжна�

Метою статті є узагальнення та систематизація досвіду Республіки Іспанії у сфері забезпечення кібер!
безпеки та оцінка можливості його використання у вітчизняній державно!управлінській практиці.

Для вирішення завдань дослідження нами використовувалися: методи аналізу і синтезу, інституціональ!
ний та системно!ситуаційний підходи.

З'ясовано, що керівництво Іспанії досягнуло значних результатів у розбудові національної системи кібер!
безпеки, а саме: а) реалізовано перспективну модель кібербезпеки на основі задіяння компонентів забез!
печення кібербезпеки визначених в керівних документах НАТО і ЄС; б) сформовано інституційне середови!
ще кібербезпеки, яке структурно містить правовий, організаційний, самоорганізаційний, соціокультурний,
когнітивний компоненти.

Обгрунтовано доцільність використання у практиці публічного управління у сфері забезпечення кібер!
безпеки України досвіду Іспанії щодо: визначення перспективної моделі кібербезпеки; формування інсти!
туційного середовища кібербезпеки з урахуванням вимог зовнішнього та внутрішнього безпекового сере!
довища до національної системи кібербезпеки.

The purpose of the article is to generalize and systematize the experience of the Republic of Spain in the field of
cybersecurity and assess the possibility of its use in domestic public administration practice.

To solve the research problems we used: methods of analysis and synthesis — to understand the problems of
cybersecurity; institutional approach — to study foreign experience in the field of cybersecurity; system!situational
approach — to assess the possibilities of implementing the positive experience of the Republic of Spain in the
domestic public administration practice.

An analysis of the National Cyber Security Strategy of Spain, which identifies the basics of protection of
cyberspace of the state, in particular the implementation of coordinated and coordinated actions aimed at
preventing and combating identified cyber threats and eliminating the consequences of their implementation.

It was found that the Spanish leadership, building a national cybersecurity system in the context of NATO and EU
security policy priorities, has achieved significant results in this specific area, namely: a) implemented a promising
model of cybersecurity based on five components of cybersecurity: legal framework in the field of guaranteeing
the state's cybersecurity; high operational capabilities of the state cybersecurity forces; an effective system of
public!private partnership in the field of cybersecurity; an effective planning system in the field of cybersecurity in
various sectors; appropriate level of education in the field of cybersecurity; b) the institutional environment of
cybersecurity is formed, which structurally contains legal, organizational, self!organizational, socio!cultural,
cognitive components.

The expediency of using in the practice of public administration in the field of cyber security of Ukraine the
experience of Spain on: definition of a promising model of cybersecurity; formation of the institutional environment
of cybersecurity taking into account the requirements of the external and internal security environment to the
national cybersecurity system.
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родні організації реалізовують політику кібербезпеки,

яка спрямована на запобігання, мінімізацію та своєчас�

не і адекватне реагування на кіберінциденти.

Ця обставина і визначає зв'язок загальної пробле�

ми з найбільш важливими науковими та практичними

завданнями дослідження проблем теорії та практики

адаптації досвіду країн�членів НАТО та ЄС щодо забез�

печення кібербезпеки для потреб України.

На підставі аналізу актуальних досліджень і науко�

вих публікацій можна дійти висновку, що проблеми за�

безпечення кібербезпеки країн�членів НАТО та ЄС при�

вертають увагу вітчизняних дослідників. Для вивчення

цієї проблематики велике значення мають наукові праці

вітчизняних науковців, зокрема: В Ліпкана та І. Діор�

діци [1; 2], М. Кольцова та Є. Аушева [3], О. Лалак [4],

В. Чигринського [5] та ін. Аналіз вказаних наукових

праць дозволяє констатувати, що, попри наявність за�

гальновизнаних принципів та підходів щодо забезпечен�

ня кібербезпеки в країнах�членах ЄС та НАТО, кожна

національна система кібербезпеки є по суті унікальною

і неминуче несе на собі відбиток національної специфі�

ки, яку слід враховувати при використанні зарубіжного

досвіду у вітчизняній практиці публічного управління у

сфері забезпечення кібербезпеки.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ

Утім, результатів системного вивчення досвіду Рес�

публіки Іспанії щодо забезпечення кібербезпеки в нау�

ковій літературі автор не зустрічав.

З огляду на це, метою статті є узагальнення та сис�

тематизація досвіду Республіки Іспанії у сфері забезпе�

чення кібербезпеки та оцінка можливості його викори�

стання у вітчизняній державно�управлінській практиці.

Для вирішення завдань дослідження нами викорис�

товувалися: методи аналізу і синтезу — для осмислен�

ня проблем забезпечення кібербезпеки; інституціональ�

ний підхід — для вивчення зарубіжного досвіду у сфері

забезпечення кібербезпеки; системно�ситуаційний

підхід — для оцінки можливостей впровадження пози�

тивного досвіду Республіки Іспанії у вітчизняну держав�

но�управлінську практику.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

У рамках інституціонального підходу вітчизняний

дослідник В.І. Абрамов визначає основні компоненти

інституційного середовища безпеки [6, с. 237—242]:

1) нормативно�правовий компонент функціональне

призначення якого полягає у правовому регулюванні

відносин і взаємодій в системі безпеки, а також у виз�

наченні пріоритетів, цілей і напрямів політики безпеки,

структуризації інституційного простору сфери безпеки;

2) організаційний компонент функціональне призна�

чення якого полягає в організації управлінська діяль�

ність органів публічної влади щодо забезпечення націо�

нальної безпеки, а також діяльності органів судової

влади щодо контролю за виконанням норм у сфері на�

ціональної безпеки;

3) самоорганізаційний компонент функціональ�

не призначення якого полягає в інституалізації та ре�

алізації інтересів громадських, благодійних та релі�

гійних організацій, професійних спілок та їх об�

'єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій ро�

ботодавців, недержавних ЗМІ, неурядових аналітич�

них центрів, непідприємницьких товариств та уста�

нов, які легалізовані відповідно до національного

законодавства;

4) соціокультурний компонент функціональне при�

значення якого полягає у формуванні культури націо�

нальної безпеки та організаційної культури в публічно�

му управлінні;

5) когнітивний компонент функціональне призна�

чення якого полягає у розвитку системи наукових знань

у сфері безпекознавства, публічного управління і адм�

іністрування. Зокрема Міжнародна торгівельна асоці�

ація BSA (Business SoV ware Allience), яка була ство�

рена у 1988 р. виробниками програмного забезпечен�

ня розробила для країн�членів ЄС матрицю оцінки

кібербезпеки [3, с. 16]. Ця матриця дозволяє оцінити

рівень забезпечення кібербезпеки за наступними кри�

теріями:

наявність та якість нормативно�правової бази в га�

лузі гарантування кібербезпеки держави;

операційні можливості сил забезпечення кібербез�

пеки держави;

державно�приватне партнерство у сфері забезпе�

чення кібербезпеки;

наявність окремих планів для окремих секторів за�

безпечення кібербезпеки;

освіта у сфері кібербезпеки.

Задіяння всіх п'яти компонентів забезпечення кібер�

безпеки є пріоритетом розвитку національних систем

кібербезпеки країн�членів НАТО і ЄС.

Розглянемо питання формування нормативно�пра�

вової компоненти інституційного середовища кібер�

безпеки Іспанії. Так, у 2010 р. країнами�членами НАТО

була прийнята Стратегічна концепція НАТО [7], а та�

кож країнами�членами ЄС Європейська стратегія без�

пеки [8] в яких значна увага приділялася питанням ви�

явлення і захисту країн�членів НАТО і ЄС від кібера�

так.

На початку 2013 р. ЄС ухвалив Стратегію кібербез�

пеки, яка мала на меті гарантування відкритого, надійно�

го і безпечного кіберпростору. З метою досягнення вка�

заної мети в цій Стратегії були передбачені заходи за

такими напрямами [3, с. 10]:

1. Забезпечення кіберстійкості.

2. Боротьба із кіберзлочинністю.

3. Розробка політики кібероборони, яка має узгод�

жуватися із Спільною політикою безпеки і оборони.

4. Розвиток виробничих і технологічних ресурсів у

інтересах забезпечення кібербезпеки ЄС.

5. Розробка міжнародної політики кібербезпеки

узгодженої з інтересами ЄС у цій сфері.

Варто зазначити, що після оприлюднення Стратегії

кібербезпеки ЄС було розпочато роботу над директи�

вою щодо її реалізації з урахуванням вимог Стратегії

Єдиного Цифрового Ринку та Європейського Порядку

Денного з питань безпеки.

На виконання вимог Стратегії кібербезпеки ЄС

5 грудня 2013 року Рада національної безпеки Іспанії

схвалила Стратегію національної кібербезпеки [9]. Цей
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документ є правовою основою для діяльності Уряду

Іспанії в контексті виконання положень Стратегії на�

ціональної безпеки (2013 р.) [10] щодо захисту кібер�

простору держави, зокрема щодо реалізації узгодже�

них і злагоджених дій спрямованих на профілактику та

протидію виявленим кіберзагрозам та ліквідацію

наслідків їх реалізації.

Стратегія національної кібербезпеки складається з

5 розділів [9].

У розділі І містяться:

загальні характеристики кіберпростору;

можливості, які надає кіберпростір;

наслідки залежності від нього з точки зору безпе�

ки.

У розділі також акцентовано увагу на такій сучасній

тенденції розвитку інформаційного суспільства в

Іспанії, як зростання кількості ризиків та загроз кібер�

безпеці в умовах інформатизації суспільства. При цьо�

му джерелами загроз кібербезпеці Іспанії визначено:

іноземні держави, організована злочинність, терори�

стичні організації, хакери. Водночас причинам загроз

кібербезпеці визначено: технічні причини, природні

явища, суспільні явища (конфлікти). Ризикам та заг�

розами кібербезпеці Іспанії визначено: хакерство, те�

роризм, саботаж, злочинність, шпигунство; внутрішні

загрози.

Розділ ІІ визначає місію системи кібербезпеки

Іспанії та основні принципи її функціонування. Зок�

рема місією визначено запровадження загальних пра�

вил безпечного використання кіберпростору за допо�

могою комплексного бачення, яке передбачає коор�

динацію дій органів державної влади, приватного сек�

тору та громадян, а також міжнародні ініціативи з дот�

риманням національного і міжнародного права, інших

національних та міжнародних стратегічних доку�

ментів.

Керівними принципами функціонування національ�

ної системи кібербезпеки визначено:

національне лідерство і координація зусиль;

спільна відповідальність;

пропорційність, раціональність і ефективність;

міжнародне співробітництво.

Ці принципи підкреслюють необхідне планування

розвитку національної системи кібербезпеки з особли�

вим акцентом на захисті національних цінностей визна�

чених у Конституції Іспанії (1978 р.) [11].

У розділі ІІІ Стратегії детально визначено цілі та зав�

дання національної системи кібербезпеки. Національ�

ними цілями у сфері забезпечення кібербезпеки Іспанії

визначено:

гарантування безпечного використання інформа�

ційних і телекомунікаційних систем;

зміцнення спроможностей держави щодо виявлен�

ня, аналізу, оцінки рівня загроз кібербезпеці;

попередження та захист від загроз кібербезпеці;

своєчасне та адекватне реагування на кібератаки;

відновлення інформаційних і телекомунікаційних

систем після кібератак.

Визначені національні цілі у сфері кібербезпеки

досягаються в ході реалізації державної політика кібер�

безпеки Іспанії.

Завданнями системи кібербезпеки Іспанії є:

1) для органів державної влади — гарантувати

кібербезпеку та стійкість інформаційних та телекому�

нікаційних систем, які ними використовуються;

2) для підприємств і об'єктів критичної інфраструк�

тури — підвищити рівень кібербезпеки і стійкості ме�

реж та інформаційних систем, які використовуються в

бізнес�секторі в цілому і, зокрема, операторами критич�

ної інфраструктури;

3) у судовій та поліцейській сфері — розширення

можливостей з профілактики, виявлення, реагування та

координації діяльності у сфері боротьби з тероризмом

і злочинністю в кіберпросторі;

4) у сфері сенсибілізації (підвищення чутливості) —

ознайомлення громадян, фахівців компаній та органів

державної влади з ризиками та загрозами кібербезпеці;

5) у сфері освіти — здобуття знань, формування

навичок, досвіду і технологічних можливостей, яких

потребує Іспанія для досягнення всіх національних цілей

у сфері забезпечення кібербезпеки;

6) у рамках міжнародного співробітництва — спри�

яння підвищенню рівня кібербезпеки шляхом розвитку

скоординованої політики кібербезпеки в ЄС та міжна�

родних організаціях, а також шляхом співпраці в галузі

освіти з іншими державами.

У розділі ІV визначено 8 основних напрямів досяг�

нення національних цілей у сфері забезпечення кібер�

безпеки:

попередження і виявлення кіберзагроз, своєчасне

та адекватне реагування на них і ліквідації наслідків їх

реалізації;

гарантування безпеки інформаційних і телекомуні�

каційних систем органів державної влади;

гарантування безпека інформаційних і телекомуні�

каційних систем на об'єктах критичної інфраструктури;

боротьба із кібертероризмом та кіберзлочинністю;

гарантування безпеки і стійкості ІКТ приватного сек�

тора;

здобуття релевантних знань та формування навичок

у фахівців у сфері кібербезпеки, а також впровадження

інноваційних технологій у практику забезпечення кібер�

безпеки;

формування культури кібербезпеки;

виконання міжнародних зобов'язань у сфері забез�

печення кібербезпеки.

У розділі V визначено місце системи кібербезпеки

в системі національної безпеки Іспанії, а також визна�

чається її інституційна структура.

Організаційний компонент інституційного середови�

ща кібербезпеки Іспанії представлено трьома органа�

ми, що безпосередньо опікуються питаннями кібербез�

пеки, а саме:

Радою національної безпеки;

Спеціалізованим комітетом з кібербезпеки, який

надає допомогу Раді національної безпеки у контексті

реалізації політики національної безпеки у сфері кібер�

безпеки, а також координує співпрацю між органами

державної влади і приватним сектором;

Ситуативним спеціалізованим комітетом, який за

допомогою Ситуативного центру Департаменту націо�

нальної безпеки Секретаріату Глави Уряду Іспанії управ�

ляє кризовими ситуаціями в кіберпросторі, які за свої�

ми масштабами і складністю не можуть бути вирішені
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звичайними методами реагування на загрози кібербез�

пеці [9];

Національним Центром із захисту критичної інфра�

структури (CNPIC). Цей Центр відповідає:

за інформаційну безпеку та кібербезпеку;

за поширення інформації щодо кіберзагроз та кібе�

рінцидентів;

забезпечує координацію та співпрацю між різними

секторами економіки та між державними та приватни�

ми інституціями.

Одним із завдань CNPIC є створення робочих Груп,

які розробляють секторальні плани забезпечення кібер�

безпеки [3, с. 17].

Організаційний компонент інституційного середови�

ща кібербезпеки Іспанії представлено також Національ�

ним центром розвідки Іспанії (НЦР), що опосередкова�

но опікується питаннями кібербезпеки. НЦР є основним

державним відомством, яке здійснює розвідувальну й

контррозвідувальну діяльність на території Іспанії та за

її межами, а також координує діяльність розвідуваль�

них органів інших відомств (міністерства оборони,

міністерства внутрішніх справ, міністерства фінансів).

Основне завдання НЦР — це надання уряду необхідної

інформації для виявлення та запобігання будь�яких заг�

роз чи небезпеки для незалежності та територіальної

цілісності Іспанії, її національних інтересів.

Відповідно до Закону №11/2002 "Про діяльність

Національного центру розвідки", найвищим координу�

ючим та контролюючим органом за діяльністю розві�

дувальних структур є Урядова комісія з питань розвід�

ки, яка керує організацією взаємодії між усіма розвіду�

вальними службами держави. Крім того, Комісія надає

пропозиції Главі Уряду щодо основних завдань НЦР на

рік, особливо тих, які будуть включені до Розвідуваль�

ної Директиви, здійснює контроль за виконанням НЦР

головних завдань, керує взаємодією НЦР з інформац�

ійними службами, органами безпеки держави, військо�

вими та цивільними установами [12].

Комісія, яку очолює Перший заступник Глави Уря�

ду, складається з міністрів закордонних справ, оборо�

ни, внутрішніх справ, економіки, а також керівника Ка�

бінету Глави Уряду, державного секретаря з питань на�

ціональної безпеки, державного секретаря — директо�

ра НЦР. На засіданнях комісії можуть бути присутніми

особи вищого керівного та виконавчого складу органів

державної влади, яких комісія вважає за необхідне за�

просити.

В Іспанії також огранізовано "гарячу лінію" функ�

ціональне призначення якої полягає:

у захисті дітей від шкідливого контенту;

у підвищенні обізнаності щодо ризиків кібербепеці;

у налагодженні співпраці між різними стейкголде�

рами з питань забезпечення кібербезпеки [3, с. 17].

Чинною Стратегією кібербезпеки Іспанії [9] перед�

бачено формування та функціонування:

самоорганізаційного компоненту інституційного

середовища кібербезпеки, в рамках якого здійснюєть�

ся державно�приватне партнерство у сфері забезпечен�

ня кібербезпеки;

соціокультурного компоненту інституційного сере�

довища кібербезпеки, в рамках якого здійснюється

формування культури кібербезпеки.

Когнітивний компонент інституційного середовища

кібербезпеки Іспанії представлено Вищим центром до�

сліджень національної оборони [13] та Іспанським інсти�

тутом стратегічних досліджень [14].

Системно�ситуаційний підхід щодо оцінки можливо�

стей запровадження зарубіжного досвіду забезпечен�

ня національної безпеки, що запропонований в [15] доз�

волив нам здійснити оцінку можливостей впроваджен�

ня позитивного досвіду Республіки Іспанії у вітчизняну

державно�управлінську практику у цій специфічній

сфері. На нашу думку, досвід Іспанії у сфері забезпе�

чення кібербезпеки може бути використаний щодо:

а) визначення перспективної моделі кібербезпеки на

основі задіяння всіх п'яти компонентів забезпечення

кібербезпеки, а саме:

досконала нормативно�правова база в галузі гаран�

тування кібербезпеки держави;

високі операційні можливості сил забезпечення

кібербезпеки держави;

ефективна система державно�приватного партнер�

ства у сфері забезпечення кібербезпеки;

ефективна система планування у сфері забезпечен�

ня кібербезпеки у різних секторах;

належний рівень освіти у сфері кібербезпеки.

б) формування інституційного середовища кібер�

безпеки з урахуванням вимог як зовнішнього так і внут�

рішнього безпекового середовища до національної си�

стеми кібербезпеки.

ВИСНОВКИ
1. З'ясовано, що керівництво Іспанії здійснюючи

розбудову національної системи кібербезпеки в кон�

тексті пріоритетів політики безпеки НАТО і ЄС досягло

значних результатів у цій специфічній сфері, а саме:

а) реалізовано перспективну модель кібербезпеки

на основі задіяння п'яти компонентів забезпечення

кібербезпеки: досконалої нормативно�правової бази в

галузі гарантування кібербезпеки держави; високих

операційних можливостей сил забезпечення кібербез�

пеки держави; ефективної системи державно�приватно�

го партнерства у сфері забезпечення кібербезпеки;

ефективної системи планування у сфері забезпечення

кібербезпеки у різних секторах; належного рівня осві�

ти у сфері кібербезпеки.

б) сформовано інституційне середовище кібербез�

пеки, яке структурно містить правовий, організаційний,

самоорганізаційний, соціокультурний, когнітивний ком�

поненти.

2. На нашу думку, Україні на сучасному етапі розбу�

дови національної системи кібербезпеки в умовах євро�

пейської та євроатлантичної інтеграції, доцільно вико�

ристати досвід Іспанії щодо:

а) визначення перспективної моделі кібербезпеки;

б) формування інституційного середовища кібер�

безпеки з урахуванням вимог зовнішнього та внутріш�

нього безпекового середовища до національної систе�

ми кібербезпеки.

Перспективним напрямом подальших досліджень

вбачається в подальшому узагальненні і систематизації

досвіду країн�членів НАТО і ЄС щодо забезпечення

кібербезпеки та оцінці можливостей щодо його вико�

ристання в Україні.
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MECHANISMS FOR ENSURING PUBLIC POLICY ON OVERCOMING POVERTY IN UKRAINE

У статті висвітлено питання бідності та її основним причинам появи в суспільно!економічному розвитку
держави. Наведено основні підходи науковців до тлумачення зазначеного поняття. Обгрунтовано, що
бідність існує в будь!якому суспільстві, але в різній формі, і до сих пір немає однозначної і загальноприй!
нятого її визначення, оскільки за своєю природою поняття бідності постійно змінюється. Головними при!
чинами бідності і дефіциту доходів в Україні є низький рівень заробітної плати на ринку праці, відсутність
роботи у населення працездатного віку, а також відсутність адекватної соціальної підтримки сімей з дітьми.
Каталізатором бідності є становище на ринку праці і слабка соціальна підтримка бідних. Встановлено,
що бідність — це поняття багатовимірне, що включає в себе різні грані і має різні способи прояви. Поняттю
бідність супроводжують інші соціально!економічні поняття, що описують рівень матеріальної забезпе!
ченості людини і його можливості користуватися тими чи іншими суспільними благами — малозабезпе!
ченість (злидні), які регулюються за допомогою прожиткового мінімуму. Переважають дві концепції
бідності, з яких і випливає характер її визначень. Перша виходить з того, що бідність — категорія абсо!
лютна. Інші виходять з поняття граничного споживання. Сучасна соціально!економічна теорія трактує
бідність як багатоаспектне явище, розрізняючи такі її форми: об'єктивна та суб'єктивна, абсолютна та
відносна, тимчасова і застійна. Досліджено, що об'єктивна бідність визначається за прийнятими в країні
критеріями доходу та можливістю досягнення матеріальних і духовних благ.

The article deals with the study of the category "poverty" and its main causes in the socio!economic
development of the state. The main approaches of scientists to the interpretation of this concept are given. It
was substantiate that poverty exists in any society, but in different forms, and there is still no unambiguous and
generally accepted definition of it, as by its nature the concept of poverty is constantly changing. The main
causes of poverty and income deficit in Ukraine are the low level of wages in the labor market, the lack of work
for people of working age, as well as the lack of adequate social support for families with children. The catalyst
for poverty is the situation on the labor market and weak social support for the poor. It was established that
poverty is a multidimensional concept that includes different facets and has different ways of manifestation.
The concept of poverty was accompany by other socio!economic concepts that describe the level of material
security of man and his ability to enjoy certain social benefits — poverty (poverty), which are regulated by the
subsistence level. Two concepts of poverty prevail, from which follows the nature of its definitions. The first
were because poverty is an absolute category. Others were bas on the concept of marginal consumption. Modern
socio!economic theory treats poverty as a multifaceted phenomenon, distinguishing the following forms:
objective and subjective, absolute and relative, temporary and stagnant. It was prove that objective poverty
defined by the country's income criteria and the ability to achieve material and spiritual benefits. The spread of
poverty and social differentiation of the Ukrainian population leads to unfavorable conditions for the reproduction
of the labor force, affecting such components as health, productivity, education and training. Importantly, the
decline in the quality of labor leads to a deterioration in the economic potential of society, reduced social labor,
production efficiency and, consequently, leads to a slowdown in economic growth. It was substantiate that one
of the consequences of poverty is also the social disintegration of the population. A significant contingent of the
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В Україні порівняно з високорозвинутими країнами

світу спостерігається значне майнове розшаруванням на

"бідних" та "багатих" з мізерною часткою "середнього

класу", а заможність останніх здебільшого асоціюється

з тіньовою й кримінальною діяльністю. Крім цього, існує

суттєва поляризація між регіонами, галузями й сектора�

ми в політиці доходів та виявляється різна підприємниць�

ка активність населення, що зумовлює великі розбіжності

в рівні життя населення за областями країни.

Такі вчені як Фляшнікова А., Лібанова Е. [5], Стри�

жак О., Коваленко Н., Палій О., Тарасенко Г., Руженсь�

кий М., Дубич К. та інші досліджували бідність як со�

ціально�економічні проблеми суспільства, причини бід�

ності та її прояви в контексті соціального захисту і т. д.

Способам подолання бідності присвятили свої праці такі

провідні науковці: Архангельський Ю., Васильців Т.,

Геєць В., Жаліло Я. та інші.

За наявності значної кількості наукових робіт пробле�

мам бідності багато аспектів даної наукової проблеми за�

лишається недостатньо розкритими та обгрунтованими.

Потребують подальшого дослідження аналіз механізмів

забезпечення публічної політики щодо її подолання.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — аналіз причин бідності та механізмів

забезпечення публічної політики щодо її подолання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Слід відмітити, що в світі немає загальноприйнятого

визначення поняття "бідність", у різних країнах його ро�

зуміють неоднозначно. У ЄС бідними є особи, дохід яких

становить менше 60% від середнього показника в країні

(з урахуванням соціальних виплат). У США бідність роз�

глядається як особистий, добровільний вибір індивідуу�

ма, який не бажає працювати, а тому держава не бере на

себе зобов'язання забезпечувати йому комфортне про�

живання. Водночас держава надає вразливим соціаль�

ним групам населення, включаючи і тих, хто перебуває

за межею бідності, різні види соціальної допомоги. Така

ліберальна модель соціального захисту, так звана "дер�

жава загального добробуту" (the welfare state), пошире�

на у Великобританії, країнах Скандинавії та Заходу [1].

У 1984 році Радою Європи було прийняте таке виз�

начення "бідності":  "бідними людьми, родинами або

групою людей вважаються ті, чиї ресурси (матеріальні,

культурні та соціальні) настільки недостатні, що вони

не забезпечують їм мінімально прийнятний спосіб жит�

тя населення в країнах, де вони проживають".

Тлумачення поняття бідності переживає різні зміни,

відрізняється широким набором способів використання

дефініцій, багато з яких можуть бути зрозумілі тільки в кон�

кретному історичному і соціальному контексті. Однак без�

сумнівним залишається той факт, що бідність — це не тільки

мінімальний дохід населення, але і відмінний від інших

poor, who have been deprived or limited in access to the socio!economic resources of society, are subsequently
left out of the socio!economic life of society. This can lead to the disintegration of society, the separation of its
elements and the destruction of the socio!economic unity of the country.

Ключові слова: бідність, населення, політика, безробіття, механізми.

Key words: poverty, population, politics, unemployment, mechanisms.

спосіб життя, де норми поведінки та стереотипи сприйнят�

тя досить часто передаються з покоління в покоління. Крім

того, це особлива субкультура, яка відноситься до всіх гру�

пах бідних верств населення і її прояв можливо тільки там,

де вже є досить тривалий період часу хронічна бідність.

Таким чином, природа бідності, причини її виникнення,

проблеми взаємозв'язку між матеріальним благополуччям,

поведінкою людини і властивостями публічної системи, зай�

мала особливе місце в усі часи. І від вирішення цього питан�

ня, як і раніше, залежить не тільки перспектива боротьби з

бідністю, а й формування громадської думки про можли�

вості і необхідність забезпечення публічної політики щодо

її подолання. Бідність як соціально�економічне явище тісно

пов'язана з рівнем економічного розвитку, тобто вона існує

завжди, але форми її прояву, а отже, і уявлення про неї ди�

ференційовані в часі і просторі. Проблема бідності розгля�

дається у всіх доповідях Програми розвитку Організації

Об'єднаних Націй (ПРООН) про розвиток людини. У доку�

ментах ООН підкреслюються чотири основних прояви

бідності: 1) коротке життя; 2) низька професійно�освітня

підготовка; 3) позбавлення економічної бази нормального

життя — чистої питної води, медичних послуг, якісного хар�

чування; 4) усунення від суспільного життя.

Фахівці зі Світового банку та Організації Об'єднаних

Націй вважають, що нестача кваліфікованої робочої сили,

спеціалістів, низький рівень професійної підготовки, освіти

є не тільки причиною бідності, а й наслідком цієї проблеми,

спричиненої низьким рівнем асигнувань в освітню сферу.

Тому держава має більшою мірою звернути увагу як на охоп�

лення освітою всіх верств суспільства, так і на якість надан�

ня освітніх послуг упродовж усього життя індивіда, оскіль�

ки на сьогодні освіта є вже не підготовкою до  життя, а влас�

не способом життя й формою захисту індивіда та його сім'ї

від невизначеності й непередбачуваності у майбутньому.

На думку Шульца Т., є три основні характеристики, які

визначають бідність індивіда, зокрема однією з них є низь�

кий рівень умінь та знань, з чого випливає ще один критерій,

за яким оцінюють рівень життя населення — рівень освіти

[2]. Показниками бідності населення за Руженським М. ви�

ступають: величина прожиткового мінімуму, межа бідності,

межа крайньої бідності, показники масштабу бідності (пер�

винна бідність, вторинна, дефіцит грошового доходу бідно�

го населення, гостра й глибинна бідності) [3]. Страшун Б.

досліджував бідність як наслідок таких чинників: економічні

(падіння доходів населення, висока диференціація, низька

заробітна плата, безробіття); соціальні (інвалідність,

старість, дитяча бездоглядність); демографічні (неповні

сім'ї, сім'ї з високим навантаженням утриманців, молодь і

старше покоління зі слабкими позиціями на ринку праці);

політичні (розпад країни, розрив міжрегіональних зв'язків і

порушення владної вертикалі, військові конфлікти, вимуше�

на міграція); регіонально�географічні (депресивні, дотаційні

регіони з низьким економічним потенціалом, північні регіо�

ни, залежні від централізованих поставок продовольства і

ресурсів) [4].
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Таким чином, головними причинами бідності і дефіциту

доходів в Україні є низький рівень заробітної плати на рин�

ку праці, відсутність роботи у населення працездатного віку,

а також відсутність адекватної соціальної підтримки сімей

з дітьми. Каталізатором бідності є становище на ринку праці

і слабка соціальна підтримка бідних. Поширення бідності і

соціальної диференціації українського населення призво�

дять до несприятливих умов відтворення робочої сили, за�

чіпаючи такі складові, як здоров'я, продуктивність праці,

рівень освіти і професійної підготовки. Важливим є той факт,

що зниження якості робочої сили веде до погіршення еко�

номічного потенціалу суспільства, скорочення суспільної

праці, ефективності виробництва і, як наслідок, призводить

до уповільнення темпів економічного зростання.

Рівень і масштаби бідності впливають також на платос�

проможність попиту населення, тим самим знижуючи

ємність внутрішнього ринку, так як бідне населення буде

проявляти все менший попит на товари і послуги. У свою

чергу, звуження внутрішнього ринку під впливом зростан�

ня бідності населення призводить до скорочення суспіль�

ного багатства, що викликає ланцюгову реакцію і підсилює

подальший процес збідніння населення.

Одним з наслідків бідності є також соціальна дезінтег�

рація населення. Значний контингент бідних, які опинилися

позбавленими або обмеженими в доступі до соціально�еко�

номічних ресурсів суспільства, згодом залишаються осто�

ронь від соціально�економічного життя суспільства. Це

може привести до розпаду суспільства, роз'єднання його

елементів і руйнування соціально�економічної єдності краї�

ни. Таким чином, бідність є не тільки економічною, але й

суспільно значущою проблемою, яка вимагає практичних

дій зі боку публічної влади щодо її подолання.

Результати проведеного аналізу свідчать про те, що

бідність — це поняття багатовимірне, що включає в себе

різні грані і має різні способи прояви. Поняттю бідність суп�

роводжують інші соціально�економічні поняття, що опису�

ють рівень матеріальної забезпеченості людини і його мож�

ливості користуватися тими чи іншими суспільними блага�

ми — малозабезпеченість (злидні), які регулюються за до�

помогою прожиткового мінімуму.

Надзвичайно впливовим чинником розвитку бідності є

безробіття населення. Найбільш небезпечним вважається

родинне безробіття, яке найчастіше спостерігається у ма�

лих і монофункціональних містах [5]. Кількість безробітно�

го населення (за методологією МОП) у віці 15—70 років у

2019 році, у порівнянні з 2018 роком, скоротилася на 91 тис.

осіб та становила 1,5 млн осіб. Рівень безробіття (за мето�

дологією МОП) скоротився з 8,8% до 8,2% робочої сили.

Скорочення рівня безробіття відбулося в усіх регіонах. Най�

нижчий рівень безробіття спостерігався у Харківській об�

ласті (5,0%), м. Києві (5,8%), Одеській та Київській облас�

тях (відповідно, по 5,9%), а найвищий — у Луганській

(13,7%), Донецькій (13,6%), Кіровоградській (11,0%), Пол�

тавській та Волинській областях (відповідно, по 10,6%).

Скорочення рівня безробіття відбулося серед громадян

віком від 15 до 39 років, в той же час серед осіб віком 40—

49 років рівень безробіття зріс з 7,7% до 8,4%, серед осіб

50—59 років — з 7,4% до 8,0%. Найнижчий рівень безро�

біття спостерігався серед осіб у віці 30—34 роки (7,3%),

водночас серед молоді до 25 років цей показник становив

15,4% робочої сили відповідного віку (майже удвічі вище,

ніж серед усього населення). Необхідно відмітити, рівень

безробіття в Україні залишається вищим за середній по краї�

нах Європейського союзу, де цей показник знизився з 7,3%

до 6,7%, зокрема серед молоді у віці до 25 років — з 15,2%

до 14,4% робочої сили відповідного віку. Зменшення об�

сягів та рівня безробіття відбулося як у міських поселен�

нях, так і у сільській місцевості. У міських поселеннях

кількість безробітного населення у віці 15—70 років змен�

шилася на 68 тис. осіб (до 995 тис. осіб), а рівень безробіт�

тя скоротився з 8,6% до 8,0%. У сільській місцевості —

кількість безробітного населення зменшилася на 23 тис. осіб

(до 493 тис. осіб), рівень безробіття скоротився 9,2% до

8,7% робочої сили [6].

Проблема безробіття є характерною як для розвину�

тих країн, так і для країн, що розвиваються. Однак в Ук�

раїні ця проблема вирізняється більшою складністю, незва�

жаючи на позитивну тенденцію до зниження офіційного

рівня безробіття, та без винятку неминуче призводить до

зубожіння населення в нашій державі.

Майнове розшарування населення, яке не відповідає

стандартам рівня життя країн Європейського Союзу, а зде�

більшого наближається до країн Латинської Америки, вна�

слідок поширення нецивілізованих форм нагромадження ка�

піталу, багатства незначним прошарком громадян, зростан�

ня рівня тінізації економіки, корупції, економічної злочинності

та значної міжгалузевої диференціації оплати праці є причи�

ною поглиблення проблеми бідності в Україні. Внаслідок

цього сформувалися значна частина бідного населення —

близько 82%, які володіють лише 20% багатства держави й

живуть за межею бідності, та невеликий прошарок найбагат�

ших людей — 2—3%, в яких концентрується 80% багатства

країни, що унеможливлює зростання кількості представників

"середнього класу" [7; 8]. Лише менше, ніж 20% населення в

Україні можна розглядати як соціальну базу для майбутньо�

го середнього класу, однак, але, за експертними оцінками,

2/3 своїх доходів вони отримують нелегально, здебільшого

кримінальним способом, що суперечить принципам соціаль�

но орієнтованої ринкової економіки. Водночас у високороз�

винутих країнах до середнього класу належить більшість, яка

займає середні статусні позиції між "верхами" та "низами", а

саме 50—75% населення країни [7].

В Україні, за висловлюваннями багатьох вітчизняних

фахівців і експертів міжнародних організацій, представни�

ки середнього класу не підпадають, на жаль, під критерії,

встановлені в розвинутих державах світу. В Україні середній

клас, будучи пасивним, неорганізованим і розпорошеним,

прийняв, в своїй більшості, сформовані в останні десяти�

ліття "правила" корупційно�олігархічної системи та неспро�

можний їх відкидати, як апріорі неприйнятні, та чинити їм

опір. Часті економічні кризи, дефіцит робочих місць, без�

надійність очікувань на забезпечення державою соціальної

справедливості та побоювання залишитись без роботи зму�

шують представників середнього класу в Україні підстрою�

ватися під ці "правила", погоджуватися на фактично без�

коштовну працю та індивідуально шукати можливості для

виживання. Іншими словами, в Україні середній клас поки

що не сформовано в обсягах, достатніх для формування

державної політики подолання бідності або здійснення ре�

ального впливу на неї. Зубожіння українців і надалі продов�

жується, незважаючи на гучні заяви, які звучать на політичній

арені з боку вищих посадових осіб держави та спекуляції

політиків щодо боротьби з бідністю. В Україні зі зміною

урядів, депутатського корпусу Верховної Ради змінюють�
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ся державні концепції, стратегії, програми, політика та за�

ходи, в яких декларуються популістські тези, змінюється

риторика, формулювання передвиборчих програмних обі�

цянок політиків, намагання втілити яких в життя є здебіль�

ше марними та залишаються невиконаними.

Розрізняють монетарну, деприваційну і суб'єктивну

види бідності, кожна з яких має окрему методологію виз�

начення. Монетарна бідність визначається на основі кри�

теріїв абсолютної та відносної бідності. Абсолютна

бідність — це неспроможність індивідом задовольнити

свої базові життєві потреби, відсутність фізіологічних і

соціальних мінімальних умов для його проживання   спо�

живання (їжі, житло, одяг), доступу до необхідних послуг

(вода, опалення, лікування, освіта), гідно оплачуваної ро�

боти тощо. Кількісним критерієм абсолютної бідності є

прожитковий мінімум або поріг (межа) бідності — зако�

нодавчо встановлений рівень грошових доходів окремої

людини, сім'ї за певний період, який дає змогу задоволь�

няти мінімальні фізичні та соціальні потреби [8].

Абсолютна бідність визначається шляхом порівняння

загального доходу індивідуума чи сім'ї із вартістю спожив�

чого кошика товарів та послуг, що складають базові потре�

би у суспільстві; особи, чиї доходи менші від базових по�

треб перелічених у кошику живуть в абсолютній бідності.

Відносна бідність — це екстремальна форма нерівності в

стандартах життя, соціальному захисті, яка стосується

індивідів або сімей, які впродовж тривалого періоду мають

у своєму розпорядженні ресурси (доходи, власність, умови

праці та життя), значно нижчі від визначених середніх у дер�

жаві показників. Тобто, це такий стан, коли індивід не має

достатньо коштів, щоб вести прийнятний для даного сусп�

ільства спосіб життя. Особи, що витрачають більшу частку

своїх доходів на кошик товарів, послуг порівняно з порого�

вими значеннями, встановленими в суспільстві на підставі

середнього розміру цієї частки, вважаються відносно бідни�

ми. Під час визначення деприваційної бідності керуються

не підрахунками наявних у населення коштів, а кількістю,

характером тих позбавлень і соціальних виключень (екск�

люзії), яких воно зазнає в повсякденному житті та які не

можуть бути переведені у грошовий еквівалент — мож�

ливість реалізації права на отримання доступного житла,

якісних соціальних послуг, медичної допомоги, освіти, гідної

праці тощо. Суб'єктивна бідність визначається на підставі

результатів соціологічних опитувань населення, їх само�

оцінки, ставлення до власного матеріального становища, по�

рівняння своїх можливостей у задоволенні потреб, споживан�

ня з іншими людьми або власним становищем у минулому.

ВИСНОВКИ
Отже, бідність в Україні набула надзвичайної гостроти,

що й відрізняє це явище від інших високорозвинутих країн

світу. Низький рівень матеріального становища громадян

(незначне зростання доходів населення, передусім заробі�

тної плати та пенсій відносно швидкого зростання цін і та�

рифів (у кілька разів) відповідно на товари й послуги; за�

боргованість із заробітної плати, скорочення частки заро�

бітної плати та пенсій у структурі грошових доходів насе�

лення тощо); неефективна політика щодо реформування

ринку праці (відсутність захисту від безробіття, відсутність

збалансування попиту та пропозиції на робочу силу, поши�

рення безробіття серед працездатного населення); неспра�

ведливий розподіл доходів населення; нераціональне ви�

користання і непропорційний розподіл бюджетних коштів

на всіх рівнях щодо підвищення якості освіти, охорони здо�

ров'я та інших галузей соціально�культурної сфери.
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У статті розглядаються актуальні проблеми дослідження електронної участі в Україні, про!
аналізовано основні перешкоди, що існують на шляху становлення е!демократії. Не відкидаю!
чи важливість аналізу технологічних аспектів е!участі та проблем технологічного характеру,
що створюють бар'єри для збільшення впливу громадян на державно управлінські процеси в
умовах інформаційного суспільства (таких як цифровий розрив, кіберзагрози, недосконала
архітектура інструментів е!участі тощо), робота зосереджена на визначенні впливу соціальних
факторів на різних стадіях електронної участі. Досліджено питання ефективності визначення
індексу електронної участі та його зв'язку з рівнем реальної демократії в державах. На основі
аналізу законодавства, українських та зарубіжних наукових досліджень визначено перелік су!
спільних проблем, що впливають на ефективність запровадження державою інструментів е!
участі. Також зроблено огляд якісних трендів розвитку е!участі на сучасному етапі, особливу
увагу приділено висвітленню питань, пов'язаних з впливом соціальних факторів на залучення
громадян до прийняття державно управлінських рішень за допомогою ІКТ, запропоновано при!
клади з практики запровадження інструментів е!участі в Україні. Визначено перспективні на!
прями дослідження е!участі в контексті урахування всіх чинників, що впливають на цей процес,
при чому акцент робиться саме на соціальних проблемах, які створюють бар'єри на шляху до
ефективної взаємодії громадян, влади та всіх зацікавлених груп. Серед таких напрямів виділе!
но питання відсутності мотивації до е!участі у громадян, проблеми довіри до уряду, вплив со!
ціального капіталу, особливості комунікації в горизонтальних спільнотах, розвиток е!демократії
в умовах інформаційної війни та необхідність розвитку системи громадянської освіти. Для вис!
вітлення соціальних процесів, які пов'язані з електронною участю населення, рекомендується
поєднувати кількісні та якісні соціологічні методи, адже це допоможе владі мати зворотній зв'я!
зок від громадян і враховувати їх результати при подальшому конструюванні системи елект!
ронної демократії.

The article examines actual problems of e!participation research in Ukraine, analyzes the main
obstacles to the formation of e!democracy. While not rejecting the importance of analyzing the
technological aspects of e!participation and technological problems that create barriers to increasing
the influence of citizens on public administration processes in the information society (such as the
digital divide, cyber threats, imperfect architecture of e!participation tools, etc.), the work focuses
on determining the influence of social factors at different stages of e!participation, such as
information provision, citizen consultation and citizen's engagement. The issue of the effectiveness
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Пройшло майже п'ять років з початку запроваджен�

ня інструментів електронної участі в Україні. За цей час

накопичився достатній масив емпіричних даних для пе�

реходу від теоретизування і нормативного дискурсу до

більш конкретних висновків щодо ефективності функ�

ціонування електронної демократії в Україні, є мож�

ливість критично осягнути переваги і недоліки її засто�

сування в умовах нашої держави. Не відкидаючи вкрай

важливого значення проблем технологічного характе�

ру, які впливають на успішність практик електронного

залучення громадян (таких як зручність інструментів е�

участі, кібербезпека, цифровий розрив тощо) це дослі�

дження зосереджує увагу на соціальних факторах, що

формують порядок денний для розвитку е�демократії.

Серед проблемних полів, що вкрай важливі для дослід�

ження соціального виміру е�участі, можна виділити по�

шук методології вимірювання, що буде враховувати

особливості суспільних процесів, довіра до влади, вплив

соціального капіталу, громадянське суспільство як по�

середник у здійсненні е�участі та інформаційні війни як

нова реальність що стоїть на заваді електронної демок�

ратії.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретико�методологічні проблеми електронної

участі розглядали у своїх роботах такі зарубіжні дослі�

дники: Е. Мекінтош, Дж. Роуз, Е. Тамборіс, К. Тарабаніс,

А. Вайт, Ч. Реддік, Д. Норріс та інші, проте в їх роботах

основна увага приділяється технологічному виміру, а

вплив соціальних чинників не висвітлений достатньо. Пи�

тання зв'язку електронної участі з реальною демокра�

of measuring the e!participation index and its connection with the level of real democracy in the
state is analyzed. Based on the analysis of legislation, Ukrainian and foreign research, a list of social
problems that affect the effectiveness of the state's introduction of e!participation tools has been
identified. There are also presented qualitative trends in the development of e!participation at the
present stage, special attention is paid to the issues related to the influence of social factors on the
involvement of citizens in public administration decisions through ICT, suggested examples from the
practice of implementation of e!participation tools in Ukraine. Prospective directions of e!
participation research are identified in the context of taking into account all factors influencing this
process, with an emphasis on social issues that create barriers to effective interaction between
citizens, government and all stakeholders. Among such areas are the lack of motivation for e!
participation of citizens, problems of trust in government, the impact of social capital, the features
of communication in horizontal communities, the development of e!democracy in the conditions of
information war and the need for civic education. It is recommended to combine quantitative and
qualitative sociological methods to cover social processes related to e!participation of the people,
as this will help the government to have feedback from citizens and take their results into account
when further designing the e!democracy system.

Ключові слова: електронна демократія, електронна участь, індекс електронної участі, електронні

петиції, бюджет участі, громадянська освіта.

Key words: e)democracy, e)participation, e)participation index, e)petitions, participatory budget, civic education.

тією в державі розглядав О. Гранлюнд, аналізу впливу

ІКТ на демократичні процеси присвятили свої роботи

Г. Айхгольцер та Д. Оллгаттер. Основні виклики на шля�

ху розвитку е�участі на сучасному етапі досліджував

Д. Ле Бланк. З вітчизняних дослідників теоретико�кон�

цептуальним засадам електронного урядування та елек�

тронної демократії присвятили дослідження Н. Грицяк,

С. Соловйов, О. Загвойська, С. Чукут, А. Семенченко.

Практичні аспекти втілення інструментів е�участі в Ук�

раїні вивчали С. Лобойко, Д. Хуткий, А. Ємельянова.

Проте, попри значну кількість досліджень, галузь е�

участі залишалася освітленою в основному з технолог�

ічного боку в роботах зарубіжних вчених, у вітчизняно�

му науковому доробку основна увага приділяється по�

будові нормативних теорій або аналізу окремих інстру�

ментів. Саме тому е�участь потребує наукового осягнен�

ня як особлива сфера діяльності людей, на яку вплива�

ють різноманітні соціальні фактори.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — визначити основні перешкоди на шля�

ху розвитку е�участі в Україні на сучасному етапі з ура�

хуванням соціальних факторів і на основі їх аналізу за�

пропонувати проблемні поля для подальшого дослід�

ження соціального виміру електронної демократії.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У дослідженні електронного урядування ООН UN E�

Government Survey 2020 Україна має показник 0,8095,

і, відповідно, піднялася у рейтингу країн за індексом

електронної участі з 75 у 2018 році на 46 позицію [1],

увійшовши у групу країн з дуже виcоким EPI, що є вра�
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жаючим прогресом за два роки і результатом того, що

процес становлення інструментів е�участі в нашій дер�

жаві проходить успішно. Згідно з методологією Elec�

tronic Participation Index перший рівень, або етап е�

участі, тобто е�інформування, втілений в Україні на

79,63%, другий етап — е�консультації — на 80,95%,

третій — електронне прийняття рішень — на 90,91 %.

Проте загальний індекс електронного урядування для

України становить 0,6824 (69 місце в світі), найнижчим

серед показників, що впливають на нього є розвиненість

телекомунікаційної структури, в той час як соціальний

вимір — людський капітал — традиційно на високому

рівні.

Проте чи є індекс електронної участі достатньо ре�

презентативним? Виникає ряд питань, пов'язаних з його

відповідністю реальному стану речей в певній країні.

Наприклад, у своєму дослідженні EPI шведський нау�

ковець О. Гранлюнд приходить до висновку, що даний

індекс не завжди корелює зі станом реальної демократії

в країні, тобто у недемократичних країнах зі значним

рівнем цензури в Інтернеті він може бути вищим, ніж в

країнах з демократичним режимом [2]. Наприклад, за

рівнем демократії згідно з рейтингом The Economist

Intelligence Unit 2019 Україна посідає 78 місце, Китай —

153 [3], проте в рейтингу EPI 2020 Україна займає 46 по�

зицію, а Китай — 9 [1]. Методологія вимірювання елек�

тронної залученості громадян не враховує багатьох ас�

пектів демократичної участі, не відслідковує реальні

соціальні процеси, а лише аналізує наявність тих чи

інших інструментів на певному рівні взаємодії громадян

і влади. Власне, у дослідженні електронного уряду ООН

визнається, що індекс електронної участі вимірює мож�

ливості, що надає уряд громадянам для електронної

взаємодії, проте слабко репрезентує реальну затребу�

ваність інструментів е�демократії в населення та їх ефек�

тивність. Також зазначена методологія стосується

більшою мірою е�участі на загальнонаціональному рівні,

аніж на рівні місцевого самоврядування [1].

Створення нової репрезентативної методології для

оцінки е�участі є однією з важливих проблем, що по�

стають перед публічним управлінням. Це вкрай актуаль�

но для України, в якій проходить процес інституційного

становлення інструментів електронної участі, проте

фактичний рівень залученості громадян залишається

низьким. Які ще перспективні напрями дослідження

електронної участі можна виділити? Щоб визначити їх,

пропонуємо проаналізувати основні виклики, що стоять

перед е�демократією в Україні і світі, і на основі цього

запропонувати методологічні завдання, що передбача�

ють осягнення електронної участі як особливої сфери

людської діяльності, а не лише набору конкретних тех�

нічних засобів.

Отже, які проблеми можна виділити для сфери е�

участі? Насправді, перешкоди на шляху розвитку е�де�

мократії існують не тільки в Україні, при чому сучасні

реалії інформаційних війн, зростання впливу корпо�

рацій, загрози кібертероризму та інші виклики змушу�

ють дослідників зняти "рожеві окуляри" і більш стри�

мано оцінювати успішність взаємодії громадян з владою

за допомогою ІКТ, аніж це було 10 років тому. Зави�

щені очікування від використання каналів е�участі для

оздоровлення демократичного процесу і відновлення

довіри громадян до урядів, покладання надій на техно�

логії Web 2.0, перенесення дослідницького фокусу на

роль соцмереж як майбутнього успішної електронної

партиципації не виправдали себе. Дєвід ЛеБланк у до�

слідженні трендів електронної участі зазначає, що "ці

очікування, що підживлюються позитивізмом або "тех�

но�оптимізмом", які мали тенденцію супроводжувати

розвиток електронного уряду, загалом не відповідають

результатам на місцях" [4].

Отже, тривалий час використання інструментів е�

участі в Евросоюзі дозволив проаналізувати стан речей

у даному напрямі е�урядування. У 2016 році на замов�

лення Європарламенту було проведене SWOT�дослід�

ження електронних ініціатив громадян. Ми звертаємо

увагу на слабкі сторони електронних ініціатив для гро�

мадян ЄС, що були оцінені 21 експертом з даної сфери:

— Ініціативи е�участі залишають громадян розчаро�

ваними через відсутність впливу.

— Надмірні вимоги до ідентифікації та персональ�

них даних.

— Громадяни не знають про існування ініціатив е�

участі.

— Ініціативи е�участі незручні для користувачів.

— Ініціативи е�участі не є рентабельними, врахову�

ючи значні зусилля, необхідні для їх організації, і не�

впевненість у значимості їх впливу.

— Координація ініціатив е�участі занадто складна

через відсутність погоджених правил ідентифікації.

— Організатори ініціатив не можуть забезпечити

вчасний зворотній зв'язок громадянам.

— Европейські ініціатви е�участі виключають нере�

зидентів.

— Результати ініціатив не є обов'язковими до вико�

нання [5].

Щодо потенційних загроз, то були виділені такі, як

зниження інтересу громадян до політики на рівні ЄС,

дефіцит демократії, цифровий розрив та розрив у на�

вичках е�участі між країнами ЄС [5].

В Україні на початковому етапі запровадження

інструментів е�демократії у 2015 році у рамках програ�

ми "Електронне урядування задля підзвітності влади та

участі громади" (EGAP) були проведені круглі столи з

представниками зацікавлених груп (влади, бізнесу, на�

укових кіл, громадянського суспільства, ЗМІ, молоді).

У рамках дискусій учасникам пропонувалося визначити

головні перешкоди на шляху електронної демократії в

Україні. І хоча кожна група сформувала свій власний

список, думки експертів щодо деяких пунктів були схо�

жими. Серед них можна виділити цифрову нерівність і

недостатній рівень цифрових навичок населення, нероз�

виненість ІТ�інфраструктури, байдужість населення,

низький рівень залученості до політичних процесів, не�

довіра до влади, недосконалість законодавства, від�

сутність діалогу і координації дій між різними зацікав�

леними групами у суспільстві, брак прозорості політич�

них процесів тощо [6].

У 2016 році Національний інститут стратегічних дос�

ліджень опублікував аналітичну записку "Розвиток ме�

ханізмів електронної участі", в якій, зокрема, зазнача�

лося, що "…суттєвою перешкодою для використання

громадянами наявного інструментарію електронної

участі є низький рівень поінформованості населення
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щодо можливостей та переваг електронної участі.

Згідно результатів соціологічного дослідження КМІС,

79% опитаних ніколи не чули терміну "електронна де�

мократія", 41% — частково розуміють його значення"

[7]. Також у ній було наведено ті особливості українсь�

кого суспільства, що ускладнюють розвиток електрон�

ної участі: "…патерналістське ставлення населення до

держави, невисока значимість таких цінностей, як участь

у політичному житті, демократичний контроль рішень

влади, нерозвиненість культури відкритого врядування

в органах державної влади та органах місцевого само�

врядування. Внутрішня цифрова нерівність (нерівний

доступ громадян з різних верств до можливостей вико�

ристання новітніх ІТ), відсутність узгодженого систем�

ного підходу до розвитку електронної участі та концеп�

туального документу, який би визначав основні пріори�

тети та напрями реалізації політики із розвитку елект�

ронної участі в Україні, так само негативним чином по�

значаються на розвиткові електронної участі в Україні"

[7].

У 2017 році Кабінетом Міністрів України була прий�

нята Концепція розвитку електронної демократії, в якій

було визначено такі першочергові для вирішення про�

блеми:

— невизначеність державної політики у сфері елек�

тронної демократії, а також шляхів її реалізації;

— недосконалість нормативно�правової бази, що

регулює сферу розвитку електронної демократії та

підзвітності громадянину суб'єктів владних повнова�

жень з використанням сучасних можливостей інформа�

ційно�комунікаційних технологій;

— низький рівень залучення суб'єктів громадянсь�

кого суспільства до процесів удосконалення державної

політики, а також до імплементації її окремих інстру�

ментів;

— відсутність даних щодо доступності використан�

ня нових інструментів електронної демократії для осіб

з інвалідністю, зокрема із сенсорними порушеннями (в

тому числі слуху та зору);

— відсутність достатньої електронної взаємодії дер�

жавних електронних інформаційних ресурсів і недо�

статній рівень розвитку інформаційної інфраструктури;

— недостатність єдиних стандартів ідентифікації

громадян і підходів до створення, зберігання та вико�

ристання електронних даних незалежно від використан�

ня систем і технологій;

— наявність цифрової нерівності внаслідок недо�

статньо розвиненої інфраструктури доступу до Інтерне�

ту залежно від географічного положення та типів насе�

лених пунктів;

— низький рівень готовності державних службовців,

посадових осіб органів місцевого самоврядування,

фізичних та юридичних осіб до запровадження елект�

ронної демократії, недостатність рівня знань і навичок

у державних службовців, посадових осіб органів місце�

вого самоврядування, громадян щодо розвитку елект�

ронної демократії [8].

Як бачимо, окрім технологічних (відсутність взає�

модії між держреєстрами, проблеми ідентифікації, циф�

ровий розрив), інституціональних (невизначеність дер�

жавної політики, неготовність держслужбовців до впро�

вадження е�демократії) та нормативно�правових (недо�

сконалість законодавства) виділено і соціальні пробле�

ми, такі як низький рівень залученості громадянського

суспільства, проблеми інклюзивності, недостатність

знань щодо розвитку електронної участі у громадян. І

якщо для вирішення інших проблем реально поставити

конкретні цілі і виміряти ступінь їх виконання (наприк�

лад, розробка і виконання стратегій, запровадження

системи "Трембіта", прокладання мереж високошвид�

кісного інтернету у віддалені населені пункти тощо), то

проблеми соціального характеру, особливо ті, що сто�

суються рівня залучення громадян до електронних

ініціатив, дуже часто буває важко ідентифікувати і ви�

міряти.

Досить точно, на нашу думку, проблемні поля до�

слідження і виклики на шляху електронної участі виз�

начені у цьогорічному дослідженні ООН "E�participation:

a quick overview of recent qualitative trends":

— цифровий розрив;

— розширення фокусу за межі технологій на со�

ціальні та інституційні фактори;

— чітке усвідомлення цілей електронної участі;

— потреба в аналізі значної кількості груп впливу,

їх мотивів, очікувань і потреб;

— відсутність довіри до урядів, Інтернету та соціаль�

них медіа;

— встановлення чітких зв'язків між механізмами

електронної участі та процесами прийняття рішень;

— краще вимірювання витрат та позитивних ефектів

електронної участі;

— систематизована оцінка ініціатив електронної

участі;

— досконала нормативно�правова база;

— розуміння цінностей в публічному управлінні;

— електронна демократія має розглядатися в більш

широкому політичному контексті [4].

Тому пропонуємо розглянути їх детальніше та ви�

значити актуальність під час впровадження е�демократії

в Україні.

 Цифровий розрив. Автор дослідження зазначає,

що концепція цифрової нерівності має бути розшире�

на і включати в себе не тільки доступ до технологій.

Недавні аналізи цифрового розриву виділяють при�

наймні три рівні цифрової грамотності на додаток до

фізичного доступу: навички роботи з комп'ютерами та

Інтернетом; навички пошуку та аналізу інформації; та

навички використання функцій Web 2.0 для досягнен�

ня власних цілей.  Europe's Digital Competency

Framework додає до цього можливість спілкуватися та

співпрацювати в Інтернеті, навички вирішення проблем,

навички створення цифрового контенту та навички

безпеки в Інтернеті [4].

На вищих рівнях електронної участі, де громадяни

мають можливість приймати публічно управлінські

рішення, додатково необхідний блок навичок, потрібних

для аналізу складних політичних пропозицій. Ці навич�

ки виходять далеко за межі можливості використову�

вати прості функції соціальних медіа, такі як кнопки

"Подобається" та інші [4]. Для деяких типів співтворчості

(наприклад, хакатони чи інші інноваційні змагання)

участь вимагає дуже спеціалізованих навичок, які, як

очікується, можуть засвоїти лише дуже малі групи лю�

дей [9].
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Подібну розширену методологію оцінки цифрової

готовності варто застосовувати і в Україні. І хоча остан�

нім часом у нашій державі дуже популяризувалися теми

цифрових навичок, цифрової грамотності, медіаграмот�

ності, на державному рівні формуються програми циф�

рової освіти, проте, на нашу думку, підготовка населен�

ня до електронної участі, особливо на третьому рівні

(електронне прийняття рішень) здійснюється досить

однобоко, з урахуванням технічної сторони питання, але

ігноруючи більш фундаментальні навички та соціальні

фактори. Навіть у сфері боротьби з фейками та пропа�

гандою багато сил приділяється технічним інструмен�

там та кількісним методам — машинному контент�ана�

лізу статей на наявність мови ненависті чи маніпулятив�

них заголовків, аналіз мереж ботів у соцмережах, але

мають бути розкриті в рамках кампанії медіа�грамот�

ності і більш глибокі питання — наприклад, історичні,

ідеологічні, соціальні передумови появи тих чи інших

видів маніпулювання суспільною свідомістю.

Тому недарма в дослідженні ООН виділяється на�

ступний тренд е�участі: розширення фокусу за межі тех�

нологій на соціальні та інституційні фактори. Зазна�

чається, що ініціативи електронної участі часто розроб�

лялися та реалізовувалися з акцентом на технологічні

чинники, на шкоду аспектам організаційних змін у дер�

жавних установах та більш широким соціо�технічним

міркуванням. Не відкидаючи важливість технологічно�

го виміру електронної участі, надмірна увага до техно�

логій вважається суттєвим обмеженням та причиною

невдачі проєктів електронної участі з самого початку її

функціонування як окремої сфери діяльності [4]. Тобто

створення платформ для електронної участі ще недо�

статньо для стимулювання участі населення. Сама на�

явність відповідної технології не може сама по собі

збільшити громадянську залученість, особливо в краї�

нах де традиційна політична участь і громадянська

активність на низькому рівні.

Надзвичайно важливо також чітко усвідомлювати

цілі електронної участі. Було помічено, що провал ініціа�

тив електронної участі часто можна простежити через

відсутність чітких цілей щодо її реалізації. Також в до�

слідженні відмічається, що часто проекти електронної

участі мають освітню складову, проте підвищення гро�

мадянської грамотності та сприяння стійкому залучен�

ню громадян, часто не є в числі цілей, що ставлять пе�

ред собою державні структури, що опікуються розвит�

ком е�участі [4]. Наприклад, значний масив відкритих

даних і сервісів на основі них є звісно позитивним ру�

хом до прозорості та розуміння населенням процесів,

що проходять у державі, проте для непідготованої лю�

дини цей океан даних є лише "цифровим шумом", і щоб

витягнути з нього потрібну інформацію, необхідні не

тільки цифрові навички, але і аналітичне мислення тощо.

Також не останнім фактором виступає мотивація. Чи

можна назвати електронною участю пошук покупцем

інформації щодо автотранспортного засобу з метою

уникнення шахрайства, адже в даному випадку людина

використовує відкриті державні дані суто з особистою

метою?

Проте, як було сказано вище, поступово в Україні

формується система навчання громадянським навичкам

(наприклад, проєкт Дія. Цифрова освіта має на меті за

3 роки навчити цифрової грамотності 6 млн українців

[10]) на стратегічному рівні в державі немає розуміння

всебічної громадянської освіти і виховання, існує лише

ряд освітніх ініціатив зі здобуття певних навичок. Саме

тому на шляху до ефективного функціонування е�демок�

ратії необхідно мати зворотній зв'язок від широких мас

населення, для визначення рівня залученості, мотивації

щодо е�участі та стану громадянської свідомості. На

жаль, дуже часто обговорення проблем, пов'язаних з

електронною демократією є прерогативою вузьких кіл

експертів, погляди населення щодо електронної участі

рідко враховуються і досліджені недостатньо. Існують

соціологічні дослідження в рамках формування Індек�

су місцевої е�демократії в Україні щодо наявності

інструментів е�участі, кількості користувачів е�сервіса�

ми, задоволеністю їх роботою в окремих містах [11],

але вони знову ж таки не приділяють достатньо уваги

соціальним факторам і проблемам мотивації.

Потреба в аналізі значної кількості груп впливу, їх

мотивів, очікувань і потреб. Зазвичай модель електрон�

ної участі представлена як взаємодія громадянина і вла�

ди з метою вироблення спільного порядку денного за

допомогою ІКТ, проте на практиці все набагато склад�

ніше. В процесі становлення е�демократії тісно пере�

плітаються інтереси багатьох зацікавлених груп, які важ�

ко узгодити. Публічне управління, громадяни, окремі

політики та партії, громадянське суспільство, бізнес,

ЗМІ, міжнародні організації та інші стейкхолдери пере�

бувають у зв'язку в цій системі, ось чому схема "грома�

дянин�е�ініціативи�влада" є занадто абстрактною і не

відображає реальний стан речей. Можемо припустити,

що окремий громадянин, без суспільних потреб та інте�

ресів, не включений в громадські організації, об'єднан�

ня, групи за місцем проживання та інші горизонтальні

канали взаємодії не матиме потреби в електронній

участі. Модель з абстрактним громадянином може ви�

користовуватись при розгляді технологічної сторони

е�участі, проте якщо фокус наукової роботи в царині

соціальній та політичній, вона не є релевантною. Г. Айх�

гольцер та Д. Оллгаттер у своєму дослідженні поділили

всі спроби науковців проаналізувати процеси е�демок�

ратії в залежності з впливом на реальну демократію на

три групи:

1. Технологічно орієнтований аналіз порівняння

електронно�опосередкованих форм участі з неелект�

ронно�опосередкованими формами дає результати

щодо того, які інструменти є придатними для різних

видів участі. На цьому рівні жодні емпірично обгрунто�

вані висновки про вплив на демократію в більш широ�

кому розумінні неможливі.

2. Аналіз наслідків конкретних ініціатив щодо елек�

тронної участі фокусується на зміні структур участі та

комунікаційних моделей та задає питання, чи дозволяє

використання ІКТ досягти рівноправної участі, чи підтри�

мує традиційні владні структури.

3. Аналіз впливу впливу ІКТ загалом на соціальну

участь та демократію стосується їх опосередкованої

ролі у формуванні суспільства та політичних суб'єктів.

Вплив ІКТ визначається зміцненням потенціалу грома�

ди та соціальним капіталом. Збільшення чи зменшення

соціального капіталу (на індивідуальному чи колектив�

ному рівні) по�різному впливає на різні форми грома�
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дянської участі; ці ефекти випливають із сукупних вис�

новків [12].

Дві останніх групи потребують більш складних мо�

делей для висвітлення процесів е�участі, аналізу інте�

ресів, мотивів та потреб всіх груп впливу.

Відсутність довіри до урядів, Інтернету та соціаль�

них медіа. Залучення громадян та стійке використання

електронної участі значною мірою залежить від їхньої

довіри до державних установ, а також від їхньої довіри

до Інтернету загалом та конкретних компонентів плат�

форм участі, таких як соціальні медіа [4].

Ця проблема вкрай актуальна для України, де існує

низька довіра до влади та особливо до силових

органів[13], які часто є розпорядниками персональних

даних. "Зливи" приватної інформації про громадян в

мережу не є рідкістю в реаліях нашої держави. Останній

гучний скандал пов'язаний з витоком даних стався у

травні 2020 року, коли було викрито Телеграм�бот, який

пропонував купити дані щодо посвідчень українців, в

тому числі і з нового додатку "Дія" [14]. І хоча Міністер�

ство цифрової трансформації заявило про свою непри�

четність до витоку даних [15], а телеграм�бот був за�

блокований, даний випадок вкотре переконав, що нехту�

вання кібербезпекою при здійсненні амбіційних реформ

по всезагальній "діджиталізації" призведе до хаосу.

Проте випадки крадіжки персональної інформації з дер�

жавних реєстрів відбувалися і до їх цифровізації, тому

в подібних ситуаціях значну роль відіграє не тільки тех�

нологічний, але і людський фактор, багато чого зале�

жить від доброчесності посадових осіб, які розпоряд�

жаються реєстрами персональних даних.

Недовіра до влади може підсилюватися і намаган�

нями слідкувати за громадянами і збирати все більше

персональних даних про них. Проте не варто думати,

що лише уряди намагаються знати все про нас. Актив�

ність громадян у мережах відслідковують великі кор�

порації і дрібніші маркетингові агентства, що на основі

цифрового "зліпка" особистості пропонують рекламу і

контент відповідно до її вподобань. Сучасні алгоритми

підлаштовуються під смаки користувача, який потрап�

ляє в "мильну бульбашку", нова цифрова реальність

затягує його ще глибше. Наприклад, якщо людина по�

дивилась одного разу відео про історію пірамід майя

на Youtube, сервіс почне нав'язливо рекомендувати

схожі за темою матеріали, серед яких з великою долею

імовірності будуть псевдонаукові. За декілька тижнів

перегляду подібного запропонованого алгоритмами

контенту людина без навичок критичного мислення та

цифрової грамотності може увірувати в керування Зем�

лею, яка насправді є пласкою, таємним культом репти�

лоїдів та інші конспірологічні теорії. І якщо в подібну

"пастку" може потрапити далеко не кожен, то дбайли�

во підібрані системою рекомендацій відео, що розпа�

люють ворожнечу та поляризують суспільство і дотичні

до актуальних політичних і соціальних проблем, можуть

значно вплинути на вподобання користувачів і значно

популяризувати маргінальних політиків, як це було, на�

приклад, у Бразилії зі зростанням впливу правого попу�

ліста Жаїра Болсонару завдяки YouTube [16].

Загалом розвиток соціальних медіа як основного

каналу онлайн�комунікацій спочатку привернув увагу

дослідників е�участі як потенційний шлях до підвищен�

ня електронної участі населення, проте нині зрозуміло,

що соцмережі не є ідеальною комунікативною сферою

Габермаса, і навіть "глобальним селом" Маклюена. В

сучасних умовах соцмережі використовуються не для

пошуку порозуміння у суспільстві, а більшою мірою для

маніпулювання суспільною свідомістю, ділять людей на

безліч ворогуючих груп і тому їх позитивна роль у ста�

новлення електронної демократії є переоціненою.

Наступною проблемою під час дослідження сфери

е�участі є необхідність встановлення чітких зв'язків між

механізмами електронної участі та процесами прийнят�

тя рішень. Процес залучення громадян до прийняття

рішень має бути максимально прозорим і зрозумілим,

вони мають бачити етапи публічно управлінського про�

цесу і усвідомлювати зв'язок своїх ініціатив і реалізації

їх державними органами. В іншому випадку, якщо про�

цеси електронної демократії будуть суто декларативни�

ми, інстументи е�участі — лише ширмою для реальних

політичних процесів та засобом "випустити пар" для

надто активної з точки зору влади частини населення

— тоді можливе розчарування громадян і втрата інте�

ресу до демократичної участі. Громадяни мають бачи�

ти результати е�ініціатив і їх вплив на вироблення дер�

жавної політики, інакше будь�які спроби залучити на�

селення до спільного прийняття рішень будуть неефек�

тивними. Як було зазначено вище, наявність самих лише

інструментів є участі ще не забезпечує інтерес людей

до неї. Можливо тому більшою популярністю користу�

ються ті інструменти, які приносять реальний результат

у відносно короткі терміни — так, наприклад, за проєк�

ти Громадського бюджету участі у Києві в 2016 році

проголосувало 50 812 осіб, а в 2019 році — вже 191 713

[17]. Водночас сервіс петицій Київської міської ради за

2016 рік мав 2174 опублікованих петицій та 280 811

активних користувачів, але вже у 2019 році його попу�

лярність значно знизилась — було всього 413 опублі�

кованих петицій та 60 610 активних користувачів, хоча у

2020 році ситуація трохи покращилась (за 8 місяців —

525 петицій та 87 478 користувачів) [18], однак помітно,

що кияни розчарувалися у цьому інструменті е�участі.

Є вірогідність, що це сталося внаслідок завищених очі�

кувань щодо швидкості вирішення будь�яких нагальних

проблем міста силою підписання петиції. За час існу�

вання сервісу з 2015 по вересень 2020 року лише 57 з

6266 звернень громадян набрали достатню для розгля�

ду кількість голосів, підтримано владою — 44, реалізо�

вано на момент написання статті всього 14 [18]. Різниця

між успіхом двох інструментів е�участі може бути саме

у відчутті причетності до змін у місті за підтримки

проєктів ГБ, які показують, що участь у прийнятті рішень

приносить відчутну користь.

Краще вимірювання витрат та позитивних ефектів

електронної участі. Якщо витрати (не тільки грошові, але

і, наприклад, затрати творчої енергії на проєктування

ініціатив тощо) на електронну участь складно виміряти

емпірично, то вигоди ще складніше, якщо брати до ува�

ги складність ідентифікації цілей та показники ефектив�

ності окремих ініціатив. Як виміряти залученість грома�

дян або ефективність реалізованих рішень у рамках

певних ініціатив? Як корелюють очікування населення

та кількість суспільних благ, створених у результаті

співпраці з урядами? Як змінюється довіра до влади при
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збільшенні ролі громадян в управлінні? Які довгостро�

кові соціальні ефекти від електронної участі? На ці пи�

тання можуть дати відповідь емпіричні дослідження,

поєднання кількісних та якісних методів соціології.

Окрім цього виникає потреба у більш систематизо�

ваній оцінці ініціатив електронної участі. Загалом знан�

ня про результати, наслідки та ефективність ініціатив

щодо електронної участі обмежене. Уряди загалом не�

часто вдаються до оцінки ефективності електронних

ініціатив. А існуючі дослідження, проведені в розвине�

них країнах, прийшли до висновку, що електронні плат�

форми, створені для підтримки вироблення спільної

політики, не змогли забезпечити більш широке залучен�

ня громадськості [4]. І хоча це стосується тих країн, де

дослід використання інструментів е�участі нараховує

вже понад 10 років, Україна все ж перебуває на етапі

становлення системи е�демократії і певна зацікавленість

і високі очікування громадян щодо участі в прийнятті

державно управлінських рішень досі присутні. З іншо�

го боку, цей період у розвитку е�участі в Україні було

запроваджено її основні інструменти, такі як електронні

петиції, електронні звернення, електронні консультації,

бюджети участі, проте сам факт наявності цих ініціатив

ще не є ключовим фактором успіху. І взагалі, відкрите

питання про те, якими є критерії успіху або невдачі е�

ініціатив в соціальному вимірі. Так, можливо визначити

кількість людей, які скористалися сервісом, підрахува�

ти кількість успішних проектів тощо, але які показники

вказують, що е�залучення є вдалим? Скільки людей має

взяти участь у громадському обговоренні, щоб вважа�

ти е�участь такою, що відбулася? Довготермінові ефек�

ти від впровадження технологій е�демократії складно

виміряти, але це не означає, що неможливо розробити

відповідну методологію для цього.

При тому, щоб система залучення громадян до ви�

роблення спільної політики за допомогою ІКТ працю�

вала, в державі має бути досконала нормативно�право�

ва база. Окрім базових прав на участь, прописаних в

Конституції, Закону про звернення громадян, Закону

про доступ до публічної інформації, Закону про елект�

ронні довірчі послуги та інших нормативно�правових

актів, в яких закладено основи функціонування елект�

ронної демократії, дотичним до цієї сфери є законодав�

ство, що стосується захисту персональних даних, кібер�

безпеки, кібертероризму, телекомунікацій та нагляду

[4]. До того ж, е�участь це не відокремлена ізольована

галузь, вона поєднана з іншими процесами в державно�

му управлінні, і на неї значно впливають нормативно�

правові акти, що стосуються реформи державної служ�

би, децентралізації та надання адміністративних послуг.

Щодо реформування державної служби, то розу�

міння цінностей в публічному управління та особиста

культура держслужбовців є не останніми факторами, що

впливають на процес е�участі. Якщо вище згадувалося

про важливість навчання громадянським навичкам на�

селення для успішної співпраці з державними органами

щодо вироблення спільної політики, то підготовка ква�

ліфікованих публічно управлінських кадрів, які коорди�

нують цей процес і забезпечують зворотній зв'язок є не

менш важливою. Від рівня управлінської культури та

професіоналізму як керівників, що відповідальні за

стратегічний розвиток е�демократії, так і працівників на

місцях залежать ефективна робота сервісів електрон�

ного залучення населення і ставлення громадян до взає�

модії з державними органами або органами місцевого

самоврядування загалом. Проблема виховання і особи�

стої культури держслужбовців не менш важлива. На

жаль, держслужбовці на нижчих рівнях не завжди

сприйняють цифрову трансформацію і налагодження

процесу е�участі з таким же оптимізмом, як ентузіасти з

вищих ланок влади та експерти, що консультують їх,

вони можуть боятися змін та чинити опір інноваціям.

Небажання чиновниками запроваджувати нові

інструменти, що надають більше прав на участь гро�

мадянам є також результатом проблеми інституціона�

лізації. Держслужбовці неохоче приймають зміни та

йдуть на ризики, коли мова йде про перебудову існую�

чої інституційної структури державних або місцевих

органів. Вони бояться, що більша участь громадян

зруйнує існуючу систему, тому не поспішають з прий�

няттям нових методів і технологій демократичного за�

лучення.

І на останок, електронна демократія має розгля�

датися в більш широкому політичному контексті. Ми

вже згадували, що е�участь не є ізольованою сферою

суспільної діяльності, вона відбувається всередині

політичної системи, що сформувалася в країні. Вона

завжди меншою або більшою мірою дотична до по�

літичної боротьби, і політики можуть користуватися її

досягненнями, щоб просувати свої інтереси. Вони мо�

жуть робити це відкрито, так, наприклад, у Громадсь�

кому бюджеті Києва є список депутатів, що підтриму�

ють певні проекти, мають власні команди [19]. Проте

часто політики діють приховано, через довірених осіб

або за допомогою маніпуляцій у соцмережах, для того,

щоб змінити думку населення і отримати зиск, наприк�

лад, переконати людей підтримати вигідну їм петицію.

Але розвитку електронної демократії можуть заважа�

ти не тільки політичні чвари всередині країни, але і той

факт, що Україна знаходиться у стані гібридної війни

з РФ і перебуває під постійною загрозою інформацій�

них атак, у тому числі щодо впливу на громадську дум�

ку з метою просування проросійських наративів, особ�

ливо за допомогою петицій до вищих державних

органів.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Врахування соціальних факторів, що визначають

сутність розвитку е�участі на зазначеному етапі, є вкрай

важливими для підвищення залученності громадян до

прийняття державно управлінських рішень в Україні.

Щоб поглибити дослідження процесів, які впливають на

стан електронної демократії, та довгострокових і на

перший погляд неочевидних наслідків використання

інструментів е�участі, бажано звертати увагу на соц�

іальні чинники та використовувати соціологічний інстру�

ментарій для виявлення закономірностей та особливо�

стей функціонування сфери онлайн партиципації. Такі

дослідження можуть доповнити загальну картину: вия�

вити стан е�залученості населення; реальну зацікав�

леність людей в ньому; бар'єри на шляху до прозорих
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відносин між громадянами і владою; приховані мотиви

учасників політичного процесу щодо е�демократії, вплив

світових тенденцій (таких як наростання інформаційно�

го протистояння, недовіра громадян до традиційної де�

мократії та прихильність до популістських ідей, пробле�

ми інклюзивності певних груп населення) на ставлення

людей, держслужбовців, політиків та інших зацікавле�

них груп до вироблення спільних рішень; взаємодія між

групами впливу, їх динаміка, перспективи і небезпеки

залучення широких мас до прийняття рішень; впив со�

ціального капіталу на офлайн та онлайн демократичні

процеси; електронна демократія в умовах мережевої

війни — ось лише невеликий перелік перспективних тем

щодо е�участі, на які так чи інакше вливають соціальні

чинники.

На основі аналізу розглянутих вище питань пропо�

нуємо перелік актуальних напрямів дослідження е�участі

в розрізі соціальних факторів:

— проблема низького рівня мотивації громадян до

е�участі, створення методології для вимірювання ефек�

тивності інструментів е�участі з урахуванням соціальних

чинників;

— проблема довіри (до уряду, громадських органі�

зацій, ЗМІ, інших громадян тощо) як одна з головних

перешкод на шляху е�демократії;

— е�участь в умовах інформаційної війни;

— соціальний капітал як основа залучення грома�

дян до прийняття державно�управлінських рішень;

— особливості функціонування горизонтальних

спільнот на сучасному етапі розвитку комунікативних

технологій;

— громадянська освіта в контексті підвищення рівня

взаємодії громадян та держави і вироблення спільної

політики.

Отже, проаналізувавши основні проблеми дослід�

ження електронної участі, а також перешкоди на шля�

ху її розвитку та основні тренди, можна зробити вис�

новок, що проблеми соціального виміру займають

чільне місце у цьому переліку. Соціальні фактори, що

впливають на процес залучення громадян до прийнят�

тя державно управлінських рішень за допомогою ІКТ,

є не менш важливими, ніж технологічні. В Україні в

сучасних мовах є потреба в розробці інструментарію

для оцінки впливу певних суспільних процесів на елек�

тронну демократію, який має поєднувати кількісні та

якісні соціологічні методи. Наприклад, це може бути

розробка опитувальника для визначення рівня моти�

вації громадян до електронної участі на місцевому

рівні, фокус групи та інтерв'ю з представниками гро�

мадських організацій з метою створення соціального

портрету типового активного громадянина, контент�

аналіз електронних петицій на наявність маніпулятив�

них заголовків тощо. Якщо електронна участь буде

досліджуватися комплексно, з урахуванням всіх чин�

ників, що впливають на її розвиток, ефективність її

інструментів буде вищою, а внаслідок цього і взаємо�

дія громадян і держави для забезпечення сталого роз�

витку суспільства.
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