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неПотизм в украЇнському Парламенті:  
дослідження Проявів і Шляхи Подолання
NEPOTTISM IN THE UKRAINIAN PARLIAMENT:  
RESEARCH OF MANIFESTATIONS AND WAYS OF OVERCOMING

УДК 328.188.5

даниленко л.і.
д. пед. наук, проф.,
професор кафедри парламентаризму 
та політичного менеджменту 
Національна академія державного 
управління при Президентові України
Шишак а.о.
аспірант кафедри парламентаризму та 
політичного менеджменту
Національна академія державного 
управління при Президентові України

Стаття присвячена дослідженню непо-
тизму в українському парламенті, зокрема 
встановленню родинних зв’язків народних 
депутатів України з помічниками народних 
депутатів України в Верховній Раді України 
VІІІ скликання. Аналізується природа вияв-
лених проявів непотизму, сучасний стан 
українського законодавства, зарубіжний дос-
від подолання цього явища. Пропонуються 
шляхи подолання непотизму для відкрито-
сті й прозорості діяльності парламенту. 
ключові слова: Верховна Рада України, 
народні депутати України, помічники народ-
них депутатів України, парламент, непо-
тизм.

Статья посвящена исследованию непо-
тизма в украинском парламенте, в част-
ности установлению родственных связей 
народных депутатов Украины с помощни-
ками народных депутатов Украины в Вер-
ховной Раде Украины VІІІ созыва. Анализи-
руется природа выявленных проявлений 
непотизма, современное состояние украин-
ского законодательства, зарубежный опыт 

преодоления этого явления. Предлагаются 
пути преодоления непотизма для откры-
тости и прозрачности деятельности пар-
ламента.
ключевые слова: Верховная Рада Украины, 
народные депутаты Украины, помощники 
народных депутатов Украины, парламент, 
непотизм.

The article is devoted to the study of nepotism 
in the Ukrainian parliament, in particular, the 
establishment of family ties between the people’s 
deputies of Ukraine and the assistants of the peo-
ple’s deputies of Ukraine in the Verkhovna Rada 
of Ukraine of the 8th convocation. The nature 
of the revealed manifestations of nepotism, the 
current state of Ukrainian legislation, foreign 
experience of overcoming this phenomenon are 
analyzed. Proposed ways to overcome nepotism 
for openness and transparency of the activities 
of Parliament.
Key words: Verkhovna Rada of Ukraine, peo-
ple’s deputies of Ukraine, assistants of people’s 
deputies of Ukraine, parliament, nepotism.

СекцІя 1
ТеорІя Та ІСТорІя державного управлІння

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. У той час, коли у світі відбуваються 
прогресивні зміни в суспільному й політич-
ному житті, в Україні залишається невиріше-
ною проблема протидії корупції й зокрема 
такому її прояву, як непотизм. Непотизм (від 
лат. nepos – «родинне» або nepotis – «онук», 
«племінник») – надання родичам або знайомим 
посад незалежно від їхніх професійних здібнос-
тей, різновид фаворитизму, інша назва – кумів-
ство; походить від практики роздачі римськими 
папами прибуткових посад, вищих церковних 
звань чи земель близьким родичам [1].

Через непотизм і подібні йому явища коруп-
ція вкоренилась в Україні на всіх рівнях дер-
жавного управління і в усіх сферах життєдіяль-
ності суспільства, зокрема у Верховній Раді 
України – вищому і єдиному законодавчому 
органі державної влади. 

Вплив корупції на українське суспільство 
й державу має комплексний деструктивний 
характер: впливає на формування органів 
державної влади, вироблення й реалізацію 
державної політики, має вплив на всі сфери 
економіки, порушує принципи верховенства 
права, сприяє підриву демократичних інститу-

тів і цінностей, створює соціальну напруженість 
і знижує довіру населення до влади, негативно 
впливає на міжнародний імідж України та пере-
шкоджає надходженню іноземних інвестицій.

Сьогодні не лише українське суспільство, а 
й міжнародна спільнота очікують від керівни-
цтва держави невідкладних системних реформ 
у сфері публічного управління та суспіль-
ного розвитку в Україні, реальних результатів 
боротьби з корупцією. Однак подолання явища 
корупції можливе лише за активної позиції гро-
мадянського суспільства, яке може зробити 
вагомий внесок у боротьбу з корупцією, напри-
клад, використовуючи доступність інформа-
ції, проводити моніторинг діяльності органів 
влади, виявляти й піддавати публічному осуду 
прояви корупції, зокрема й непотизму, навіть 
якщо в чинному законодавстві за деякі із цих 
діянь не передбачено відповідальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
свідчить про відсутність ґрунтовних наукових 
напрацювань, присвячених розкриттю сут-
ності непотизму та його наслідків для суспіль-
ства й держави. Тільки окремі питання з про-
блематики дослідження відображені в роботах 
вітчизняних і зарубіжних учених, які, аналізу-
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ючи різні аспекти корупції, ведуть пошук шля-
хів протидії деструктивним наслідкам цього 
явища. Але проблема непотизму, зокрема й в 
Україні, залишається малодослідженою. 

Внесок у дослідження природи та сутності 
непотизму, його застосування поряд з іншими 
проявами корупції (кронізмом, клієнтизмом, 
фаворитизмом та ін.) у межах вивчення широ-
кого спектра різноманітних наукових проблем 
державотворення та реалізації державної кадро-
вої політики здійснили такі зарубіжні та вітчиз-
няні вчені, як С. Стюарт-Вільямс [2, с. 414–425],  
А. Беллоу [3 с. 14–57], Д. дела Порта, А. Ва- 
нучі [4, с. 114–138], Х.-Й. Лаут [5, с. 21–50], 
Л. Дорош, О. Івасечко [6, с. 13–20], О. Сахань  
[7, с. 189–209], М. Пірен [8, с. 38–48] та інші.

Непотизм набув значного поширення в 
нашій країні, оскільки для менталітету народу 
України сімейні цінності й традиції є важливою 
складовою частиною національної культури. 
Ці традиції сімейності та кумівства сприйма-
ються чиновниками як виправдання практики 
непотизму, але подібні дії засуджуються сус-
пільством, яке вживає дедалі більш рішучих 
кроків для виявлення й донесення до широ-
кого загалу цих ганебних проявів. 

Мета статті. Основною метою статті є 
дослідження явища непотизму в українському 
парламенті, зокрема встановлення родинних 
зв’язків народних депутатів України з помічни-
ками народних депутатів України у Верховній 
Раді України VІІІ скликання, аналіз виявлених 
проявів непотизму та сучасного стану укра-
їнського законодавства щодо цієї проблеми. 
За результатами дослідження запропонуємо 
шляхи подолання цього явища з урахуванням 
зарубіжного досвіду.

Для досягнення поставленої мети були 
сформульовані й вирішені такі завдання:

– із порталу відкритих даних Верховної 
Ради України отримати інформацію про народ-
них депутатів України VIII скликання; 

– здійснити порівняння отриманих даних 
про помічників народних депутатів України з 
даними про родичів народних депутатів Укра-
їни з останньої поданої декларації;

– здійснити аналіз отриманих даних для 
встановлення наявності родинних зв’язків і 
проявів непотизму;

– дослідити сучасний стан українського 
законодавства щодо цієї проблеми;

– запропонувати шляхи подолання явища 
непотизму з урахуванням зарубіжного досвіду.

Виклад основного матеріалу. Перші 
прояви непотизму були зафіксовані ще в  
XV–XVI ст. Сам термін «непотизм» походить 
від латинського слова «nepotis», що озна-
чає «племінник». Найбільш загальне сучасне 
розуміння непотизму можна визначити таким 

чином. Непотизм – це прояв корупції, що вияв-
ляється в призначенні родичів, друзів на важ-
ливі посади в системі державного управління, 
у пільговій купівлі власності, отриманні непра-
вомірних переваг під час укладання угод тощо. 

Прийом на роботу родичів, друзів, знайо-
мих без урахування їхніх професійних якостей 
є свідченням «хвороби» управління. Практика 
показує, що працівники без відповідної квалі-
фікації й знань будуть менш успішними на своїх 
посадах, ніж ті, які мають такі знання та досвід. 

Із запуском у тестовому режимі порталу від-
критих даних Верховної Ради України, який 
створено на виконання Закону України «Про 
доступ до публічної інформації» № 2939-VI від 
13.01.2015 р. у редакції від 01.05.2015 р. (щодо 
доступу до публічної інформації у формі відкри-
тих даних) [9], було забезпечене надання широ-
кому загалу доступу до публічної інформації Вер-
ховної Ради України у формі відкритих даних, що 
передбачає доступ до інформації з можливістю 
її подальшого безкоштовного використання. 
Однією з категорій відкритих даних є інформа-
ція про народних депутатів України (http://data.
rada.gov.ua/open/data/mps-skl8) і їх помічників. 

Аналізуючи зазначені відкриті дані, ми визна-
чили, що 53 народних депутати України у Вер-
ховній Раді України VIII скликання із 422 осіб (на 
момент проведення дослідження) мають серед 
своїх помічників 68 родинних зв’язків. Серед 
них 14 братів, 17 синів, 1 чоловік, 1 брат чоло-
віка, 14 дружин, 9 батьків, 4 доньки, 1 матір, 
1 невістка. Із них 10 осіб склали строковий тру-
довий договір, 1 особа працевлаштована на 
постійній основі, інші 57 осіб – на громадських 
засадах; 34 народних депутати України пра-
цевлаштували своїх рідних у інших народних 
депутатів України. Найбільше родичів в інших 
депутатів мають В.Ю. Хомутиннік, Г.В. Ткачук, 
Є.С. Дейдей; найбільше родичів помічниками в 
себе мають народні депутати України М.І. Ланьо, 
С.В. Рибалка, О.Б. Фельдман, Г.А. Шверк.

Це – яскравий приклад непотизму у Вер-
ховній Раді України VIII скликання, адже непо-
тизм – це практика отримання посади не за 
особисті професійні якості, здібності, заслуги, 
а через родинні зв’язки [10, c. 470–471]. 

Прийом на роботу родичів, друзів, знайо-
мих без урахування їхніх професійних якостей 
є свідченням «хвороби» публічного управління. 
Практика показує, що працівники без відповід-
ної кваліфікації й знань будуть менш успішними 
на своїх посадах, ніж ті, які такі знання мають.

До ключових обов’язків помічника-консуль-
танта входить виконання доручень народного 
депутата України щодо взаємовідносин із вибор-
цями, органами влади та ЗМІ, допомога в прове-
денні прийомів громадян, у звітуванні та зустрі-
чах із виборцями. Помічник-консультант працює 
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з поштою депутата, узагальнює звернення гро-
мадян, забезпечує ведення та збереження доку-
ментації, вносить пропозиції щодо вирішення 
потреб і запитів виборців, надає парламентарю 
організаційно-технічну допомогу [11].

Отже, люди з посвідченням помічника-кон-
сультанта народного депутата отримують 
певні переваги. І якщо хтось користується 
такими перевагами, преференціями не через 
свій юридичний чи інший професійний досвід, 
а лише тому, що є родичем народного депу-
тата, – це класичний непотизм.

У Конвенції ООН [12] непотизм вважається 
проявом корупції, що завдає шкоди суспіль-
ству та державі. Непотизмом визначається 
здобуття особою нових посад чи переваг не 
через високі професійні здібності, а через її 
причетність до певного середовища.

Відповідно до українського законодавства, 
ст. 25 Кодексу законів про працю України від 
10.12.1971 р. (за редакцією від 06.05.2017 р.) 
[17] або ст. 32 Закону України «Про державну 
службу» від 10.12.2015 р. (за редакцією від 
13.07.2017 р.) [18] передбачене обмеження 
спільної праці родичів і свояків на одному 
підприємстві, в одній установі чи організації. 
У Законі України «Про запобігання корупції» від 
14.10.2014 р. (за редакцією від 13.07.2017 р.) 
ч. 1 ст. 27 відсилає до підпунктів «а», «в»–«з» 
п. 1 ч. 1 ст. 3 цього Закону [19], де встановле-
ний перелік осіб, які не можуть мати в прямому 
підпорядкуванні близьких їм осіб або бути 
прямо підпорядкованими у зв’язку з виконан-
ням повноважень близьким їм особам. Серед 
зазначених підпунктів немає підпункту «б» 
(народні депутати України, депутати Верхов-
ної Ради Автономної Республіки Крим, депу-
тати місцевих рад, сільські, селищні, міські 

голови). Ст. 3.4 Постанови Верховної Ради 
України «Про затвердження Положення про 
помічника-консультанта народного депутата 
України» [11] також не встановлює обмеження 
щодо працевлаштування родичів, а отже, 
можна констатувати, що законодавство Укра-
їни не має жодних обмежень чи заборон депу-
татам мати серед помічників членів родини чи 
родичів, тобто фактично дозволяється такий 
прояв корупції, як непотизм. 

Бути чи не бути родичам у парламенті – 
вирішувати лише громадянам, виборцям, які 
визначатимуть, голосувати чи ні за того чи 
іншого депутата знову.

У зарубіжних країнах, де сформувалися 
сталі традиції парламентаризму або парла-
ментські інститути ефективно зміцнюють свої 
демократичні засади, інформація про поміч-
ників депутатів є доступною для широкого 
загалу. Це визначається трьома основними 
причинами. 

По-перше, виборці мають право на доступ 
до всієї інформації щодо державних витрат на 
діяльність своїх обранців.

По-друге, публічність даних про помічників/
співробітників депутатів унеможливлює ймо-
вірні зловживання в цій сфері (підбір кадрів за 
непрофесійними та непрозорими ознаками; 
використання тими, хто забезпечує діяль-
ність обранців, свого статусу в корисливих або 
навіть кримінальних цілях тощо).

По-третє, доступність відомостей про чле-
нів команди парламентаря для громадян вка-
зує на його системний підхід до забезпечення 
постійного зв’язку з виборцями [16]. 

Аналіз зарубіжного досвіду свідчить про 
системну роботу щодо подолання проявів коруп-
ції (зокрема непотизму) в парламенті (табл.).

Таблиця 
Зарубіжний досвід забезпечення відкритості інформації про помічників депутатів

Країна Вимоги 
Республіка 

Польща
депутат подає дані про помічників із зазначенням їх попередніх місць роботи, 
джерел доходів (за останні три роки), даних про підприємницьку діяльність

Республіка 
Словенія

депутат подає персональні дані про помічників і про розмір їх щомісячної заро-
бітної плати

Чеська 
Республіка депутат подає дані про помічників, їх контактні телефони й електронні адреси

Литовська 
Республіка депутат подає дані про помічників – секретарів депутатів

США
Адміністрації Сенату та Палати представників періодично випускають і оновлю-
ють довідники, у яких друкуються контакти найманих співробітників сенаторів і 
конгресменів

Німеччина депутати розміщують на офіційних сайтах детальну інформацію про власну 
команду помічників і технічних співробітників

Європейський 
парламент

на сайті Європарламенту створено базу даних про акредитованих і локальних 
помічників депутатів

Джерело: складено авторами самостійно
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Як показує аналіз зарубіжного досвіду в бага-
тьох країнах світу, подолання явища непотизму 
відбувається через відкритість і доступність 
даних про осіб, які здійснюють парламентську 
діяльність, або ж через обмеження в працев-
лаштуванні родичів. Зокрема, у статуті Євро-
парламенту зазначено, що «депутати Європар-
ламенту не можуть залучати близьких родичів у 
якості помічників», обмеження поширюється на 
працевлаштування дружини/чоловіка й партне-
рів, батьків, дітей, братів або сестер.

Останній приклад прямого обмеження в 
працевлаштуванні родичів: у вересні 2017 р. 
Національна асамблея Франції схвалила закон 
«Про впевненість у політичному житті», який 
забороняє парламентарям брати на роботу 
родичів [17].

Висновки. Сьогодні в Україні є портал 
відкритих даних Верховної Ради України, де 
будь-яка зацікавлена особа може отримати 
інформацію про помічників народних депута-
тів. Також громадськими організаціями вже 
створені додатки, де інформація згрупована і 
є доступним пошук (наприклад, додаток «Посі-
паки», що містить дані про помічників народних 
депутатів ВР України). Усі ці кроки до відкрито-
сті та прозорості діяльності парламенту і його 
обранців є дуже важливими, але для боротьби 
з таким явищем, як непотизм – недостатніми. 

По-перше, наявна інформація на пор-
талі даних Верховної Ради України, хоча й 
доступна широкому загалу, але для її обро-
блення потрібні спеціальні знання із сучасних 
інформаційних технологій, тобто коло осіб, які 
можуть ці дані опрацювати, суттєво звужене.

По-друге, наявної інформації недостатньо 
для встановлення, наприклад, кваліфікації 
помічників, рівня їх щомісячної оплати, контак-
тних даних, іншої інформації.

У результаті проведеного дослідження в 
нинішній Верховній Раді нами були виявлені 
прояви непотизму. До причин, які сприяють 
розвитку непотизму, можна віднести такі:

– відсутність законодавства щодо заборони 
працевлаштування родичів чиновників у ті самі 
установи;

– домінування неформальних інститутів над 
формальними в здійсненні публічної політики.

Подолання такого явища, як непотизм у Вер-
ховній Раді України, можливе за імплементації 
позитивного досвіду зарубіжних країн щодо від-
критості й доступності даних про осіб, які є поміч-
никами народних депутатів України, і відповідних 
змін у законодавстві, зокрема прямої заборони 
щодо працевлаштування родичів. Корупція в 
діяльності Верховної ради України, проявом якої 
є непотизм, нівелює зміст правової системи, і 
закон перетворюється на інструмент здобуття й 

утримання влади, неналежне виконання функцій 
вищого законодавчого органу при цьому підри-
ває засади народного суверенітету. Політична 
корупція вбиває віру в справедливість і суспільні 
цінності, подолати її можуть і повинні саме народні 
депутати України, розпочавши із себе, тобто від-
мовившись від непотизму у своїй діяльності.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Бюджетно-податкова політика 
покликана вирішувати проблеми економіч-
ного зростання та підвищення соціального 
добробуту України. Нині її основним завдан-
ням є досягнення макроекономічної стабіль-
ності й скорочення соціальних дисбалансів у 
короткостроковому та довгостроковому пері-
одах. Головну роль під час вирішення цього 
завдання покликана відігравати держава, яка 
за активній взаємодії із суб’єктами громадян-
ського суспільства, приватного і громадського 
секторів покликана ініціювати формування 
необхідного інституційного забезпечення 
бюджетно-податкової політики, головним 
імперативом якого є гармонійне поєднання 
економічних, соціальних і політичних інтересів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питаннями інституційного забезпечення різно-
манітних суспільно-політичних процесів і явищ 
займалось чимало зарубіжних і вітчизняних 
науковців, зокрема Н. Бакеренко, І. Безп’ята, 
Г. Бортіс, М. Виклюк, А. Дрейф, О. Іншаков, 
Дж.Р. Коммонс, Л. Лисак, Д. Норт, Е. Остром, 

М. Поляков, Н. Прокопенко, О. Пухкал, О. Слав-
кова, А. Тимошенко, Д. Фролов та інші.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Попри високий рівень 
зацікавленості вчених цією тематикою, 
питання інституційного забезпечення бюджет-
но-податкової політики в Україні та виокрем-
лення його складників до цих пір залишаються 
малодослідженими й потребують подальших 
наукових розвідок.

Мета статті полягає у висвітленні сут-
ності інституційного забезпечення з погляду 
різних концептуальних підходів та автор-
ського підходу щодо визначення інституцій-
ного забезпечення бюджетно-податкової 
політики держави.

Виклад основного матеріалу. Інституцій-
ний складник входить до основних передумов 
становлення та розвитку бюджетно-податко-
вої політики в Україні, адже, як показує прак-
тика формування ринкових відносин, голов-
ним чинником функціонування й підвищення 
ефективності бюджетно-податкової політики є 
її інституційне забезпечення.

інституційне заБезПечення Проведення  
БЮджетно-ПодатковоЇ Політики в украЇні
INSTITUTIONAL SUPPORT OF FISCAL POLICY IN UKRAINE

УДК 336.1:336.341.2(477)

козачишина т.о.
аспірант кафедри економічної політики 
та врядування
Національна академія державного 
управління при Президентові України

У статті теоретично узагальнено 
поняття інституційного забезпечення 
бюджетно-податкової політики. Прове-
дено огляд наукових підходів до визначення 
дефініції «інституційне забезпечення» та 
подано авторське трактування терміна 
«інституційне забезпечення бюджетно-по-
даткової політики». Обґрунтовано складові 
елементи інституційного забезпечення 
бюджетно-податкової політики. Розгля-
нуто формальні інституції, тобто норма-
тивно-правове забезпечення бюджетно-по-
даткової політики в Україні. Проаналізовано 
неформальні інституції, тобто звичаї, тра-
диції, звички, соціальні умовності, що визна-
чають особливості проведення вітчизняної 
бюджетно-податкової політики. Висвітлено 
діяльність інститутів, тобто організацій-
них структур, що формують і реалізовують 
бюджетно-податкову політику в Україні.
ключові слова: інституціоналізм, інститу-
ційне забезпечення, бюджетно-податкова 
політика, формальні інституції, нефор-
мальні інституції, інститути.

В статье теоретически обобщено поня-
тие институционального обеспечения бюд-
жетно-налоговой политики. Проведен обзор 
научных подходов к определению дефиниции 
«институциональное обеспечение» и пред-
ставлена авторская трактовка термина 
«институциональное обеспечение бюд-
жетно-налоговой политики». Обоснованы 
составляющие элементы институцио-
нального обеспечения бюджетно-налого-
вой политики. Рассмотрены формальные 

институты, то есть нормативно-право-
вое обеспечение бюджетно-налоговой поли-
тики в Украине. Проанализированы нефор-
мальные институты, то есть обычаи, 
традиции, привычки, социальные условно-
сти, определяющие особенности проведе-
ния отечественной бюджетно-налоговой 
политики. Отражена деятельность инсти-
тутов, то есть организационных струк-
тур, формирующих и реализующих бюджет-
но-налоговую политику в Украине.
ключевые слова: институционализм, 
институциональное обеспечение, бюд-
жетно-налоговая политика, формальные 
институции, неформальные институции, 
институты.

In the article the concept of institutional support of 
fiscal policy is theoretically generalized. An over-
view of scientific approaches to defining the defi-
nition of “institutional support” is conducted and 
the author's interpretation of the term “institutional 
support of fiscal policy” is presented. The constit-
uent elements of institutional support of fiscal pol-
icy are substantiated. The formal institutions, that 
is, the legal and regulatory framework for fiscal 
policy in Ukraine, are considered. The informal 
institutions, that is, customs, traditions, habits, 
social conventions, that determine the pecu-
liarities of conducting national fiscal policy, are 
analyzed. The activity of the institutes, that is, the 
organizational structures, that form and imple-
ment the fiscal policy in Ukraine, is reflected.
Key words: institutionalism, institutional support, 
fiscal policy, formal institutions, informal institu-
tions, institutes.
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Поняття «інвестиційне забезпечення» в пра-
цях розглядала низка вітчизняних науковців. Так, 
на думку М. Полякова, інституційне забезпе-
чення являє собою утворення необхідних інсти-
туційних умов, що охоплює формальні й нефор-
мальні інститути, упорядкування відносин, які 
виникають у певній сфері [1, с. 54]. Уважаємо, 
що такий підхід дещо звужує зміст досліджува-
ного поняття. Принаймні необхідно уточнити, 
що мається на увазі в цьому випадку під інститу-
тами. Якщо сукупність правил формального та 
неформального характеру, то не вказується, на 
що чи на кого вони поширюються.

О. Славкова трактує інституційне забезпе-
чення як процес забезпечення єдності інсти-
туцій, які передбачають одночасне застосу-
вання державних, фінансових, економічних, 
правових заходів правил, норм і рішень, що 
розробляються та спрямовуються адміністра-
тивними інститутами на регулювання пев-
них питань [2, с. 64]. За такого підходу автор 
акцентує увагу на наявності інституцій, які 
регулюються певними інститутами.

Широкий підхід щодо визначення інститу-
ційного забезпечення обрали Н. Прокопенко, 
М. Виклюк та Н. Бекеренко. За ним досліджу-
ване поняття містить сукупність формальних 
і неформальних правил поведінки суб’єктів 
(законодавчі та нормативно-правові акти); форм 
регулювання; середовище функціонування 
організаційних і підприємницьких структур; 
інституціональних конфігурацій, які передбача-
ють як формальні та неформальні правила, так 
і сукупність організаційних структур, що їх реа-
лізовують (інститути ринку, власності, підприєм-
ництва, державного регулювання) [3, с. 44].

Існують й інші підходи до трактування тер-
міна «інституційне забезпечення», але в біль-
шості з них акцентується увага на сукупності 
різноманітних правил, норм та організацій-
них структур.

Необхідно зазначити, що власне поняття 
«інституційне забезпечення» базується на дефі-
ніціях «інститут» та «інституція», сутність яких 
розкривали представники однієї з економічних 
шкіл – інституціоналізму. Прихильники інститу-
ціоналізму чітко розмежовували поняття «інсти-
туція» та «інститут», при чому інституціям відво-
дили роль символічних, звичаєвих, семіотичних 
значень і практик, закріплення й відтворення 
яких здійснюється за допомогою таких спеціаль-
них організацій, як інститути [4, с. 60]. Так, один 
із родоначальників інституціоналізму Т. Верлен 
визначав інституції як комплекс звичних спосо-
бів мислення та загальноприйнятної поведінки 
[5, с. 635]. Дещо чіткіше розглядав цей термін 
Г. Шмоллер – як певний порядок суспільного 
життя, спрямований на досягнення певної цілі, 

що забезпечує міцну основу для цілеспрямова-
ної діяльності [6, с. 60]. Д. Норт трактував інсти-
туції як правила гри в суспільстві або, точніше, 
придумані людьми обмеження, що спрямовують 
людську взаємодію в певне русло та склада-
ються з офіційних писаних правил, а також непи-
саних кодексів поведінки, що лежать в основі 
офіційних правил і доповнюють їх [7, с. 11–12]. 
Е. Остром, у свою чергу, окреслює інституції як 
сукупність дієвих правил, які використовуються 
для визначення того, хто має право приймати 
рішення в певній сфері, які дії дозволяються або 
обмежені, які правила взаємодії будуть викорис-
товуватись, яких процедур варто дотримуватись, 
яку інформацію варто чи не потрібно надавати і 
які заохочення чи санкції будуть призначатися 
особам, залежно від їхніх дій [8, с. 51]. На наш 
погляд, у фіскальній сфері інституції охоплюють 
формальні та неформальні норми і правила, 
що регламентують відносини між суб’єктами 
бюджетно-податкової політики й передбачають 
наявність відповідних організаційних структур з 
метою досягнення визначених цілей.

Під інститутами інституціоналісти розгля-
дали елементи системно-організаційної струк-
тури суспільства, за допомогою яких інститу-
ції реалізуються, тобто здійснюються самі ці 
специфічні суспільні функції або їх навчають, 
передають їх новим агентам [9, с. 56]. Д. Норт 
визначав інститути як організації, що впоряд-
ковують взаємини між людьми. До таких орга-
нізацій належать політичні органи й установи, 
економічні структури, суспільні установи й 
освітні заклади [10, с. 19–20]. Дж. Коммонс 
трактував інститути як колективні дії з конт- 
ролю, вивільнення та розширення індивіду-
альних дій [11, с. 652]. А. Грейф окреслює 
інститути як організації (формальні або нефор-
мальні), що відіграють три взаємопов’язані 
ролі: вони формують і поширюють правила, 
підтримують переконання й норми, а також 
впливають на сукупність поведінкових пере-
конань [12, с. 41]. На нашу думку, у фіскальній 
сфері інститути являють собою організаційні 
структури, що забезпечують формування та 
реалізацію бюджетно-податкової політики, 
регулювання, координацію й інші види впо-
рядкування бюджетно-податкових відносин, а 
також звичаїв, традицій, моделей і норм пове-
дінки в бюджетно-податковій сфері.

Усе вищезазначене дає змогу сформулю-
вати визначення інституційного забезпечення 
бюджетно-податкової політики як сукупність 
формальних і неформальних інституцій та інсти-
тутів, які регулюють процес формування й реалі-
зації бюджетно-податкової політики в державі.

Опираючись на дослідження О. Пухкал та 
Л. Лисак, до інституційного забезпечення 
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бюджетно-податкової політики можемо зара-
хувати [13, с. 70–71]:

1) формальні інституції – певна сукупність 
законодавчо унормованих норм і приписів, 
інструментів і засобів, що регулюють форму-
вання та проведення бюджетно-податкової 
політики, а також визначають поведінку учас-
ників правовідносин, що притаманні бюджет-
но-податковій сфері;

2) неформальні інституції – звичаї, традиції, 
звички, соціальні умовності тощо, що визна-
чають особливості формування та здійснення 
бюджетно-податкової культури в певному соці-
умі, а саме бюджетно-податкову обізнаність, 
бюджетно-податкову культуру, законослухня-
ність учасників бюджетно-податкових відносин;

3) інститути – організаційні структури, діяль-
ність яких прямо чи опосередковано пов’язана 
з формуванням і здійсненням бюджетно-подат-
кової політики, з визначеними на законодавчому 
рівні структурою, повноваженнями, системою 
ієрархічних зв’язків і порядком підпорядкування, 

а також законодавчими нормами щодо дотри-
мання субординації та координації в процесі 
виконання покладених на них завдань.

В Україні основним законодавчим актом, 
який установлює засади бюджетно-податко-
вих відносин, є Конституція України, в якій уста-
новлено основні засади оподаткування, а саме 
загальнообов’язковості та юридичної визна-
ченості, що мають бути закладені в основу роз-
роблення й реалізації бюджетно-податкової 
політики. Крім того, у ст. 96 Основного Закону 
України йдеться про необхідність щорічного 
затвердження державного бюджету, а також 
основні бюджетні повноваження Верховної 
Ради України та Кабінету Міністрів України 
[14]. Зазначене зумовлює потребу щорічного 
формування і здійснення бюджетно-подат-
кової політики, яка відображається в статтях 
доходів і видатків державного бюджету.

В Україні існує низка кодифікованих актів, 
що впливають на процес формування та реа-
лізації бюджетно-податкової політики (рис. 1).

  

 

Кодекси, що здійснюють вплив на бюджетно-податкову політику України 

Господарський кодекс України 

Дає законодавче визначення понять «податкова політика» й «бюджетна політика». 

Бюджетний кодекс України 

Регулює відносини, що виникають під час бюджетного процесу та контролю за 
дотриманням бюджетного законодавства, і питання відповідальності за порушення 

бюджетного законодавства, а також визначає правові засади утворення й погашення 
державного та місцевого боргу. 

Податковий кодекс України 

Регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема визначає 
вичерпний перелік податків і зборів, що справляються в Україні, та порядок їх 

адміністрування, платників податків і зборів, їхні права й обов’язки, компетенцію 
контролюючих органів, повноваження й обов’язки їх посадових осіб під час адміністрування 

податків, а також відповідальність за порушення податкового законодавства. 

Митний кодекс України 

Визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, 
організаційні, правові, кадрові й соціальні аспекти діяльності митних органів. 

Рис. 1. Кодифіковані акти, які чинять вплив на формування та реалізацію  
бюджетно-податкової політики в Україні

Складено автором на основі [16; 17; 18; 19].
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Поряд із кодифікованими законами в Укра-
їні розроблення та реалізація бюджетно-по-
даткової політики базується на низці поточ-
них законів, серед яких найважливіша роль 
відводиться закону України про Державний 
бюджет, у якому містяться основні макроеко-
номічні показники держави на наступний рік. 
Як зазначає А. Ковальчук, за своїм впливом на 
параметри соціально-економічного розвитку 
закон України про Державний бюджет України 
є другим після Конституції України, оскільки 
його норми забезпечують виконання держа-
вою всіх її функцій, на відміну від інших зако-
нів, кожен із яких забезпечує реалізацію якоїсь 
однієї з них [15, с. 34].

Важливим нормативно-правовим докумен-
том, у якому відображається бюджетно-подат-
кова політика на наступні три роки, є Основні 
напрями бюджетної політики, що прийма-
ються у вигляді Постанови Верховної Ради 
України. У цьому документі містяться основні 
завдання бюджетної політики та пріоритетні 
завдання податкової політики [17].

Серед законодавчих актів, які впливають на 
розроблення і здійснення бюджетно-подат-
кової політики, чільне місце посідають Укази 
Президента України. Так, бюджетно-податкову 
стратегію нині відображає Стратегія сталого 
розвитку «Україна – 2020», що передбачає такі 
перспективні напрями бюджетно-податкової 
політики [20]:

1) децентралізацію й реформу державного 
управління, в межах якої планується забез-
печити фінансову самодостатність місцевої 
влади в Україні, підвищити прозорість та ефек-
тивність розподілу й використання бюджетних 
коштів, зробити процес державних закупівель 
максимально прозорим, конкурентним, без 
жодних ознак корупційних дій;

2) податкову реформу, в ході якої має бути 
побудована проста, економічна справедлива 
з мінімальними затратами часу на розраху-
нок і сплату податкових платежів податкова 
система, що створює необхідні умови для ста-
лого розвитку національного господарства, 
забезпечує достатнє наповнення державного 
й місцевих бюджетів України.

Вагомий вплив на проведення бюджетно-по-
даткової політики здійснюють Постанови Кабі-
нету Міністрів України. Зокрема, такі норматив-
но-правові документи регулюють окремі аспекти 
адміністрування податків і зборів, справляння 
неподаткових платежів, казначейського обслу-
говування державного й місцевих бюджетів за 
доходами та витратами, організації контролю за 
витрачанням бюджетних коштів тощо.

Крім того, окремих аспектів бюджетно-по-
даткової політики стосуються накази, розпо-

рядження, рішення міністерств та інших цен-
тральних органів виконавчої влади, а також 
накази, постанови, розпорядження інших 
органів державної влади.

Неформальні інституції як елемент інсти-
туційного забезпечення бюджетно-податко-
вої політики являють собою морально-етичні 
норми і правила, що визначаються сфор-
мованим менталітетом нації. Вони надбані 
еволюційно, визначають бюджетно-подат-
кову етику й рівень самосвідомості, відо-
бражають соціальну адаптацію населення до 
бюджетно-податкових змін. На думку А. Тим-
ошенко, до неформальних інституцій, які 
формують поведінку суб’єктів у фіскальному 
середовищі, належать традиційні відносини 
між суб’єктами розподілу та перерозподілу 
видатків бюджету, їхні уявлення про пріо-
ритети й цілі розвитку національної еконо-
міки, чинники, котрі впливають на ці процеси 
[21, с. 99].

Інститути, що здійснюють вплив на бюджет-
но-податкову політику, являють собою органи 
законодавчої та виконавчої влади, які викону-
ють окремі законодавчо врегульовані функ-
ції на різних стадіях розроблення й реалізації 
бюджетно-податкової політики.

Найвищий орган законодавчої влади в 
Україні – Верховна Рада, затверджує держав-
ний бюджет і вносить зміни до нього, здійс-
нює контроль і приймає рішення щодо звіту 
про виконання державного бюджету, визначає 
систему оподаткування, встановлює поря-
док залучення, обслуговування й погашення 
державного боргу, затверджує рішення про 
надання чи отримання державних позик та 
економічної допомоги [22, с. 13–14].

Від імені Верховної Ради України для контр-
олю за здійсненням бюджетно-податкової 
політики в частині формування й викори-
стання коштів державного бюджету діє Рахун-
кова палата України, яка здійснює контроль за 
надходженням коштів до Державного бюджету 
України та їх використанням.

Реалізуючи визначені Конституцією України 
функції, передусім функцію гаранта додер-
жання прав і свобод людини та громадянина, 
Президент України наділений повноважен-
нями стосовно впливу на формування і здійс-
нення бюджетно-податкової політики, зокрема 
через право видавати укази, розпорядження, 
що так чи інакше впливають на питання фор-
мування й реалізації бюджетно-податкової 
сфери тощо.

Вищим органом у системі органів вико-
навчої влади є Кабінет Міністрів України, до 
основних завдань якого належить забезпе-
чення проведення бюджетно-податкової полі-



  Теорія Та ісТорія державного управління

13

тики України. При цьому Кабінет Міністрів 
України здійснює бюджетно-податкову полі-
тику безпосередньо й через міністерства, інші 
центральні органи виконавчої влади, Раду 
міністрів Автономної Республіки Крим і місцеві 
державні адміністрації [23].

Центральним органом виконавчої влади, 
діяльність якого спрямовується й координу-
ється Кабінетом Міністрів України, є Міністер-
ство фінансів України. Саме його основними 
завданнями є забезпечення формування та 
реалізації бюджетної політики, а також єдиної 
державної податкової й митної політики [24].

Якщо формування бюджетно-податкової 
політики знаходиться виключно в компетен-
ції Міністерства фінансів України, то її реалі-
зацію забезпечує низка центральних органів 
виконавчої влади, які знаходяться у віданні 
Кабінету Міністрів України, а саме: Державна 
фіскальна служба України, Державна казна-
чейська служба України, Державна аудитор-
ська служба.

На Державну фіскальну службу України 
покладається функція щодо реалізації держав-
ної податкової політики, державної політики 
у сфері державної митної справи, державної 
політики з адміністрування єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування, державної політики у сфері 
боротьби з правопорушеннями під час засто-
сування податкового, митного законодавства, 
а також законодавства з питань сплати єди-
ного внеску [25].

Державна казначейська служба натепер є 
центральним органом виконавчої влади, який 
забезпечує прозорість та ефективність роботи 
з бюджетними коштами, а також контроль і 
достовірну інформацію про їх використання, 
розв’язує важливі проблеми проведення 
бюджетної політики, які відповідають законо-
мірностям здійснюваних в Україні реформ, і 
докладає максимум зусиль для забезпечення 
стимулів щодо розвитку національної еконо-
міки і стабілізації державних фінансів.

Державна аудиторська служба України 
стала результатом формування в Україні спеці-
алізованого інституту, який забезпечує належ-
ний рівень державного фінансового контролю 
за станом управління та використанням фінан-
сових ресурсів держави.

Крім вищезазначених органів влади, в 
Україні діє низка інших інститутів, що мають 
стосунок до окремих аспектів формування та 
реалізації бюджетно-податкової політики. Це 
Національний банк України, Міністерство еко-
номічного розвитку і торгівлі України, Фонд 
державного майна України, місцеві органи 
влади й органи місцевого самоврядування, 

окремі наукові, громадські та професійні орга-
нізації, зокрема Інститут бюджету та соціаль-
но-економічних досліджень.

Висновки. Отже, інституційне забезпе-
чення бюджетно-податкової політики перед-
бачає взаємодію й діяльність інститутів у 
межах визначених інституційних обмежень, 
що охоплюють як заборону окремим інститу-
там здійснювати певну діяльність, так й умови, 
за яких їм надаються відповідні бюджетно-по-
даткові повноваження, які є сукупністю фор-
мальних (нормативно-правове забезпечення) 
і неформальних (морально-культурні норми 
й соціальні цінності, стереотипи суспільного 
мислення) обмежень. При цьому останні 
лежать в основі перших і водночас доповню-
ють їх.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Загрози національній безпеці Укра-
їни мають комплексний характер. Вони зумов-
люють значимість ефективних державних 
механізмів у цій сфері. Разом із тим вони від-
значаються здатністю до ускладнення (наша-
рування). У цьому зв’язку потрібно закценту-
вати увагу на тій обставині, що сприйняття й 
розуміння загроз для нашої країни та вчасне 
реагування на них з боку інституцій є надзви-
чайно важливим і вимагає історично-ретро-
спективного аналізу, зокрема, з позиції тран-
сформації викликів національній безпеці в 
небезпеки. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Особливості здійснення внутрішньо- й 
зовнішньополітичної діяльності України пев-
ною мірою розглядаються різними галузями 
науки, а саме: міжнародним правом, політо-
логією, історією, адміністративним правом 
тощо. Варто зазначити, що здебільшого ці 
дослідження присвячені певним проблемам 
формування, з одного боку, внутрішньої полі-
тики держави, а з іншого – зовнішньої. Окремі 
аспекти інституційного та правового регулю-
вання у сфері безпекової діяльності України 
розглядали в дослідженнях М. Баймуратов, 
Ю. Барабаш, М. Білоусова, С. Войцеховська, 
І. Домбровський, С. Домбровська, І. Грицяк, 
О. Євсюков, А. Зленко, Д. Карамишев, В. Крав-
ченко, С. Полторак, О. Рафальський, В. Садко-
вий, Є. Тихонова, Л. Чекаленко та інші [1–2]. 

Не применшуючи здобутків науковців, 
можемо відзначити, що існує необхідність у 

комплексному дослідженні генезису інститу-
ційного забезпечення державного управління 
у сфері гарантування національної безпеки. 
Усе це й становлять мету статті.

Виклад основного матеріалу. Станов-
лення демократичної України відбувається в 
складній внутрішньополітичній і міжнародній 
обстановці. Суперечливі тенденції в рефор-
муванні країни, неоднозначний вплив на цей 
процес різних зовнішніх і внутрішніх факторів 
тощо – усе це істотно ускладнює проблему її 
самоідентифікації в мінливому світі. З погляду 
основних ціннісних орієнтирів Україна зробила 
свій усвідомлений важливий вибір: громадян-
ське суспільство, соціальна та правова дер-
жава, ринкова економіка, система безпеки, 
інтеграція в європейський простір тощо. Це 
зумовлює необхідність переосмислення про-
блем безпечного і сталого розвитку України, 
наукового аналізу складних соціальних явищ 
і процесів у суспільстві відповідно до потреб 
життя й умов сучасного етапу її державотво-
рення. З огляду на це, вважаємо, що важли-
вим є здійснення комплексного дослідження 
наукових засад інституціоналізації державного 
управління у сфері національної безпеки.

Як наголосив Президент України на 
15 «YES» (щорічній зустрічі Ялтинської євро-
пейської стратегії), зміна України політич-
ного курсу викликана через низку причини, 
зокрема через необхідність усунення внутріш-
ніх суспільно-політичних конфліктів, соціальну 
трансформацію всередині країни тощо. При 
цьому провідними зірками, які світять Україні 

генезис інституційного заБезПечення державного уПравління 
у сФері національноЇ БезПеки украЇни
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докторант
Навчально-науковий виробничий центр
Національного університету цивільного 
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У статті обґрунтовано, що підтримка наці-
ональної безпеки держави, зокрема України, 
повинна відбуватися за допомогою систем-
ного визначення генезису її інституційного 
(організаційно-правового) забезпечення. 
Визначено, що серед цього забезпечення 
особливе місце посідає законодавство. Воно 
становить підґрунтя для вдосконалення 
механізмів державного впливу в цій сфері. 
ключові слова: державне управління, 
система, інституційна діяльність, націо-
нальна безпека, організаційно-правове забез-
печення, генезис.

В статье обосновано, что поддержание 
национальной безопасности государства, 
в частности Украины, должно происхо-
дить с помощью системного определения 
генезиса ее институционального (органи-
зационно-правового) обеспечения. Опреде-
лено, что среди этого обеспечения особое 

место занимает законодательство. Оно 
является основой для совершенствования 
механизмов государственного влияния в 
этой сфере. 
ключевые слова: государственное управ-
ление, институциональная деятельность, 
национальная безопасность, организацион-
но-правовое обеспечение, генезис.

It was substantiated that the provision of national 
security of the state, specifically Ukraine, must be 
carried out with the help of the systematic deter-
mination of the genesis of its institutional (organi-
zational and legal) provisions. It was determined 
that legaslation make up the foundation for the 
nftional security of the state and for increasing of 
its mechanisms in this sphere. 
Key words: public administration, institutional 
activity, national security, organizational and legal 
provisions, genesis.
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на шляху змін, є зірки прапора Євросоюзу, а 
компас намальований на емблемі НАТО [3].

Необхідність оновлення та розвитку струк-
тури національної безпеки України актуалізує 
проблему теоретичного розроблення й нау-
кового обґрунтування цього загальновизна-
ного інституту, притаманного сучасному дер-
жавному будівництву. По суті, уся складність 
процесу перетворень у країні сконцентрована 
на проблемі забезпечення її безпеки, яка є, з 
одного боку, умовою, а з іншого – головною 
метою реформування української державності 
на сучасному етапі.

Як справедливо зазначають учені [1], 
«сучасне розуміння національної безпеки відо-
бражає об’єктивний процес інтеграції держав 
і народів у життєво важливих сферах суспіль-
ного життя, посилення їх взаємозв’язку і вза-
ємозалежності у справі формування безпеч-
ного світу; єдність міжнародної, регіональної 
та власне національної безпеки». 

Поняття «безпека» в найбільш загаль-
ному вигляді можна визначити як здатність 
предмета, явища або процесу зберігати свої 
основні характеристики, параметри, сутність 
при патогенних факторах, що чинять негатив-
ний вплив на ці явища або процеси. Безпека 
характеризує не стільки стан, скільки власти-
вості предмета, які проявляються у відноси-
нах, зв’язках і взаємодіях з іншими предме-
тами. Рівень та інтенсивність негативного, 
згубного, руйнівного впливу на предмет з 
погляду збереження його безпеки мають певні 
межі допустимості. Їх перевищення в процесі 
взаємодії може викликати часткову, значну 
або повну зміну предмета, втрату ним якісних 
характеристик і властивостей і, насамкінець, 
утрату його первісного значення. Тому під час 
розкриття змісту поняття «безпека» особливо 
важливо визначити деструктивні фактори, що 
мають раптовий, латентний характер і досить 
руйнівну інтенсивність впливу, власне кажучи, 
які суттєво впливають на реалізацію предме-
том, явищем чи процесом своєї сутності [1]. 

Як відомо, безпека в широкому розумінні – 
це система умов і факторів, у якій держава й 
суспільство органічно функціонують і розвива-
ються за об’єктивними законами, делегуючи 
апарату управління право стимулювати пози-
тивні процеси й тенденції, а також коригувати 
негативні відхилення, захищаючи при цьому 
країну від загроз зовнішнього та внутрішнього 
середовища. Щодо поняття «безпека соціаль-
ного суб’єкта», то необхідно сказати, що воно 
має конкретно-історичний характер, включає 
в себе аксіоматичний аспект і безпосередньо 
пов’язане зі здатністю суб’єкта усвідомлю-
вати, передбачати загрози патогенних впливів 

та ефективно реагувати на них, а саме: здійс-
нювати активні дії щодо їх раннього виявлення, 
локалізації, запобігання або нейтралізації їх 
небажаних наслідків. Отже, саме людина є 
основним об’єктом і суб’єктом безпеки, хоча 
б тому, що з усіх живих істот тільки вона наді-
лена здатністю усвідомлювати навколишню 
дійсність.

Безпека є найважливішою потребою 
людини поряд із потребою в їжі, воді, одязі, 
житлі, інформації. Вона має політичний, еко-
номічний, військовий, соціальний, правовий, 
екологічний, духовний та інші аспекти; урахо-
вує міжнародні універсальні (регіональні) або 
внутрішньодержавні (національні) особливості 
її забезпечення; має системний (поліструктур-
ний) або фрагментарний (моноструктурний) 
характер тощо. Це цілком наукова категорія, 
яка, не будучи чимось відчутним кінестетично, 
своєю сутністю і змістом відображає життєз-
датність і життєстійкість різних об’єктів мате-
ріального світу [2]. 

Загальна теорія безпеки включає такі базові 
поняття, якими активно оперує: «міжнародна 
безпека», «регіональна безпека», «національна 
безпека», «військова безпека», «політична 
безпека», «економічна безпека», «екологічна 
безпека», «інформаційна безпека», «соціальна 
безпека», «безпека життєдіяльності» тощо. 
Цей перелік понять може бути продовжений 
до нескінченності залежно від переслідуваних 
цілей і наукових устремлінь дослідника. 

Незважаючи на те що в усіх цих поняттях 
наявний термін «безпека», що етимологічно 
означає відсутність небезпеки або здатність 
ефективно протистояти їй, усі вони мають різ-
ний характер і за своїм змістом іноді поглина-
ють, а часом навіть виключають один одного. 
Це свідчить про недостатній рівень система-
тизації цих понять і недосконалість їх методо-
логічного опрацювання.

Незважаючи на певні недоліки (тотальність, 
закритість для суспільства, відсутність концеп-
туальної основи, закріпленої законом), емпі-
рично сформована система безпеки СРСР, 
тим не менше, вирішувала завдання загальної 
безпеки Союзу республік. Окремі її елементи 
були непогано забезпечені правовими й тех-
нологічними режимами, відповідними попе-
реджувальними (сигнальними) і контролюю-
чими механізмами, тому до певного часу вони 
захищали СРСР і суспільство від економічних 
потрясінь, внутрішньополітичних конфліктів, 
агресивних зазіхань ззовні та інших соціальних 
катаклізмів. Як відомо, після розпаду в 1991 р. 
великої союзної держави була порушена й уся 
макроструктура забезпечення загальної без-
пеки в її колишніх територіальних межах.
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Незалежним суверенним державам (ко- 
лишнім союзним республікам) разом із відпо-
відними територіями відійшли й розміщені на 
них складові частини колишньої єдиної цен-
тралізованої системи безпеки. Однак подібний 
механічний розділ не міг бути продуктивним 
для захисту новостворених держав, оскільки 
залишилися в них елементи колишньої гігант-
ської структури безпеки, що виявилися непри-
датними для використання в інтересах наба-
гато менших за масштабами та завданням 
локальних систем безпеки. 

Зважаючи на це, колишні радянські респу-
бліки, зокрема й Україна, розробили та при-
йняли власні закони про національну безпеку. 
У процесі підготовки Проекту Закону України 
«Про основи національної безпеки України» 
[4], ухваленого у 2003 році, розгорнулася 
значна науково-практична дискусія з питань, 
по-перше, розроблення поняття безпеки 
(передусім її різновидів, шляхів її забезпе-
чення та компетенції органів державної влади 
в цій сфері), по-друге, створення доктрини або 
концепції загальної безпеки держави й визна-
чення місця органів безпеки в новому держав-
ному устрої України тощо. 

Під час дискусії, до якої залучено багато 
вчених (філософів, політологів, юристів та ін.), 
а також народних депутатів, представників 
громадськості, працівників зацікавлених мініс-
терств і відомств, відзначено країни, досвід 
яких може бути запозичений щодо трактування 
терміна «національна безпека» [1]. Швидше 
за все, використання Україною досвіду США 
в означеному питанні є не науково обґрунто-
ваним рішенням, а свого роду даниною моді, 
ейфорією народжуваної демократії. Нова полі-
тична система України звільнялася від старих 
стереотипів, штампів авторитаризму, пере-
ймаючи зразки французької й американської 
систем демократії.

Отже, термін «національна безпека» вітчиз-
няна державно-політична наука усвідомлено 
вжила в межах правового регулювання на 
початку 2000-х років і рівно через 15 років – у 
2018, надала йому нового звучання. Власне 
кажучи, про нові правові інтенції в регулюванні 
сфери національної безпеки почав говорити 
Президент України під час своїх щорічних 
послань, а згодом подав відповідний зако-
нопроект до Верховної Ради України. При 

цьому поняття «національна безпека» тракту-
ється досить широко – від включення в нього 
сфери розвитку освіти й охорони здоров’я до 
будівництва збройних сил у країні та функці-
онування її поліцейського (силового) апарату 
[4]. Дотримуючись логіки визначення поняття 
«національна безпека» 2003 року, у сучас-
ному трактуванні нацбезпеки спостерігається 
тенденція до включення в неї й усіх інших 
сфер життя суспільства: культури, мистецтва, 
спорту, науки, містобудування, виробництва 
продуктів харчування тощо [4]. 

Висновки. У підсумку можемо резюмувати, 
що вся наша життєдіяльність є ні що інше, як 
забезпечення власної безпеки зокрема й наці-
ональної безпеки загалом. На нашу думку, це 
не зовсім правильний підхід до дослідження 
категорії «національна безпека», оскільки він 
не дає можливості побачити в ній щось осо-
бливе, що показувало б відмінність її від інших 
соціально-політичних категорій, давало б під-
стави виділити її в окрему наукову теорію, що 
має свою систему, методологію, об’єкт, пред-
мет, дає змогу підняти наукові дослідження в 
цій галузі на новий якісний рівень. 

Визначено, що складність сучасного 
пізнання категорії «національна безпека» 
полягає ще й у тому, що вона прийшла на зміну 
категорії, яка визначена ще у 2003 році, а тій 
передувала категорія «державна безпека». 
Отже, попри усталеність застосування поняття 
«національна безпека», воно так до кінця й не 
набуло теоретичної розробки. Насамперед це 
викликано тим, що це поняття, як і зміст наці-
ональної безпеки, складався та складається у 
вітчизняній науці досить стихійно.
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У статті досліджено й теоретично уза-
гальнено досвід передових промислово роз-
винених країн світу (в континентальному 
розрізі) щодо формування моделей і меха-
нізмів державного управління розвитком 
інноваційних структур регіонального рівня, 
надано порівняльну характеристику різноп-
ланових інноваційних утворень, сформовано 
підґрунтя для дослідження можливостей 
адаптації накопиченого зарубіжного досвіду 
в умовах України. 
ключові слова: державне управління, 
модель, механізм, інноваційний розвиток, 
структура, країна, регіон. 

В статье исследован и теоретически 
обобщен опыт передовых промышленно 
развитых стран мира (в континентальном 
разрезе) по формированию моделей и меха-
низмов государственного управления разви-
тием инновационных структур региональ-
ного уровня, предоставлена сравнительная 

характеристика разноплановых инноваци-
онных образований, сформирована основа 
для исследования возможностей адаптации 
накопленного зарубежного опыта в усло-
виях Украины. 
ключевые слова: государственное управ-
ление, модель, механизм, инновационное 
развитие, структура, страна, регион. 

The article investigates and theoretically sum-
marizes the experience of advanced industrial-
ized countries (in the continental context), the 
formation of models and mechanisms of public 
administration for the development of innova-
tive structures at the regional level, provides a 
comparative description of diverse innovative 
formations, formed the basis for the study of 
the possibilities of adaptation of the accumu-
lated foreign experience in Ukraine.
Key words: public administration, model, 
mechanism, innovative development, struc-
ture, country, region.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Позиціонування України у світовому 
глобалізованому просторі вимагає від науковців 
і можновладців пошуку принципово нових моде-
лей і механізмів державного управління форму-
ванням інноваційних структур, здатних забезпе-
чити довгостроковий суспільний розвиток як на 
регіональному, так і на державному рівнях.

Виходячи з вимог і викликів часу, доціль-
ним є дослідити накопичений досвід щодо 
моделей і механізмів державного управління 
формуванням структур стосовно забезпе-
чення інноваційного розвитку, в подальшому 
вивчення можливостей, дослідження переду-
мов та умов їх адаптації в умовах, що склалися 
в Україні. Отже, проведене нами дослідження, 
результати якого представлені в роботі, є сво-
єчасним та актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання вивчення зарубіжного досвіду 
щодо моделей і механізмів державного управ-
ління формуванням інноваційних структур регі-
онального розвиту в довгостроковій пролонго-
ваній перспективі перебувають у центрі уваги 
серед широких верств наукової спільноти.

Зазначену проблему, зокрема, у працях 
розглядали О. Богма [9], Г. Вайср [14], Л. Вейс 
[15], Б. Данкбар [14], О. Жилінська [1], Н. Жуков 
[2], С. Лукін [4], І. Майорова [5], Дж. Матцевс 
[15], І. Матюшенко [6], Г. Семенов [9], В. Троян 
[11], Е. Федоренко [6], Д. Чеберкус [1].

Дослідження проведене в рамках науко-
во-дослідної роботи кафедр менеджменту 
природоохоронної діяльності Донецького дер-
жавного університету управління та кафедри 
економіки Київського національного універ-
ситет культури і мистецтв за темою «Форму-
вання теоретико-методологічних засад забез-
печення економічного розвитку регіону та 
його оцінка в стратегічній перспективі» (номер 
держреєстрації 0110U006581). 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Численні дослідження 
проблем формування моделей і механізмів 
державного управління розвитком інновацій-
них структур регіонального рівня в сучасних 
умовах дають змогу розширити систему нау-
кових знань щодо узагальнення накопичених 
теоретичних і практичних здобутків з вивчення 
зарубіжного досвіду держаного управління 
інноваційним розвитком на регіональному 
рівні, що дасть змогу в подальшому вирішити 
питання його адаптації у вітчизняній практиці 
господарювання.

Мета статті полягає в дослідженні та 
наданні порівняльних характеристик наявних 
зарубіжних моделей й механізмів державного 
управління формуванням структур інновацій-
ного розвитку регіонального рівня. 

Виклад основного матеріалу. Формування 
національної моделі інноваційного розвитку 
регіонів має спиратися на досвід регулювання 
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аналогічних процесів у розвинених країнах і кра-
їнах з трансформаційною економікою. 

У системі регіональних інноваційних струк-
тур за європейсько-американською моделлю 
інноваційного розвитку найбільш розповсю-
дженими визнані парки, в яких здійснюється 
ланцюжок «наука – виробництво – спожи-
вання». Одним із перших і найуспішніших є 
Стенфордський технопарк (США), на базі 
якого згодом виник технополіс «Силіконова 
долина», де функціонують 3 тис. венчурних 
фірм із загальною кількістю працюючих понад 
200 тис. осіб [4; 8]. Цей технополіс є найбіль-
шим центром, у якому зосереджено 20% сві-
тового виробництва комп’ютерів та електро-
нних компонентів, розміщено 17 великих фірм 
електронної промисловості, до якого входить 
30 інститутів, центрів і лабораторій. 

Серед західноєвропейських країн Франція 
є піонером у створенні технопарків. Напри-
кінці 80-х років ХХ ст. у країні нараховувалось 
близько 10 парків, серед яких найбільшим був 
«Софія-Антиполіс», до складу якого входило 
26 промислових підприємств, 14 дослідних 
лабораторій, інноваційних центрів, у яких було 
зайнято близько 4 тис. чол.

Витрати державного сектору на створення 
цього парку становили на початку 1970-х років 
близько 400 млн. франків. Крім того, приват-
ний сектор виділив від 250 до 400 млн. фран-
ків на будівництво різних споруд, у тому числі 
й житлових, а на закупівлю устаткування – 
300 млн. франків [4]. Технопарки, які форму-
ються у Франції, є невеликими, мають тенден-
цію до певної спеціалізації, ініціатива щодо їх 
створення виникає на місцевому рівні за під-
тримки уряду країни. 

У Німеччині сьогодні створено 50 техно-
парків, найбільш відомими є технопарки в 
Штутгарті й Мюнхені, їх функціонування фор-
мує специфічний германський варіант соці-
ально спрямованої європейської моделі інно-
ваційного розвитку, втілення якої пов’язане з 
роботою інноваційних центрів на регіональ-
ному рівні [2, с. 134–135; 11, с. 126–129]. 
У Німеччині дію інноваційних центрів можна 
виразити в такий спосіб: а) створення нових 
робочих місць; б) залучення в підприємницьку 
діяльність (у тому числі інноваційну) молодих 
кадрів; в) сприяння розвитку соціально значу-
щих для держави сфер науки й галузей вироб-
ництва.

У Голландії нараховується 45 технопарків. 
В Італії найбільш відомим науково-технічним 
парком є «Технополіс новус ортус» (на півдні 
країни поблизу м. Барі). Діяльність зі створення 
технопарків має місце й в інших країнах Захід-
ної Європи – Швеції, Нідерландах, Бельгії. 

У Великобританії існують Кембриджський 
технопарк, науковий парк Шеффілда, наукові 
парки Брадфордського та Кільського універ-
ситетів, технопарк на південному березі Лон-
дона, технологічний центр Лафборо. Англій-
ські наукові парки, де в середині 1990-х років 
були розташовані лабораторії більше 150 про-
мислових компаній, діють при таких універси-
тетах, як Астонський, Галльський, Ліверпуль-
ський, Селфордський, Юрикський тощо, на їх 
розвиток наприкінці минулого сторіччя вкла-
дено приблизно по 9 млн. фунт. ст. у кожен 
парк [12]. Технопарки Великобританії демон-
струють розвиток партнерства великих ком-
паній і малих фірм фінансування інноваційних 
процесів. Велика компанія здобуває частку 
в капіталі малої фірми або організує з нею 
спільне підприємство. 

Феномен Кембриджського технопарку 
полягає в тому, що він для нових інноваційних 
компаній виконує функції інкубатора, тобто, 
створюючи сприятливе інноваційне сере-
довище, виконує дослідницьку, виробничу й 
фінансову функції. 

Наукові парки багатьох розвинених країн 
самостійно беруть активну участь у фінансу-
ванні клієнтських фірм (фірм-реципієнтів), 
наприклад, у Великобританії науковий парк 
«Астон» у співробітництві з органами влади 
Бірмінгема й «Ллойд-банком» організував 
фірму з фінансування клієнтських фірм парку, 
отже, вирішалось завдання не лише сприяння 
розвитку малого підприємництва, а й забезпе-
чення успіху самого наукового парку.

Різновидами моделей технопарків є такі 
[12; 13]: 

– технологічні (спеціалізовані на впрова-
дженні високих технологій, які мають у своєму 
складі підприємства ризикового капіталу);

– науково-технологічні, що є комплексом 
дослідних інститутів, лабораторій, дослід-
них заводів, створюваних на заздалегідь 
підготовлених територіях навколо великих 
університетів з розвиненою інфраструкту-
рою (лабораторні корпуси, виробничі примі-
щення багатоцільового призначення, інфор-
маційно-обчислювальні центри колективного 
користування, системи транспортних та інших 
комунікацій, магазини, житлові приміщення); 

– промислові (базуються на раціональ-
ному використанні виробничого потенціалу й 
об’єктів інфраструктури); 

– грюндерські (створювані оперативно 
для надання «стартової» допомоги малим 
і середнім фірмам з надання послуг щодо 
управління процесами їх становлення); 

– науково-технологічні парки, наприклад, 
дослідно-конструкторські, які спрямовані на 
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використання прикладних науково-дослід-
ницьких робіт і проектування нових виробів, 
сервісне виробництво яких налагоджується за 
межами таких парків; 

– консалтингові, спеціально призначені 
для надання послуг фірмам, що провадять 
інноваційну діяльність. 

Значна кількість дослідників механізмів 
державного управління функціонуванням тех-
нопарків як специфічних науково-технічних 
утворень уважає, що важливими функціями 
технопарків є постійне формування нового 
інноваційного бізнесу та його підтримка; 
досягнення тісного територіального збли-
ження необхідної для наукових досліджень 
матеріальної бази, що належить промисло-
вому виробництву, й інтелектуального капіталу 
наукового центру, що формує максимально 
сприятливі умови для розвитку інноваційного 
процесу; інтенсифікація обміну результа-
тами наукових досліджень, експерименталь-
них розробок, сформульованих інновацій-
них ідей тощо; забезпечення безперервного 
процесу відтворення нововведень: їх гене-
рування, доведення до «товарного» вигляду, 
впровадження у виробництво; прискорення 
інноваційного розвитку регіонів; техноло-
гічне оновлення виробництва, відродження і 
стимулювання підприємницької діяльності в 
регіоні; формування «еталонного (ідеального) 
середовища» з погляду як економічних, так й 
організаційно-географічних умов для ство-
рення [1; 2; 6, с. 11–12; 9; 14; 15]. 

Вивчення світового досвіду створення 
технопарків дає змогу виділити чинники, що 
сприяють і стимулюють їх подальше форму-
вання: наявність у регіоні науково-дослід-
них закладів високого класу (університетів, 
технічних вишів, державних науково-дослід-
них інститутів, високотехнологічних фірм, які 
мають потужний дослідницький потенціал); 
можливість придбання або оренди на пільго-
вих умовах земельної ділянки й виробничих 
потужностей; наявність зрілої інноваційної 
інфраструктури та розвиненої індустрії ділових 
послуг; можливість технологічного обслугову-
вання й ремонту дослідницької техніки, управ-
лінського консультування; доступ до джерел 
ризикового капіталу. 

Світовий досвід також демонструє, що 
ефективність функціонування механізмів дер-
жавного регулювання функціонування тех-
нопарків можна оцінити за показниками, що 
характеризують:

– ефективність господарювання суб’єктів 
інноваційної діяльності на території технопарку 
[1, с. 62–63]: а) загальна кількість підприємств, 
кількість і професійно-кваліфікаційна струк-

тура зайнятих на них; б) оцінювання вартісних 
показників господарської діяльності іннова-
ційних суб’єктів (обсяги виробленої інновацій-
ної продукції, питома вага в ній наукомісткої 
продукції, імпортозамінної та експортної);  
в) обсяги інвестицій в інноваційні проекти; 

– самі технопарки [12]: а) обсяг нада-
них послуг суб’єктам інноваційної діяльності 
(науково-технічних, інформаційно-консуль-
таційних, інжинірингових та інших); б) обсяги 
бюджетних надходжень від діяльності тех-
нопарку та підприємств на його території;  
в) кількість новостворених підприємств упро-
довж звітного року; г) кількість новостворе-
них робочих місць протягом звітного року; 
д) кількість працевлаштованих випускників 
університетів; е) кількість залучених до вико-
нання договірних НДР дослідників наукових 
організацій та університетів; є) частка інно-
ваційної (окремо наукомісткої) продукції в 
загальних обсягах реалізованої продукції та 
наданих послуг; ж) частка витрат на НДР у 
загальних обсягах реалізованої продукції й 
наданих послуг. 

Вітчизняні дослідники підкреслюють той 
факт, що технополіси розвинених країн зорі-
єнтовані на першокласний сервіс, підвищену 
якість житла, інтенсивне культурне життя 
[3, с. 64; 10, с. 32; 13]. 

Реалізація моделі технополісів вимагає 
значної підготовчої роботи, що передба-
чає узгодження дій владних структур різного 
рівня, починаючи з урядового й закінчуючи 
регіональним і міським, а також усіх зацікав-
лених організацій: науково-дослідних, під-
приємницьких, фінансових тощо. Ці дії мають 
бути насамперед спрямовані на з’ясування 
потреб певних регіонів і територій в організації 
технополісу; визначення потенційних об’єктів 
інвестицій (наявність на певній території нау-
комістких підприємств і фірм, які приваблюва-
тимуть власників капіталу і спонукатимуть до 
вкладання коштів); ретельний аналіз наявно-
сті об’єктивних передумов для створення того 
або іншого наукового технополісу (наукового 
потенціалу вже наявних університетів, лабо-
раторій тощо та споживчого попиту на іннова-
ційну продукцію); розроблення моделі фінан-
сування процесу створення технополісу.

Створення технополісів потребує досить 
значних фінансових вкладень, і, як показує 
зарубіжний досвід, єдиної моделі фінансу-
вання технополісів не існує (у кожному кон-
кретному випадку фінансування залежить від 
наявного науково-технічного потенціалу кра-
їни та регіонів, рівня розвитку виробничої й 
соціальної інфраструктури, цілей соціально-е-
кономічної політики уряду). 
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Суттєвого значення для розвитку технополі-
сів набуває забезпечення державою стабільно 
функціонуючого механізму забезпечення 
фінансових пільг і стимулів для зовнішніх і вну-
трішніх інвесторів. У комплексі пільг найбільш 
поширеними є механізми компенсації збитків; 
прискореної амортизації; пільгового кредиту-
вання малих і середніх фірм; надання великих 
кредитів малим дослідним і венчурним фірмам. 

До механізмів фінансового стимулювання 
належать гранти під конкретні дослідні про-
грами; так звані «інноваційні стипендії», що 
надаються на підтримку нових наукоміст-
ких підприємств; стипендії для заохочення 
дослідників або придбання ними устаткування 
й матеріалів. 

Значне місце в інноваційній інфраструктурі 
посідає модель бізнес-інкубаторів, які своєю 
метою мають підтримку утворення й розвитку 
нових організацій і центрів-інкубаторів, у яких 
новоутвореним малим інноваційним фірмам 
надаються численні інноваційні послуги, до 
яких, зокрема, належать [3, с. 64; 10, с. 32; 12] 
оренда приміщень і прокат наукового й тех-
нологічного устаткування на певний період на 
вигідних для підприємств умовах; консультації 
з економічних і юридичних питань; фінансові 
послуги; експертиза інноваційних проектів 
(науково-технічна, екологічна, комерційна); 
інформаційне та рекламне забезпечення; різ-
номанітні офісні послуги (можливість кори-
стуватися електронним обладнанням: пер-
сональними комп’ютерами, копіювальними 
машинами, телефаксами тощо); технічна 
допомога: проведення інженерних розробок 
продукту й технологій і підбір спеціалізованої 
літератури про продукт і ринки збуту, сприяння 
реалізації рекламного обслуговування тощо; 
консультації з менеджменту щодо технологій 
аналізу грошових надходжень, оподаткування, 
роз’яснення офіційних фінансових документів, 
юридична допомога під час реєстрації фірми 
та організаційно-фінансова підтримка.

На регіональному рівні інноваційної інф-
раструктури європейських країн певне місце 
посідають бізнес-інкубатори високих техно-
логій, які вперше з’явилися в Ізраїлі згідно зі 
спеціальною програмою Міністерства про-
мисловості й торгівлі [7; 12]. Високу дієздат-
ність інноваційних інкубаторів підтверджено 
в усіх інших національних варіантах європей-
ської та американської моделей. Наприкінці 
90-х років минулого сторіччя в США налічу-
валось близько 470 фірм-інкубаторів, що 
виникли з метою «вирощування» нових інно-
ваційних підприємств. Успішно функціонують 
бізнес-інкубатори в Німеччині, Польщі, Сло-
ваччині, Чехії.

Структура механізму взаємовідносин кор-
порацій, венчурних та інноваційних фірм 
характеризується такими складниками: 
по-перше, існують три моделі організації вза-
ємовідносин цих суб’єктів: а) пряме ризикове 
фінансування діяльності дрібних інноваційних 
фірм з метою одержання надалі контролю 
над ними у випадку комерційного успіху або 
технологічного прориву; б) створення квазі-
самостійного дочірнього венчурного фонду 
за рахунок засобів корпорації; по-друге, фор-
муються особливості фінансування венчурних 
фірм корпораціями та іншими інвесторами, 
що полягають у такому: кошти вкладаються у 
венчурний бізнес без гарантій з боку венчур-
ної фірми; кошти надаються на безпроцентній 
основі, тобто ризиковий капітал розміщується 
не як кредит, а у вигляді паю в статутний фонд 
венчурної фірми; вкладники капіталу вимушені 
очікувати в середньому від 3 до 5 років, щоб 
переконатись у перспективності вкладень, і до 
10 років, щоб отримати прибуток на вкладе-
ний капітал. Наприкінці періоду фінансування 
венчурний інвестор продає акції фірми, тим 
самим повертаючи венчурним фінансистам 
укладений капітал. 

Сучасні організаційні форми взаємодії 
науки й виробництва в розвинених країнах не 
лише впливають на глобалізаційні та локаліза-
ційні процеси в інноваційній сфері, а й зумов-
люють формування нових моделей і меха-
нізмів державного управління інноваційним 
розвитком національної економіки на макро- 
та мезорівнях, до яких зараховують сьогодні 
передусім кластерний підхід. Кластеризацію 
вважають однією з технологій управління еко-
номічними системами на мезорівні [5, с. 939].

Світовий досвід показує, що кластери спо-
стерігаються як у галузях, які характеризу-
ються високими технологіями, так і в тради-
ційних галузях виробництва й надання послуг. 

Багато дослідників процесу кластериза-
ції регіональної економіки визначають такі 
переваги створення кластерів [5, с. 940–944; 
9, с. 13]: у межах кластеру формується стійка 
система обміну технологіями, інформацією, 
продукцією, тобто так звана технологічна 
мережа; складається спільна науково-технічна 
база; поглиблюється спеціалізація підпри-
ємств кластеру; формуються позитивні синер-
гетичні ефекти кластерів регіону.

Азіатська модель інноваційного розвитку 
характеризується створенням специфічних 
форм об’єднань фірм у вигляді стійких фінан-
сово-промислових груп – кейрецу, характер-
них передусім для Японії. Об’єднавшись у 
кейрецу, кілька десятків різнопрофільних фірм 
утворюють універсальний багатогалузевий 
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концерн, діяльність якого координується бан-
ком або торговою компанією (зі 100 найбіль-
ших промислових фірм Японії 70 є членами 
того або іншого кейрецу). 

Зв’язок між компаніями здійснюється через 
механізми взаємного володіння акціями; вико-
нання спільних проектів з розроблення нових 
технологій; власної системи фінансових уста-
нов; об’єднання фірм у групи для реалізації 
великих проектів; виконання зобов’язань про 
взаємні постачання; організації загальної уні-
версальної торговельної фірми; проведення 
регулярних нарад керівників фірм, що входять 
у кейрецу; взаємний обмін співробітниками, у 
тому числі керівниками різного рівня.

На відміну від американських корпора-
цій-виробників, які постійно змінюють поста-
чальників у гонитві за мінімальним при-
бутком, виробничі кейрецу Японії надають 
перевагу постійним постачальникам, фінан-
сово стимулюючи їх модернізувати свою 
виробничу базу (із цієї причини середній вік 
виробничого устаткування в США – близько 
14 років, у Японії – у два рази менше) [7; 12]. 
Висока конкурентоспроможність та іннова-
ційна спрямованість функціонування япон-
ських кейрецу значно вплинула на процес 
створення подібних об’єднань у межах євро-
пейсько-американської моделі інноваційного 
розвитку. З усіх американських фірм най-
більш активні кроки в напрямі кейрецу робить 
«ІВМ», який пішов на довгострокові стабільні 
зв’язки з постачальниками, виплачуючи їм 
аванси під майбутні замовлення й контрактні 
дослідження. 

На відміну від ризикових фондів, партнер-
ство з «ІВМ» гарантує успіх перспективним 
фірмам-початківцям, не вимагаючи швидкого 
повернення вкладеного капіталу. Останнім 
часом «ІВМ» уклав угоди з великими фірма-
ми-конкурентами для спільного здійснення 
високовартісних інноваційних проектів.

Азіатська модель інноваційного розвитку 
базується також на низці організаційних форм 
регіональної інноваційної інфраструктури, 
передусім це регіональні науково-промис-
лові комплекси, в яких відбувається взаємо-
дія науки й виробництва. Регіональні наукові 
комплекси охоплюють промислові та нау-
ково-дослідні парки, окремі наукові центри, 
корпорації, підприємства ризикового бізнесу, 
які пов’язані між собою не лише спільною 
науково-дослідною розробкою, випробуван-
ням і виробництвом інноваційної продукції, 
а й територіально [12]. Окремо виділяються 
«інноваційно-промислові комплекси», ство-
рені, як правило, на базі великих підприємств і 
розміщених на його території інноваційно-тех-

нологічних центрів (або технопарку) за участі 
інноваційних малих і середніх підприємств. 

Особливим елементом регіональної інф-
раструктури азіатської моделі інноваційного 
розвитку є тайванські венчурні партнерства 
у формах інноваційних кластерів і венчурних 
консорціумів [15, с. 91–101], що створюються 
за умов значного ступеня кооперації між дер-
жавою, малим і середнім бізнесом для швид-
кого технологічного відновлення орієнтованої 
на експорт індустрії. На відміну від японської 
та корейської моделей з активною участю 
великих корпорацій або їх груп, у тайванській 
моделі акцент робиться на стимулювання 
інноваційної активності малих і середніх фірм. 

Урядом Тайваню впроваджено механізм 
створення інших венчурних партнерств у 
формі інноваційних кластерів з меншою кіль-
кістю учасників і більш великими фінансо-
вими вкладеннями під контролем Міністер-
ства економіки. 

Порівнюючи організаційні форми регіо-
нальної інноваційної інфраструктури, прита-
манні європейській та азіатській моделям, 
варто відзначити, що в інноваційному розвитку 
більшості країн значну роль відіграють «центри 
передачі технологій» – організації, що створю-
ються в межах національних програм урядом і 
регіональними органами влади за участі при-
ватного капіталу з метою більш тісної інтегра-
ції наукових установ (передусім державних) з 
промисловістю.

Останнім часом спостерігається тенденція 
до інтеграції держави і власного корпоратив-
ного сектору у виконанні великих науково-тех-
нічних програм, регіонального, національного 
і світового рівнів, тобто держава використо-
вує фінансові інструменти, що притаманні 
моноцентричній моделі інноваційного роз-
витку регіонів. 

Висновки. Підсумовуючи вищевикладе-
ний матеріал, варто зауважити, що значення 
технопарків, технополісів, бізнес-інкубаторів, 
інноваційних центрів та інших елементів інно-
ваційної регіональної інфраструктури за євро-
пейською, американською й азіатською моде-
лями інноваційного розвитку національних 
економічних систем полягає в такому.

Прискорюється трансферт технологій. 
Однією з найважливіших рис функціонування 
технополісів і технопарків є трансферт техно-
логій, що полягає в прискореній «комерціалі-
зації» наукових досліджень і діє на внутрішньо-
галузевому, міжгалузевому міжрегіональному 
та міждержавному рівнях. 

Відбувається подолання інформаційного 
розриву в спілкуванні підприємця й потенцій-
ного інвестора. Технопарки долають супереч-
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ності між науковою сферою і виробництвом, 
пов’язані з інформаційним розривом у процесі 
трансферу технологій, а саме: фірми зацікав-
лені в основному в утіленні й розповсюдженні 
сучасних технологій і продуктів, університети 
орієнтовані на розширення фундаментальних 
знань і досліджень. 

Прискорюється процес створення кон-
курентоспроможної інноваційної продукції. 
Промисловим підприємствам і фірмам вико-
ристання трансфертної технології допомагає 
створювати конкурентоспроможну продукцію 
на основі новітніх технологій; включатися в 
наукові дослідження, співпрацювати з науко-
во-дослідницькими організаціями. 

Світовий досвід показує, що важливу роль 
у трансформації механізму фінансування 
інноваційної діяльності підприємств, його 
структурній перебудові відіграє венчурне під-
приємництво. 

Подальші дослідження зарубіжного досвіду 
щодо моделей і механізмів державного управ-
ління формуванням інноваційних структур 
регіонального рівня доцільно сконцентрувати 
на дослідженні створення, функціонування 
та оцінюванні ефективності функціонування 
фінансово-промислових груп, транснаціо-
нальних корпорацій та офшорних територій, 
що дасть змогу сформувати цілісну теорети-
ко-методологічну базу розвинення інновацій-
ного підприємництва на теренах України. 
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У статті авторська увага сфокусована на 
критичному осмисленні процесу віртуалі-
зації сучасного державного управління, що 
вписаний у загальний контекст віртуаліза-
ції суспільства. Інтенсивне використання 
новітніх інформаційно-комунікаційних тех-
нологій спровокувало якісні зміни в організації 
та функціонуванні державного управління, 
окреслило нові вектори взаємодії держави 
та громадян, призвело до появи віртуаль-
ного управлінського простору. Аналізуючи 
перетворення системи владно-управлін-
ських органів на своєрідну віртуальну реаль-
ність, автор статті схильний вважати цей 
процес закономірним й неминучим, в якому, 
між тим, виразно артикульовані ризики, 
пов’язані з віртуалізацією. Найбільш чітко 
проблематизується «просування демокра-
тії» у сфері управління державою в умовах 
інформаційного суспільства. В контексті 
деструктивності віртуалізації держав-
но-управлінських практик авторська позиція 
полягає у ствердженні можливості появи 
«віртуального паноптикону». 
ключові слова: державне управління, вірту-
алізація, віртуальна реальність, інформацій-
но-комунікаційні технології, мережі, інформа-
тизація.

В статье внимание автора сфокусиро-
вано на критическом осмыслении про-
цесса виртуализации современного госу-
дарственного управления, вписанного в 
общий контекст виртуализации общества. 
Интенсивное использование новейших 
информационно-коммуникационных техно-
логий спровоцировало качественные изме-
нения в организации и функционировании 
государственного управления, определило 
новые векторы взаимодействия государ-
ства и граждан, привело к появлению вир-
туального управленческого пространства. 
Анализируя превращение системы власт-
но-управленческих органов в своеобразную 

виртуальную реальность, автор статьи 
склонен считать этот процесс закономер-
ным и неизбежным, в котором, между тем, 
четко артикулированы риски, связанные с 
виртуализацией. Наиболее выразительно 
проблематизируется «продвижение демо-
кратии» в сфере управления государством 
в условиях информационного общества. 
В контексте деструктивности виртуа-
лизации государственно-управленческих 
практик авторская позиция состоит в 
утверждении возможности появления «вир-
туального паноптикона». 
ключевые слова: государственное управ-
ление, виртуализация, виртуальная реаль-
ность, информационно-коммуникационные 
технологии, сети, информатизация.  

In the article the author’s attention is focused 
on the critical understanding of the process of 
virtualization of contemporary state administra-
tion under general context of virtualization of 
society. Intensive share of the newest informa-
tive and communicative technologies has stim-
ulated qualitative changes in the organization 
and functioning of public administration, has 
outlined new vectors of interaction between 
the state and citizens, led to the emergence of 
virtual managerial space. Analyzing the trans-
formation of the system of ruling and mana-
gerial bodies into a peculiar virtual reality, the 
author tends to regard this process as logical 
and inevitable, in which, inter alia, risks asso-
ciated with virtualization are clearly articulated. 
The most obvious problem is “promotion of 
democracy” in the sphere of public administra-
tion in the information society. In the context of 
the destructiveness of the state-management 
practices virtualization, the author’s position is 
to confirm the possibility of the emergence of a 
“virtual panopticon”.
Key words: public administration, virtualiza-
tion, virtual reality, information and communi-
cation technologies, networks, informatization.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Кожна історична епоха репрезентована 
власним державно-управлінським праксисом та 
теоретичними напрацюваннями у галузі управ-
ління державою, які визначали дискурсивне поле 
подальших розвідок у цій сфері. Характерологіч-
ною ознакою сучасного етапу розвитку суспіль-
ства виступає віртуалізація, котра пронизує усі 
сфери суспільних відносин, істотно змінюючи їх. 
Державне управління також стає дедалі більше 
віртуальним. Віртуальні конструкції, впливаючи 
на реальні управлінські процеси, суттєво тран-
сформують систему державного управління. 
Державно-управлінські органи поступово втра-
чають риси бюрократичної організації, стаючи 
більш гнучкими, відкритими та прозорими, менш 
ієрархізованими й витратними. Запровадження 

та активне використання інформаційно-комуні-
каційних технологій у діяльності держави є реле-
вантною відповіддю на вимоги, які висуваються 
з боку громадян щодо функціонування сучасного 
інституту держави. 

Нині інформатизація державно-управлінської 
сфери розглядається як дієвий інструмент під-
вищення її ефективності та адміністративного 
потенціалу держави загалом. Тож симптоматич-
ним є те, що інформатизація належить до пере-
ліку основних напрямів адміністративно-дер-
жавних реформ різних країн, які спрямовані на 
постійне вдосконалення державного апарату. 

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Дискурсійний тон обговорення проблеми 
віртуалізації державного управління пов’язаний 
зі становленням концепції постіндустріального 
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суспільства, в основу якої покладена оцінка 
нового суспільства як такого, котре докорінно 
відрізняється від того, яке існувало протягом 
останніх кількох століть. Постіндустріальне сус-
пільство в уявленнях теоретиків цієї концеп-
ції, зокрема Д. Белла, П. Дракера, А. Турена, 
М. Кастельса та інших, вирізняється помітним 
зменшенням ролі та значення матеріального 
виробництва на тлі стрімкого розвитку третього 
сектору економіки (сектору послуг), а також 
суттєвою модифікацією традиційної соціаль-
ної структури. Бурхливий розвиток інформа-
ційно-комунікаційних технологій та їхній вплив 
на різні сфери суспільного життя спровокував 
формування теорії «інформаційного суспіль-
ства», основою якої стали наукові розвідки 
Й. Масуди, Т. Стоуньєра, Р. Катца та інших. 
Наріжне значення для проблеми, порушеної у 
цій статті, мають також концептуальні доробки 
Д. Осборна, Т. Геблера, Ж. Бодріяра, Ж. Дельоза 
та інших. Автор статті також послуговувався нау-
ковими розвідками таких дослідників, як Дж. Кін, 
О. Оболонський, С. Жижек, В. Лейбін, Г. Почеп-
цов, С. Чукут та інші. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Концепція віртуалізації 
являє собою новий напрям теоретичного ана-
лізу змін, які спостерігаються у різних сферах 
життєдіяльності сучасного суспільства, в тому 
числі й у сфері державного управління. Отже, 
очевидно, що низка проблем, пов’язаних із вір-
туалізацією державного управління, мало арти-
кульовані в інтелектуальному просторі. У межах 
цієї статті автор фокусує увагу на загрозах, які 
становить віртуалізація державно-управлінської 
діяльності. 

Мета статті полягає у розгляді віртуалізації 
сучасного державного управління в критичному 
ракурсі. 

Виклад основного матеріалу. Початок 
реформування сучасної системи державного 
управління у багатьох країнах світу припадає 
на 80-90-і рр. ХХ ст. «Наприкінці ХХ ст., – заува-
жує відомий російський дослідник О. Оболон-
ський, – державна служба багатьох країн зіткну-
лася з подвійною кризою – й суспільної довіри 
до себе, і власної ефективності» [1, c. 8]. Зміни 
у державно-адміністративній сфері стосуються 
засад веберівської парадигми раціональної 
бюрократії, яка панувала впродовж тривалого 
часу. Незважаючи на те, що одні намагаються 
не помічати цього, інші недооцінюють масш-
таби таких змін, їх значення та історичну незво-
ротність, все ж ці зміни – «провідна риса світу, 
який змінюється на наших очах, «тектонічних 
зрушень», котрі відбуваються в ньому» [1, c. 8]. 
Безумовно, процес реформування державного 
управління має помітні розбіжності від країни до 

країни, втім, як загальна тенденція постає вір-
туалізація державно-управлінської діяльності. 
Не заглиблюючись у різні підходи щодо тлума-
чення поняття «віртуалізація», зазначимо, що це 
поняття характеризується різноманітністю зміс-
товного наповнення. У цій статті автор послуго-
вується соціологічним підходом, в межах якого 
віртуалізація розглядається як процес заміни 
реальних речей образами. 

Інтенсивне використання інформаційно-ко-
мунікаційних технологій, повальне освоєння 
мережі Інтернет, розвиток інформаційної інфра-
структури як найбільш важливі та стійкі тенденції 
розвитку сучасного суспільства значною мірою 
визначають характер функціонування органів 
державної влади. Вважається, що під впливом 
інформатизації система державного управ-
ління стає більш демократичною, чутливішою до 
потреб громадян, оскільки значно збільшуються 
їх можливості участі у діяльності держави. Пока-
зовим прикладом у цьому контексті є запро-
вадження електронного уряду – нової моделі 
державного управління, характерологічними 
ознаками якої є інтерактивна взаємодія дер-
жави та громадян за допомогою мережі Інтер-
нет. Українські дослідники Г. Почепцов та С. Чукут 
зазначають: «Е-уряд – це адаптація державного 
управління до нових вимог суспільного роз-
витку, яка включає і безпосередньо послуги, які 
надає держава (тобто органи державної влади 
та місцевого самоврядування) своїм громадя-
нам, і інтерактивну взаємодію між ними, завдяки 
підтримці та впровадженню системи зворотного 
зв’язку (громадянин→уряд→громадянин, та 
навпаки) за допомогою сучасних інформаційних 
і комунікаційних технологій» [2, с. 405]. Запро-
вадження електронних методів управління дер-
жавою багато дослідників схильні розглядати як 
перехід від представницької демократії до демо-
кратії участі, в межах якої процес прийняття дер-
жавно-управлінських рішень відбувається в інте-
рактивному режимі. За таких умов громадяни 
набувають нових можливостей для нагляду та 
контролю за владою, підвищенню її відповідаль-
ності перед суспільством.  

Віртуалізація державного управління пов’я-
зана зі становленням мережевого суспільства. 
Іспанський дослідник Кастельс зауважує: «Саме 
мережі становлять нову соціальну морфологію 
наших суспільств, а поширення «мережевої» 
логіки значною мірою відбивається на перебігу 
й результатах процесів, пов’язаних із вироб-
ництвом, повсякденним життям, культурою та 
владою» [3, с. 494]. Мережі, за Кастельсом, 
виступають як важливе джерело влади та змін 
у сучасному суспільстві, котре він визначає як 
«суспільство мережевих структур» (network 
society). При цьому іспанський соціальний мис-
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литель зауважує, що мережі – досить давні 
«форми матеріалізації людської діяльності», 
однак саме у наші дні вони набули нового виміру, 
перетворившись на інформаційні мережі, об’єд-
нані інтернетом. «Як організуючий засіб, – пише 
Кастельс, – мережі володіють безсумнівними 
перевагами завдяки притаманним їм гнучкості 
та адаптованості – якостям, котрі необхідні 
для виживання й досягнення успіху в умовах 
швидкозмінюваного оточення» [4, с. 13]. Саме 
в цьому криється причина поширення мереж: 
останні мають перевагу над вертикально орга-
нізованими корпораціями та централізованими 
бюрократичними структурами. Інтернет від 
самого початку замислювався як технологія, 
здатна забезпечити вільну комунікацію. Втім, 
наголошує Кастельс, це зовсім не значить, що 
завдяки інтернету ми станемо нарешті віль-
ними. Все залежатиме від подальшого вектору 
розвитку. Разом із тим глобальна мережа «являє 
собою досить гнучку технологію, котра допускає 
можливість серйозних видозмін у результаті її 
суспільного використання, і здатну викликати 
низку соціальних наслідків» [4, с. 17–18].

Отже, революційні зміни у сфері інформа-
ційних технологій, широке використання нових 
форм комунікації, з одного боку, створили 
потужне підґрунтя для вдосконалення держав-
ного управління, з іншого – зумовили його вір-
туалізацію, що справляє досить суперечливий 
вплив на характер та спрямованість держав-
но-управлінської діяльності. 

Деструктивність віртуалізації державного 
управління криється вже у тому, що «дух капіта-
лізації й споживацтва сучасної цивілізації зму-
шує людину мислити та діяти таким чином, що 
свідомо або не свідомо вона вбачає в інформа-
ційно-комунікаційних технологіях панацею від 
тих негараздів, з якими їй доводиться стикатися 
у реальному світі речей, людей та відносин» [5]. 
Безумовно, було б чудово, якби інформацій-
но-комунікаційним технологіям вдалося звіль-
нити громадян від почуття недовіри до уря-
довців, а останніх зробити некорумпованими, 
компетентними, відповідальними тощо. Втім, 
віртуальна реальність, що сприймається як така, 
котра забезпечує більш прийнятне середовище 
існування, є лише ілюзією, породженою бажан-
ням «знайти легкий шлях уходу від скверни буття 
засобом встановлення безкінечної множини 
контактів із новими персонажами на підмостках 
вигаданої сцени» [5]. 

Кожна історична епоха демократії, зазначає 
англійський дослідник Дж. Кін, переплітається 
зі специфічним режимом комунікації. Так, анти-
чна демократія існувала в епоху, де панувала 
усна мова, представницька демократія ХVІІІ ст. 
постала в епоху друкованої культури (книги, 

памфлети, газети, поштові повідомлення), 
сучасна демократія щільно пов’язана з інтен-
сивним використанням мультимедійних інстру-
ментів. Новий модус комунікації дає підстави 
деяким говорити про «третю стадію демокра-
тичного розвитку, на якій дух та сутність анти-
чної демократії втіляться у мережевій формі» 
[6, с. 27]. Історична новизна цього етапу поля-
гає у тому, що саме інтернет виступає як агори, 
на якій усі можуть висловити свою думку з кон-
кретних питань. Втім, якщо антична агора була 
реальним місцем, куди скликали реальних гро-
мадян, то сучасна агора (е-агора) постає як вір-
туальна площа, на якій обмінюються думками 
е-громадяни (е-citizen). Останні, по-перше, 
мають можливість анонімного перебування на 
віртуальній площі, що не лише сприяє мовній 
сміливості та рішучості, але й зменшує почуття 
особистої відповідальності. До того ж свобода 
людей у кіберпросторі, яка дає їм змогу гово-
рити все, що заманеться, робить їх «вразливими 
перед хижаками та шахраями, котрі нишпорять 
повсюди, крадучи чужі ідентичності» [6, с. 163]. 
По-друге, глобальний характер мереж нівелює 
поняття «громадянин», натомість сприяючи 
розвитку «транскордонної публіки». Належати 
до останньої можна незважаючи на кордони 
територіальних держав, що, як зазначає Кін, 
ускладнює динаміку формування громадської 
думки та представницької демократії в цих краї-
нах [6, с. 86]. Залучення до обговорення питань 
і проблем конкретної держави «транскордонної 
публіки» може спричинити поширення «базі-
кання», порожніх розмов, позбавлених будь-
якого інформаційного наповнення. Тож, заміна 
«громадян» «транскордонною публікою» має 
«травматичний ефект вторгнення чужеродного 
елементу» (С. Жижек) у процес сприйняття того, 
що відбувається в межах конкретної країни, в 
тому числі й у сфері управління державою. Отже, 
цілком слушною є думка Жижека щодо необхід-
ності збереження певної «консервативності» 
щодо кіберпростору на зразок того, як свого 
часу Ч. Чаплін вчинив щодо звукового кіно [7].

Дискусійним залишається питання про 
те, що інформаційно-комунікаційні технології 
сприяють справжній демократизації державної 
влади й управління. Найбільш прямолінійно на 
це вказує те, що у багатьох авторитарних краї-
нах запроваджуються електронні методи управ-
ління, з’являються портали електронних петицій 
тощо. Очевидно, така діяльність не спрямована 
на демократизацію авторитарного режиму. 
Інформаційно-комунікаційні технології, «елек-
тронний образ» держави тут постають лише як 
додатковий інструмент для підтримки стабіль-
ності та легітимності авторитарної влади і стилю 
управління. Як свідчать багаточисельні дослі-
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дження, електронний уряд, електрона участь у 
недемократичних країнах найчастіше є «потьом-
кінськими селами» й їх запровадження майже 
ніколи не призводить до політичних або інститу-
ційних змін [8, с. 38]. 

Суперечливий характер впливу інформацій-
но-комунікаційних технологій на процес демо-
кратизації державного управління має прояв 
і у можливостях встановлення нових, більш 
витончених форм контролю з боку державної 
влади. У зв’язку з цим деякі сучасні дослідники 
говорять про реальну загрозу появи «віртуаль-
ного паноптикону». «Запозичуючи технологічні 
інновації у комерційних інтернет-компаній, – 
зазначає Кастельс, – влада прискорює запро-
вадження власних програм спостереження й 
нагляду» [4, с. 207], а отже, найближчим часом 
може з’явитися «електронна система сте-
ження». За такої ситуації інтернет перетвориться 
з «простору свободи» на своєрідний «скляний 
будинок» (Кастельс). Зважаючи на архітектуру 
Мережі, інформаційно-комунікативні потоки 
не матимуть перешкод, але внаслідок вста-
новлення контролю за інтернет-провайдерами 
нагляд (із подальшим покаранням), на думку 
Кастельса, може здійснюватися ех post facto: 
«нова архітектура інтернету, новий код стає 
головним інструментом контролю, що уможли-
влює регулювання та нагляд засобом традицій-
них форм державної влади» [4, с. 210]. Оскільки 
за сучасних умов економічна, суспільна, політи-
ко-управлінська діяльність є гібридними, тобто 
постають як поєднання реального та віртуаль-
ного спілкування, тому «життя в електронному 
паноптиконі – це те ж саме, що проведення 
половини нашого життя в умовах постійного 
контролю» [4, с. 212]. Втім, загроза, принаймні 
для демократичних суспільств, де існує дотри-
мання громадянських прав, криється не у пря-
мих наслідках такого контролю й нагляду, а у 
відсутності чітко визначених правил поведінки 
громадян, а також «передбачуваності наслідків 
контролю нашої поведінки в залежності від умов 
інтерпретації і згідно з критеріями, які застосову-
ються для оцінки нашої поведінки значною кіль-
кістю дійових осіб, котрі перебувають за стінами 
нашого «скляного будинку» [4, с. 212]. Отже, 
вкрай актуальним постає питання «розміщення» 
у «скляному будинку» всієї владно-управлінської 
системи, за виключенням, безумовно, надваж-
ливих питань, які стосуються національної без-
пеки. Лише за таких умов, наголошує Кастельс, 
влада на законних підставах може претенду-
вати на встановлення обмеженого контролю за 
інтернетом. 

Очевидно, що віртуальність постає як неми-
нучість розвитку сучасного суспільства. Уряди 
не можуть ігнорувати цей процес і змушені ство-

рювати електронне управлінське середовище. 
За допомогою експертів із симуляції уряди 
використовують інтернет як «електронну дошку 
оголошень», розміщуючи інформацію таким 
чином, щоб вона відповідала їхнім інтересам, 
тим самим задаючи моделі сприйняття й тлума-
чення реальності.  

Висновки. Ефективність та довіра до сучасної 
державно-адміністративної системи нині зале-
жать від того, наскільки вона є відкритою для гро-
мадян, від можливостей доступу та впливу широ-
ких мас населення на процес прийняття рішень, 
які торкаються їх інтересів. У цьому зв’язку важ-
ливим чинником організації та функціонування 
сучасного державного управління виступають 
інформаційно-комунікаційні технології. Активне 
використання останніх в управлінській діяльності 
забезпечує певний рівень її  прозорості, підзвіт-
ності, ефективності і, очевидно, є рухом вперед 
по еволюційних сходинках розвитку. Втім, анга-
жованість державного управління ідеєю інформа-
тизації несе певні ризики, пов’язані з процесами 
його віртуалізації. Тож, перспектива подальшого 
розгляду проблематики, порушеної у цій статті, 
зокрема, полягає у з’ясуванні оптимального 
співвідношення віртуального та реального у дер-
жавному управлінні, пошуках такої управлінської 
моделі, яка здатна була б адекватно відображати 
інтереси суспільства, демонструючи при цьому 
високий ступінь ефективності. 
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У статті теоретично узагальнено та 
розкрито зміст визначених стандартами 
НАТО 17 складових компонентів стратегіч-
них комунікацій і здійснено їх класифікацію. 
На основі системного підходу їх згрупо-
вано у чотири блоки: інтеракціоністський 
блок – публічна дипломатія, залучення клю-
чового лідера, зв’язки зі ЗМІ, зв’язки органів 
публічної влади між собою, зв’язки з громад-
ськістю, внутрішня комунікація; інформа-
ційно-психологічний блок – інформаційні, 
психологічні, спеціальні операції; технічний 
блок – кібернетична безпека, протиборство 
в електромагнітному просторі; військовий 
блок – блок військового співробітництва, 
блок цивільно-військового співробітництва, 
документування подій, військові заходи на 
підтримку публічної дипломатії, безпека 
операцій, фізичний вплив, заходи активного 
впливу.
У статті представлено систему страте-
гічних комунікацій у публічному управлінні, 
яка формується суб’єктами публічного 
управління та являє собою узгоджену за 
цілями та стратегічними пріоритетами 
діяльність державних і недержавних інсти-
туцій та організацій на засадах інформа-
ційної взаємодії, складається з мети, ідей, 
завдань, функцій, принципів, методів, являє 
собою діяльність, здійснювану у зв’язку з 
реалізацією державних стратегій та спря-
мовану на суспільні інформаційні відносини, 
зокрема на їх становлення та розвиток, 
регулювання і безпеку.
ключові слова: стратегічні комунікації в 
публічному управлінні, система стратегіч-
них комунікацій, компоненти стратегічних 
комунікацій, національна безпека, націо-
нальні інтереси.

В статье теоретически обобщено и рас-
крыто содержание определенных стандар-
тами НАТО 17 составляющих компонентов 
стратегических коммуникаций и осущест-
влена их классификация. На основе систем-
ного подхода они сгруппированы в четыре 
блока: интеракционистский блок – публич-
ная дипломатия, привлечение ключевого 
лидера, связи со СМИ, связи органов публич-
ной власти, связи с общественностью, 
внутренняя коммуникация; информацион-
но-психологический блок – информацион-
ные, психологические, специальные опера-
ции; технический блок – кибернетическая 
безопасность, противоборство в элек-
тромагнитном пространстве; военный 
блок – блок военного сотрудничества, блок 
гражданско-военного сотрудничества, доку-
ментирование событий, военные меры в 
поддержку публичной дипломатии, безопас-

ность операций, физическое воздействие, 
меры активного воздействия.
В статье представлена система стра-
тегических коммуникаций в публичном 
управлении, которая формируется субъ-
ектами публичного управления и пред-
ставляет собой согласованную по целям 
и стратегическими приоритетами дея-
тельность государственных и негосудар-
ственных институций и организаций на 
основе информационного взаимодействия, 
состоит из целей, идей, задач, функций, 
принципов, методов, представляет собой 
деятельность, осуществляемую в связи с 
реализацией государственных стратегий 
и направленную на общественные инфор-
мационные отношения, в частности на их 
становление и развитие, регулирование и 
безопасность.
ключевые слова: стратегические комму-
никации в публичном управлении, система 
стратегических коммуникаций, компо-
ненты стратегических коммуникаций, 
национальная безопасность, национальные 
интересы.

The article summarizes and discloses the con-
tent of defined, by NATO standards, 17 com-
ponents of strategic communications and their 
classification is made. On the basis of the sys-
tematic approach, they are grouped into four 
units: the interactive unit – public diplomacy, 
the involvement of a key leader, media rela-
tions, relations of public authorities with each 
other, public relations, internal communication; 
the information and psychological unit – infor-
mational, psychological, special operations; 
the technical unit – cybernetic security, con-
frontation in the electromagnetic space; the 
military unit – a unit of military cooperation, a 
unit of civil and military cooperation, document-
ing events, military measures in support of 
public diplomacy, security operations, physical 
influence, measures of active influence.
The system of strategic communications in 
public administration, which is formed by the 
subjects of strategic communications and 
represents the activity of state and non-state 
institutions coordinated according to goals and 
strategic priorities on the basis of information 
interaction; consists of the goal, ideas, tasks, 
functions, principles, methods; is an activity 
carried out in connection with the implementa-
tion of state strategies and aimed at public infor-
mation relations, in particular on their formation 
and development, regulation and security.
Key words: strategic communications in pub-
lic administration, system of strategic commu-
nications, components of strategic communi-
cations, national security, national interests.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сучасні вітчизняні і зарубіжні концеп-
туальні і практичні здобутки теорії стратегічних 
комунікацій доведено визначають, що особли-
вістю стратегічних комунікацій у публічному 
управлінні є зорієнтованість на довгостро-
ковий, віддалений у часі результат; узгодже-
ність, тобто координація і синхронізація 

зусиль усіх суб’єктів комунікаційного процесу/
процесів, що передбачає наявність єдиного 
центру стратегічних комунікацій із вироблення 
стратегічної мети, стратегічних наративів для 
досягнення цілей держави та залучення клю-
чових лідерів і цільових аудиторій, на потреби і 
реакцію яких можна і треба спиратися заради 
здійснення державної політики. 
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Доктриною інформаційної безпеки Укра-
їни визначено розвиток системи стратегіч-
них комунікацій як життєво важливих інте-
ресів суспільства і держави [13]. Річною 
національною програмою під егідою Комісії 
Україна – НАТО на 2018 рік одним із пріори-
тетних завдань на поточний рік визначено 
розвиток стратегічних комунікацій у контексті 
співробітництва з НАТО, зокрема створення 
відомчої та урядової/міжвідомчої системи 
стратегічних комунікацій, розвиток публічної 
дипломатії, а також розроблення і реалізація 
національної стратегії України у сфері страте-
гічних комунікацій [14].

Пріоритетом державної політики в інформа-
ційно-комунікаційній сфері є побудова дієвої 
та ефективної системи стратегічних комуніка-
цій, що сприятиме вирішенню таких проблем: 
неефективність державної інформаційної полі-
тики, недосконалість законодавства стосовно 
регулювання суспільних відносин в інформа-
ційній сфері, невизначеність стратегічного 
наративу, недостатній рівень медіа-культури 
та інформаційної грамотності суспільства, що 
становить загрозу національним інтересам та 
національній безпеці України в інформаційній 
та комунікаційній сферах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
З огляду на порівняну новизну стратегічних 
комунікацій у сфері публічного (державного) 
управління) та несистемність дослідження 
цього феномена у вітчизняній науці, погляди 
вітчизняних науковців на формування системи 
стратегічних комунікацій доволі різняться та 
в дечому суперечать іноземним науковцям та 
фахівцям НАТО. Так, А. Фролова, розробля-
ючи модель державної системи стратегічних 
комунікацій, представляє її на двох рівнях: 
стратегічному (міжвідомча координація верх-
нього рівня, кризові комунікації) й операцій-
ному (урядова комунікація (зв’язки з гро-
мадськістю, публічна дипломатія, спеціальні 
інформаційні операції)) [15]. М. Шклярук під 
час розгляду системи стратегічних комуніка-
цій дотримується подібного підходу та складо-
вими елементами визначає публічну диплома-
тію, зв’язки з громадськістю та інформаційні 
(комунікаційні) операції [16, с. 170]. Науковці 
Д. Дубов, В. Петров  та С. Соловйов теж акцен-
тують на найбільш поширеному визначенні 
стратегічних комунікацій та їх компонентів й, 
окрім вищенаведених складників, визначають 
ще військові зв’язки з громадськістю та пси-
хологічні операції [3, с. 19; 7, с. 26; 9, с. 168]. 
Більш повно складові елементи системи стра-
тегічних комунікацій представлені у словнику 
[6], однак автори розкривають їх зміст та не 
визначають зв’язків між ними.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. У науці публічного 
управління поки не було розглянуто та роз-
крито зміст усіх компонентів стратегічних 
комунікацій, що у сукупності становлять 
систему стратегічних комунікацій.

Мета статті. Мета статтi полягає у визна-
ченні змісту складових компонентів стра-
тегічних комунікацій, їхній характеристиці, 
систематизації, класифікації та розробці за 
допомогою системного підходу моделі сис-
теми стратегічних комунікацій у публічному 
управлінні.

Виклад основного матеріалу. Найпоши-
реніше визначення терміна «стратегічні кому-
нікації», яке поділяє більшість дослідників та 
яке перебуває в основі багатьох державних 
концепцій і доктрин [3; 9; 12; 13; 15; 17; 18; 19], 
полягає у трактуванні його як скоординова-
ного і належного використання комунікаційних 
можливостей держави – публічної дипломатії, 
зв’язків із громадськістю, військових зв’яз-
ків, інформаційних та психологічних опера-
цій, заходів, спрямованих та просування цілей 
держави. «Військове» походження стратегіч-
них комунікацій свідчить про більшу дослідже-
ність цього феномена саме в розрізі військо-
вих наук, де, до речі, досі є певні розбіжності 
та постійні наукові дослідження у сфері стра-
тегічних комунікацій, зокрема щодо технологій 
та інструментів.

Стратегічні комунікації як центральний еле-
мент розробки і реалізації національної стра-
тегії, яка має бути зрозумілою, підтримуваною 
і погодженою між усіма суб’єктами публічного 
управління і суспільством, вимагають доско-
налої та дієвої державної комунікаційної полі-
тики. Відповідно до Дорожньої карти Партнер-
ства у сфері стратегічних комунікацій між РНБО 
України та Міжнародним секретаріатом НАТО 
[2] розроблено основні цілі, завдання та фор-
мат співпраці у сфері національної безпеки, 
однак універсальність стратегічних комунікацій 
і ті ефекти, які вони забезпечують завдяки умі-
лому використанню, дають змогу стверджу-
вати, що такий методологічний інструментарій 
може бути ефективно запроваджений у систему 
публічного управління України. Також акценту-
ємо на тому, що стратегічні комунікації існують 
на противагу пропаганді, фейкам, відвертому 
обману та передбачають благотворний вплив 
на розуміння, сприйняття та поведінку цільо-
вих груп і суспільства загалом, використову-
ючи можливості інформаційно-комунікаційного 
простору. Тобто інформація виступає ресурсом 
стратегічних комунікацій, а комунікація – спосо-
бом донесення інформації, поширення інфор-
маційних продуктів та отримання зворотної дії.
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Розроблені Альянсом стандарти у сфері 
стратегічних комунікацій, а також суттєві нау-
кові доробки в цьому напрямі країн-членів 
НАТО [19; 20] дають змогу стверджувати, що 
діяльність зі стратегічних комунікацій охоплює 
такі основні напрями: зв’язки із громадськістю, 
публічна дипломатія та військові заходи на під-
тримку публічної дипломатії, внутрішня кому-
нікація, зв’язки зі ЗМІ, інформаційні операції, 
психологічні операції, інформування про ситу-
ацію та документування подій, розвідувальне 
забезпечення проведення інформаційних 
заходів, дії в кібернетичному просторі (вклю-
чаючи соціальні мережі), інформаційні заходи 
міжнародного військового співробітництва, 
залучення ключового лідера до проведення 
інформаційних заходів, цивільно-військове 
співробітництво, показ дій військ, введення 
в оману, безпека операцій, фізичний вплив, 
протиборство в електромагнітному просторі. 

З огляду на різноманітність складових еле-
ментів стратегічних комунікацій їх необхідно 
систематизувати, класифікувати та згрупу-
вати за властивими їм ознаками, зв’язками 
та взаємодією. За визначенням В.М. Садов-
ського, система – це складна єдність, сфор-
мульована багатьма, як правило, різнома-
нітними чинниками, що мають загальний 
план чи слугують досягненню загальної мети 
[8, с. 97]. Тобто система – це зібрання чи з’єд-
нання об’єктів, що об’єднані регулярною вза-
ємодією чи взаємозамінністю, як «зібрання чи 
з’єднання» об’єктів має мати місце певне від-
ношення, що називається «регулярною вза-
ємодією чи взаємозамінністю» [11, с. 102]. 
Таке відношення володіє певними власти-
востями, що вирізняють його з-поміж інших 
відношень. Ще однією відмінною рисою, що 
характеризує систему як впорядковану діючу 
цілісність, тотальність, є те, що саме впо-
рядкована цілісність уточнює, збагачує фік-
совані властивості додатковими ознаками, 
але структура залишається тією ж. Важливе 
значення в контексті нашого дослідження 
має визначення системи В.І. Вернадським, 
який характеризує її як сукупність взаємоді-
ючих різних функціональних одиниць (біоло-
гічних, людських, машинних, інформаційних, 
природних), що пов’язана з середовищем 
і слугує досягненню певної загальної мети 
шляхом дії над матеріалами, енергією, біоло-
гічними явищами, керуючи ними [1, с. 184]. 
Отже, важливістю об’єднання компонентів 
стратегічних комунікацій у певну систему є 
те, що саме система має мету, а не окрема 
складова частина/чинник, тобто мета і план 
притаманні відношенням між складниками, а 
не самим складникам [11, с. 103]

Йдеться про різноманітні складові еле-
менти стратегічних комунікацій, що мають 
різну специфіку, спосіб та технології викори-
стання і застосовуються у різноманітних сфе-
рах публічного управління, але мають спільний 
план і слугують єдиній меті – захисту націо-
нальних інтересів і забезпеченню національної 
безпеки шляхом цілеспрямованого впливу на 
внутрішні і зовнішні цільові аудиторії. 

З огляду на вищенаведену характеристику 
компонентів стратегічних комунікацій спро-
буємо їх класифікувати та об’єднати у чотири 
блоки: інтеракціоністський, інформацій-
но-психологічний, технічний та військовий 
блоки (рис. 1). Інтеракціоністський блок містить 
ті компоненти стратегічних комунікацій, що 
передбачають «інтеракцію», тобто соціальну 
взаємодію. Це процес інтеракції індивідів у 
групі та суспільстві за допомогою різних засо-
бів (символів, мови). Інформаційно-психоло-
гічний блок передбачає окремі акції і заходи, 
що спрямовуються на сприйняття індивідуумів 
і груп, зміну їх розуміння та поведінки, тобто 
це окремі інформаційні кампанії, психологічні 
тиски. Технічний блок передбачає технічне 
забезпечення інформаційної безпеки, баз 
даних, стабільність і розвиток інформаційних 
технологій. Військовий блок найбільш чисель-
ний за компонентами та передбачає викори-
стання можливостей інформаційно-комуніка-
ційного середовища у військовій сфері, тобто 
інформаційні і комунікаційні заходи, які мають 
сприяти ефективності військових дій, а іноді і 
заміняти їх.

Розглянемо зміст кожного компонента 
стратегічних комунікацій, що представлені в 
низці наукових праць [3–7; 9; 15; 16], за визна-
ченими блоками, які у сукупності становить 
систему стратегічних комунікацій.

Інтеракціоністський блок.
Публічна дипломатія / м’яка сила – зміст 

діяльності полягає в інформуванні міжнародної 
громадськості з метою створення позитивної 
думки про країну, а також підтримці контактів 
з іншими народами у різних сферах життєді-
яльності. Передбачає здійснення впливу на 
сприйняття суспільством інших держав полі-
тики власної країни, формування громадської 
думки в іноземних державах, процес комуніка-
ції з іноземною публікою з метою її ознайом-
лення з національними ідеями, ідеалами, полі-
тикою і цінностями та, як наслідок, усунення 
непорозуміння у відносинах із цією країною; 
полягає у проведенні заходів, здатних сфор-
мувати у населення інших країн позитивне 
ставлення до країни, яка ці заходи фінансує; 
за допомогою публічної дипломатії не лише 
формується послання, яке необхідно донести 
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до іноземної аудиторії, але аналізується те, 
як це послання інтерпретовано в іншій країні, 
тобто разом з інструментами переконання 
використовуються інструменти діалогу. 

Залучення ключового лідера полягає у сис-
тематичній та організаційній персональній 
взаємодії між суб’єктами публічного управ-
ління (керівниками державних установ та 
організацій, окремими уповноваженими осо-
бами) і ключовими впливовими фігурами з 
метою отримання очікуваного ефекту через 
їхній вплив на певну соціальну групу, сферу 
проведення спеціальної операції або конкрет-
ний інформаційний захід в інтересах суб’єктів 
публічного управління та їх об’єктів без засто-
сування зброї.

Зв’язки зі ЗМІ – особливий вид діяльності, 
змістом якої є формування керованої системи 
інформаційних зв’язків через цілеспрямоване 
формування певної визначеної громадської 
думки засобами масової інформації; діяль-
ність, спрямована на встановлення взає-
мовигідних відносин між державою (органами 
публічної влади) і ЗМІ, від якої залежить успіх її 
функціонування.

Зв’язки з громадськістю / PR – особливий 
вид діяльності, змістом якої є цілеспрямоване 
формування вигідної державі (органу влади) 
громадської думки у тій чи іншій цільовій ауди-
торії; система дій зі створення, підтримки та 

трансформування іміджу як процесу управ-
ління каналами його поширення й сукупність 
цілеспрямованих контактів із суспільством 
у межах загальної іміджевої концепції; соці-
альна підтримка діяльності органів публічного 
управління та їх представників.

Зв’язки з органами влади (Урядом) / GR / 
лобізм – передбачає формування і підтримку 
відносин із представниками влади; особлива 
соціальна практика, що є цілеспрямованою і 
системною діяльністю суб’єктів стратегічних 
комунікацій (суспільних груп, бізнесу і громад-
ських організацій) із вибудовування довго-
строкових, ефективних і взаємовигідних від-
носин з органами державної влади всіх рівнів 
із метою впливу на соціально-економічні і полі-
тичні процеси, що відбуваються в суспільстві, і 
прийняття бажаних для груп інтересів політич-
них і адміністративно-господарських рішень. 
Зв’язки з урядом (GR) є особливою (самостій-
ною) соціальною практикою, що відрізняється 
від лобізму, зв’язків із громадськістю (Public 
Relations, PR) і корпоративних комунікацій 
(Public Affairs, РА).

Інформаційно-психологічний блок. 
Інформаційні операції (спеціальні) – спла-

новане використання засобів, форм і методів 
поширення інформації для певного впливу 
на поведінку людини; застосування засобів, 
спрямованих на деморалізацію і дезорієнта-
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Рис. 1. Система стратегічних комунікацій 
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цію супротивника. Також інформаційні опе-
рації розглядаються як комплекс заходів, які 
проводяться в інформаційному середовищі 
суб’єктів підприємницької діяльності з метою 
формування його позитивного іміджу, про-
тидії негативному інформаційному впливу та 
дезорганізації недобросовісної чи протиправ-
ної поведінки.

Психологічні операції – комплекс скоорди-
нованих спеціальних заходів, спрямованих на 
вплив душевного стану, сприйняття об’єкта 
впливу через невійськові методи; сплановані 
операції з передачі обраної інформації та іден-
тифікаторів аудиторії з метою впливу на її емо-
ції, мотиви, процес мислення організацій, груп 
та індивідів; система цілеспрямованих заходів 
щодо формування визначеного психологіч-
ного стану людей, соціальних груп, народу, 
світового співтовариства.

Спеціальні операції – сукупність узгодже-
них і взаємопов’язаних метою, завданнями, 
місцем та часом спеціальних інформаційних 
дій суб’єктів публічного управління, які прово-
дяться за єдиним замислом та планом само-
стійно або у взаємодії з іншими суб’єктами для 
виконання спеціальних завдань, спрямованих 
на створення умов для досягнення стратегіч-
них, тактичних та оперативних цілей держав-
ної політики.

Технічний блок.
Кібернетична безпека – стан захищеності 

життєво важливих інтересів людини і громадя-
нина, суспільства та держави в кібернетичному 
просторі, в якому можливим є безперешкодне 
створення, збирання, одержання, зберігання, 
використання, поширення, охорони, захисту 
інформації. 

Протиборство в електромагнітному про-
сторі – суперництво соціальних систем (країн, 
блоків країн) в інформаційній сфері з приводу 
впливу на ті або інші сфери соціальних відно-
син і встановлення контролю над джерелами 
стратегічних ресурсів, у результаті якого одна 
група учасників суперництва отримує пере-
ваги, необхідні їм для подальшого розвитку.

Військовий блок.
Цивільно-військове співробітництво – про-

цес встановлення дружніх та конструктивних 
відносин між цивільним населенням і військо-
вими, що включають систему заходів інформа-
ційного, політичного, економічного та військо-
вого характеру, спрямованих на підвищення 
ефективності функціонування системи публіч-
ного управління та держави загалом.

Документування подій – постійне й сис-
тематичне збирання та обробка записа-
ної інформації для зберігання, класифікації, 
пошуку, використання та передавання даних. 

Документування управлінської інформації 
передбачає створення службових документів, 
змістом якої є управлінська інформація. 

Безпека операцій полягає у вчиненні комп-
лексу демаскувальних заходів із метою уне-
можливити витік інформації про підготовку, 
планування та інші деталі проведення спеці-
альних заходів. 

Інформаційні війни – війни з використан-
ням державного глобального інформацій-
ного простору й інфраструктури для про-
ведення стратегічних військових операцій і 
зміцнення впливу на власний інформаційний 
ресурс. Мета інформаційної війни – послабити 
моральні і матеріальні сили супротивника або 
конкурента та посилити власні. Вона перед-
бачає заходи пропагандистського впливу на 
свідомість людини в ідеологічній та емоцій-
ній галузях. Головне завдання інформаційних 
воєн полягає в маніпулюванні масами.

Вищезазначені компоненти стратегічних 
комунікацій потребують детального вивчення 
та можуть бути предметом окремих дослі-
джень у галузі науки публічного управління, 
адже кожен із них має свою функцію, специ-
фіку використання та місце у системі публіч-
ного управління.

Висновки. Система стратегічних кому-
нікацій у публічному управлінні формується 
суб’єктами публічного управління та являє 
собою узгоджену за цілями та стратегічними 
пріоритетами діяльність державних і недер-
жавних інституцій у сфері стратегічних кому-
нікацій на засадах інформації взаємодії. Вона 
складається з мети, ідей, завдань, функцій, 
принципів і методів та забезпечується пере-
важно інформаційними засобами та методами 
в рамках інформаційно-комунікаційної діяль-
ності та в інформаційному просторі. Також 
система стратегічних комунікацій має ознаки 
функціонуючого механізму правового регулю-
вання в інформаційні сфері, у тому числі фор-
мування, реалізації, здійснення та контролю 
за реалізацією державних стратегій, програм 
та завдань. 

Система стратегічних комунікацій висту-
пає інформаційною та ціннісно-ідеологічною 
передумовою формування як інформаційної, 
так і загальнонаціональної самоідентичності, 
збереження національної, культурної та інфор-
маційної самобутності української автохтон-
ності, політичної, безпекової та інформаційної 
нації, вона формує для реалізації у практичній 
площині цілісний вимір інформаційної страте-
гії. Поліфункціональним інструментарієм реа-
лізації стратегічних комунікацій є синтез на 
засадах міждисциплінарної методології при-
йомів та способів кожного компонента сис-
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теми стратегічних комунікацій з урахуванням 
його специфіки, але відповідно до досягнення 
спільної мети.

Система стратегічних комунікацій пред-
ставляє собою згруповані за чотирма компо-
нентами сімнадцять складників стратегічних 
комунікацій:

- інтеракціоністський блок – публічна 
дипломатія, залучення ключового лідера, 
зв’язки зі ЗМІ, зв’язки органів публічної влади 
між собою, зв’язки з громадськістю, внутрішня 
комунікація;

- інформаційно-психологічний блок – 
інформаційні, психологічні, спеціальні операції;

- технічний блок – кібернетична безпека, 
протиборство в електромагнітному просторі;

- військовий блок – блок військового спів-
робітництва, блок цивільно-військового спів-
робітництва, документування подій, військові 
заходи на підтримку публічної дипломатії, без-
пека операцій, фізичний вплив, заходи актив-
ного впливу.

Перспективами подальших досліджень ста-
нуть вивчення кожного з компонентів у контек-
сті розвитку системи публічного управління, 
розвитку національної безпеки та реалізації 
національних інтересів тощо. Також подаль-
шого дослідження потребує процес запрова-
дження/інституціоналізації системи стратегіч-
них комунікацій у публічному управлінні.
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міжнародний досвід розвитку Парламентаризму
INTERNATIONAL EXPERIENCE OF DEVELOPMENT OF PARLIAMENTARYSM
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й суспільно-владних відносин
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Показано умови наявності інституту пар-
ламентаризму в політичній системі суспіль-
ства. Охарактеризовано загальні функції 
парламенту. Розкрито особливості функці-
онування парламентів різних держав. Визна-
чено останні тенденції розвитку світового 
парламентаризму.
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Показаны условия наличия института пар-
ламентаризма в политической системе 
общества. Охарактеризованы общие функ-
ции парламента. Раскрыты особенности 
функционирования парламентов разных 
стран. Определены последние тенденции 
развития мирового парламентаризма.
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The conditions of the existence of the institu-
tion of parliamentarysm in the political system 
of society are shown. The general functions of 
parliament are described. The peculiarities of 
functioning of parliaments of different states are 
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Парламентаризм, який займає осо-
бливе місце в демократичній правовій державі 
й базується на принципі поділу влади, є однією 
з визнаних цінностей у сучасній системі публіч-
ної влади на нинішньому етапі. 

У кожній конкретній країні парламентаризм 
демонструє специфіку соціально-історичного 
розвитку суспільства, практику національ-
но-державного будівництва, досвід правової та 
політичної культури. Він являє собою систему 
організації й функціонування влади, як на дер-
жавному, так і на регіональному рівнях.

Необхідність якісних змін інституційної 
організації Верховної Ради та парламента-
ризму в Україні вимагає впровадження кращих 
світових стандартів його функціонування. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Початок дослідження проблематики пар-
ламентаризму пов’язаний із дослідженням і 
теоретичним обґрунтуванням класичних док-
трин парламентаризму в працях В. Беджгота, 
Р. Гнейста, А. Дайсі, А. Есмена, Дж. Ст. Мілля 
й ін. Серед вітчизняних учених, які зробили 
найбільш помітний внесок у розроблення про-
блеми парламентаризму, варто відзначити 
В. Авер’янова, О. Бандурку, В. Гошовську, 
В. Журавського, А. Зайця, В. Опришка, В. Пала-
марчук, В. Погорілка, І. Словську, І. Сурай, 
В. Тація, М. Теплюка, Ю. Тодику, В. Шаповала, 
Ю. Шемшученка й інших.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на зна-
чний науковий доробок, характеристика між-
народного досвіду розвитку парламентаризму 
на сучасному етапі потребує додаткової уваги. 

Мета статті. З огляду на викладене, метою 
статті є визначення останніх тенденцій роз-
витку світового парламентаризму. 

Виклад основного матеріалу. Сучасний 
соціум стрімко змінюється. Зміни людської 
спільноти відбуваються в усіх сферах діяль-
ності (економічній, політичній, культурній, 
соціальній). Ідеологічні конструкції, які діяли 
раніше, руйнуються чи перетворюються. 
У таких умовах відбувається трансформація й 
у сфері парламентської діяльності, а головне – 
парламенту – законодавчого органу, що сьо-
годні є чи не обов’язковим атрибутом держави, 
беручи до уваги те, що більшість демократій у 
світі прийняли певну форму парламентських 
інститутів.

Як показала історична практика, саме пар-
ламентська модель побудови владних від-
носин дозволяє найбільш точно виявляти 
широкий спектр інтересів різних соціальних 
спільнот і виробляти державні рішення, які 
тією чи іншою мірою відповідають інтересам 
більшості населення країни.

Інститут парламентаризму, як прийнято 
вважати, почав свій якісний розвиток в Англії. 
У XIII ст. члени англійського парламенту досягли 
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перших обмежень абсолютної влади монарха. 
У XIX – на початку ХХ ст. у багатьох державах 
Європи й Латинської Америки почали функціо-
нувати представницькі органи влади.

Маркером наявності інституту парламен-
таризму в політичній системі того чи іншого 
суспільства можна вважати наявність у пар-
ламенту статусу й повноважень вищого пред-
ставницького й законодавчого органу. Кла-
сичним взірцем парламентської системи є 
Великобританія.

Верховенство англійського парламенту в 
системі поділу влади передбачає таке:

– верховенство законодавства;
– право затверджувати державний бюджет і 

встановлювати податки;
– колективну відповідальність уряду перед 

парламентом;
– право затверджувати суддів;
– відсутність іншої подібної конкуруючої 

влади.
Для формування парламентаризму необ-

хідний також розподіл влади з чітко вираже-
ними повноваженнями парламенту, участь 
парламенту у формуванні органів інших гілок 
влади, особливий статус депутата з вільним 
мандатом і відповідальністю перед законом, 
багатопартійність.

Сучасний німецький дослідник Г. Оберрой-
тер виділяє три умови існування парламента-
ризму.

1. Рівність шансів політичних партій, що ґрун-
тується на гарантії плюралізму, на праві мати 
іншу думку та вільному депутатському мандаті.

2. Обмеження реалізації позицій носіїв 
влади нормами права поряд із класичною 
англосаксонською ідеєю надання довіри на 
управління – «trust». Отже, урядування – це 
отримання довіри на управління країною шля-
хом виборів, що має використовуватися лише 
на благо всіх громадян.

3. Третьою умовою парламентаризму є 
реалізація двох названих вище принципів – 
рівності шансів, тобто свободи опозиції, і наяв-
ності довіри («trust») до поведінки політиків і 
парламентарів.

На думку вченого, сучасні парламенти є 
інституціями представницької демократії, що 
виникають у рамках виборів [5].

Парламенти в різних країнах і різних полі-
тичних системах працюють по-різному, проте 
при цьому вони виконують цілу низку загаль-
них функцій. Американський учений Е. Хейвуд 
виділяє такі загальні для всіх видів функції:

– легітимація режиму; 
– представництво;
– законодавство;
– спостереження та контроль [8].

У цьому разі варто відзначити, що головним 
завданням інституту парламентаризму в усіх 
країнах світу є насамперед підтримка взаємо-
зв’язку суспільства із системою державного 
управління.

Таким чином, по-перше, парламент – це 
вищий загальнонаціональний державний 
орган народного представництва, який забез-
печує інституціоналізацію панівних у суспіль-
стві інтересів, політичних орієнтацій і настроїв. 
Водночас парламент є інститутом громадян-
ського суспільства, поєднуючи суверенітет 
народу з державною владою. Народне пред-
ставництво надає системі публічного управ-
ління демократичний характер, а самому 
парламенту – широку соціальну доступність і 
відкритість.

По-друге, парламент як представницький 
орган є найважливішим інститутом у системі 
розподілу влади. Він має реальні можливості 
впливати на кожен елемент тріади будь-якого 
рівня державної влади. Тому парламент – це 
єдине місце публічного захисту інтересів різ-
них класів, соціальних верств і груп суспіль-
ства. На думку Й. Шумпетера, найважливішим 
повноваженням парламенту є його здатність 
формувати уряд [7].

По-третє, парламент виконує законодавчу 
функцію. Саме він створює первинний шар 
правової держави, нормативно-правового 
забезпечення життєдіяльності людини та 
суспільства в цілому, зводить верховенство 
права в апріорну цінність.

По-четверте, парламент має певні повнова-
ження контролю за діями уряду й інших вищих 
органів державної влади. Певною мірою він 
здатний корегувати їх курс. Від рівня парла-
ментського контролю – найважливішої форми 
соціального контролю – залежать ступінь 
демократизму й правовий характер держави 

Крім того, парламент – найважливіший еле-
мент системи формування, правового забез-
печення та реалізації зовнішньої політики 
держави. Згідно із цим активна зовнішньопо-
літична діяльність членів парламенту – неод-
мінна умова ефективного й авторитетного 
парламентаризму.

Парламенти різняться між собою за цілою 
низкою ознак. Так, наприклад, широко варію-
ється кількість членів парламенту. У Китаї 
вищим органом державної влади відповідно 
до Конституції держави є Усекитайські збори 
народних представників, обрані терміном на 
п’ять років, чисельністю близько 3 тис. осіб. 
Натомість у законодавчих зборах республіки 
Науру з чисельністю населення 10 тис. осіб 
трудяться 18 депутатів, які вибираються шля-
хом усенародного голосування на три роки [4].
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Парламент визначається представниць-
ким органом, оскільки в ньому регіони країни 
й усе населення мають представників – депу-
татів, які вибираються або за одномандатним 
округом (голосування за політичні партії), або 
в багатомандатних (мажоритарних) округах, у 
кожному з яких населення вибирає свого кан-
дидата. Водночас учасники законодавчих збо-
рів можуть бути не тільки вибрані, але й при-
значені чи навіть можуть успадкувати місце 
(наприклад, Парламент Об’єднаного Королів-
ства Великобританії та Північної Ірландії).

Традиційно демократичні парламентські 
європейські країни (Великобританія, Бельгія, 
Норвегія, Швеція) зберегли офіційно статуси 
конституційних монархій при повному визна-
ченні парламентом політичного курсу країни. 
Це показує, що для становлення парламента-
ризму зовсім не обов’язкові республіканські 
форми правління.

Структура законодавчих зборів також у різ-
них країнах різноманітна. На цю особливість 
впливає історичний фактор. У сучасному світі 
парламентські установи, як правило, склада-
ються з однієї чи двох палат.

Співвідношення соціальних і політичних сил 
на історичній арені змінило склад парламентів 
у різних країнах і сприяло пошуку оптималь-
ної структури парламентської установи тієї 
чи іншої держави. Серед країн, у яких функці-
онують однопалатні парламенти, можна від-
значити Болгарію, В’єтнам, Німеччину, Данію, 
Ізраїль, Китай, Люксембург, Норвегію, Порту-
галію, Угорщину, Фінляндію, Швецію. Двопа-
латні парламенти діють в Австралії, Бразилії, 
Бельгії, Індії, США, Франції, Швейцарії.

Один із найстаріших парламентів Європи – 
норвезький Стортинг. У нинішній формі він існує 
із 17 травня 1814 р., коли була прийнята кон-
ституція країни, хоча його історія починається 
з Х століття. У 2007 р. було прийняте рішення 
перетворити парламент із двопалатного на 
однопалатний [6].

Питання кількості палат парламенту зумов-
лює наявність безлічі протилежних поглядів 
і суджень. Так, Е. Хейвуд вважає, що однопа-
латні парламенти простіші й ефективніші за 
двопалатні, особливо якщо йдеться про реагу-
вання на потреби маленьких і порівняно солі-
дарних суспільств. Однак, як відзначає дослід-
ник, двопалатні парламенти є центральним 
принципом ліберального конституціоналізму й 
реалізують ідею контролю та протидії як усе-
редині парламенту, так і між законодавчою й 
виконавчою владою [8].

Слід відзначити, що нині двопалатна 
система формування парламентів успішно 
функціонує й у федеративних, і в унітарних 

державах. У федеративних верхня палата 
представляє суб’єктів федерації (США), а в 
унітарних вона часто формується в розрізі 
адміністративно-територіальних одиниць 
(Франція, Японія) [2].

Із позицій обсягу та характеру закріплених 
конституцією законодавчих компетенцій виді-
ляють кілька видів вищих представницьких 
органів:

– парламенти з абсолютно необмеженою 
(абсолютно невизначеною) компетенцією. До 
таких належать парламенти, для яких юри-
дично не визначений перелік повноважень, і 
вони мають право приймати закони про будь-
які питання (Англія, Італія, Ірландія, Японія);

– парламенти з абсолютно обмеженою 
(абсолютно визначеною) компетенцією. Це 
тип парламентів, для яких конституції та закони 
встановлюють точний перелік повноважень, 
за якими вони можуть приймати рішення. 
Так, наприклад, у французькій Конституції 
1958 р. «жорстко» обмежений перелік питань, 
які включені в компетенцію парламенту, але 
одночасно передбачається, що цей перелік 
парламентських повноважень може бути уточ-
нений і доповнений органічним законом;

– парламенти з відносно обмеженою (від-
носно визначеною) компетенцією. У таких 
парламентах має місце змінна чи рухлива 
компетенція. Подібний тип характерний для 
федеративних і децентралізованих одиничних 
держав. Обмеження тут пов’язане з наявністю 
прав у суб’єктів федерацій чи інших терито-
ріальних утворень (Індія, Іспанія, Малайзія, 
США), тобто ці парламенти функціонують у 
тих країнах, де є спільна компетенція союзу та 
суб’єктів його складників [3].

На основі взаємин між верховною пред-
ставницькою владою й урядом виділяються 
такі типи парламентів:

– домінуючі парламенти (у цій моделі пар-
ламенти відіграють провідну роль у політич-
ному житті країни, формують і «жорстко» кон-
тролюють уряд (Італія));

– автономні парламенти (парламенти 
загалом контролюють законодавчий процес 
і самостійні у своїй діяльності, але не мають 
сильних важелів впливу на уряд (Швеція, 
США));

– обмежено автономні парламенти (для 
таких парламентів характерна конфронтація 
й постійний пошук компромісних рішень між 
урядом і опозицією (Англія));

– підлеглі парламенти (подібна форма 
парламенту виникає в країнах, коли викона-
вча влада переважає над парламентом, проте 
в такій ситуації парламент залишається важ-
ливою сполучною ланкою між центральною 
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владою й регіонами (парламенти Кенії й низки 
інших африканських країн));

– повністю підлеглі парламенти (ця модель 
властива виключно авторитаризму, де реаль-
ним центром прийняття найважливіших дер-
жавних рішень є не парламенти, а партія й 
партійні комітети) [1].

Незалежно від представлених моделей, 
починаючи з ХХ ст., викликом на адресу пар-
ламентаризму стають структурні причини для 
посилення виконавчої влади, що посилюють 
уряд і адміністрацію. До останніх відносять 
зміну функцій держави, розвиток держави від 
ролі «нічного сторожа» до активного суб’єкта. 
Кількість завдань держави зросла, а у зв’язку 
із цим зростає значення адміністрації та 
рішень, що ухвалюються. Зауважимо, що зга-
дана проблема більшою мірою характерна для 
ліберальних демократій [5]. 

Таким чином, до ключових тенденцій роз-
витку парламентаризму, на нашу думку, варто 
віднести такі: зміну ролі парламенту, самих 
парламентарів і розвиток міжпарламентського 
співробітництва. 

У той час, коли парламентаризм поклика-
ний мінімізувати потенційну загрозу узурпа-
ції влади з боку виконавчих органів, кризові 
явища зміцнюють авторитет виконавчої влади. 
У таких умовах процес ухвалення рішень відбу-
вається у формі прямих розпоряджень, обме-
жуючи, зокрема, законодавчі функції парла-
менту [5]. 

Із метою недопущення втрати довіри вибор-
ців і реагуючи на суспільні вимоги, відбувся 
перехід парламенту з режиму нав’язування 
своєї ідеології й волі суспільству в реальний 
режим повсякденної роботи. Парламенти 
почали діяти реактивно, тобто з більшим чи 
меншим ентузіазмом відгукуючись на поточні 
потреби суспільства (чиїм повіреним у справах 
усе частіше виступає уряд) у законотворчості, 
охоче контролюючи виконавчу владу, виступа-
ючи в ролі головного загальнонаціонального 
політичного клубу.

Також в умовах зростання політичної 
активності населення посилюється значення 
співпраці парламенту з громадянським сус-
пільством.

Що стосується парламентарів, то відбува-
ється їх переорієнтація на експертну роботу та 
спеціалізацію з окремих питань. У парламен-
тах формуються комітети та постійні робочі 
групи, що координують і готують рішення для 
їх ухвалення. На підтримку їм приходять допо-
міжні служби (зразок – США), штаби фракцій і 
помічники депутатів [5].

Міжпарламентське співробітництво – най-
важливіший інститут представницької демо-
кратії, що сприяє вирішенню багатьох проблем 
сучасної держави й права. Міжпарламентська 
співпраця охоплює такі сфери, як боротьба 
з міжнародним тероризмом, наркотрафі-
ком, організованою злочинністю, бідністю; 
роззброєння, енергетична, економічна й гума-
нітарна безпека, екологія та багато іншого.

Міжпарламентське співробітництво є еле-
ментом багатовекторного зовнішньополі-
тичного розвитку, пов’язаного з діяльністю 
міжпарламентських інститутів у рамках осо-
бливих правил і процедур взаємодії, спря-
мованих на конструювання особливого соці-
ально-політичного простору, у рамках якого 
відбувається таке: 

– демократизація міждержавних відносин; 
– зниження політичної невизначеності в 

міжнародних відносинах;
– мінімізація політичних, економічних, імі-

джевих та інших витрат міжнародного про-
цесу;

– підвищення громадського контролю над 
зовнішньополітичними рішеннями;

– залучення парламенту взагалі й окремих 
його представників до розроблення зовніш-
ньополітичного порядку денного;

– зростання значення міжпарламентської 
дипломатії, що має у своїй основі неформаль-
ний характер, як інструменту артикуляції наці-
ональних інтересів сучасної держави.

Висновки. Парламентаризм, як і будь-
яке інше суспільно-політичне явище, має 
свої особливості й розвивається залежно 
від конкретних історичних умов становлення 
інститутів державного управління. Для ста-
новлення й розвитку парламентаризму важ-
лива не зовнішня форма державно-правових 
відносин, а усталені традиції громадянського 
суспільства.

Водночас концепція парламентаризму 
пов’язується не з формальною наявністю в 
країні парламенту, а з його позитивною діяль-
ністю. Функціонування парламентаризму 
як реального політико-правового інституту 
забезпечує реалізацію інтересів усіх соціаль-
них верств і груп.

У сучасних умовах розвитку суспільства 
відбувається зміна ролі парламенту й пар-
ламентарів, а також посилюється значення 
міжпарламентського співробітництва. Зазна-
чені тенденції мають братися до уваги в про-
цесі здійснення парламентських реформ в 
Україні, що, власне, і є предметом подальших 
досліджень.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Теперішня відтворювальна структура 
промисловості України, яка оцінена за техно-
логічними укладами, не відповідає вимогам 
часу. Передові країни вже мають передумови 
для експлуатації виробництв шостого укладу, 
де ключовим фактором є біотехнології. В Укра-
їні частка таких виробництв мізерна. Проте 
саме випереджаюче опанування технологій 
майбутнього шостого техніко-економічного 
укладу може дати Україні шанс наздогнати 
розвинені країни у ХХІ столітті. Сьогодні фак-
тичним пріоритетом, як свідчить аналіз, корис-
туються третій і четвертий уклади. Це віддзер-
калює просте відтворення стану технологічної 
бази, яка сформувалася у минулому. Ясно, 
що такий механізм державного управління не 
спроможний забезпечувати довгострокове 
економічне зростання країни та природно-е-
кономічний розвиток регіону.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій за напрямом досліджень свідчить, що 
значна увага приділялася структурній пере-
будові світової економіки, що будувалася на 
основі нових знань і технологій; у технологічній 
структурі спостерігається регрес, звужується 
потенціал зростання сучасного й нового тех-
нологічних укладів. При цьому держава про-
довжує пасивну політику, не використовуючи 
загальноприйняті у світі інструменти стимулю-

вання науково-технічного прогресу й не змі-
нюючи функціонування механізму державного 
управління природно-економічним потенціа-
лом регіонів.

У процесі дослідження оцінені роботи бага-
тьох науковців, зокрема таких, як А.В. Бур-
дун [4], І.А. Касабова [5], А.О. Караменко [6], 
Д.С. Львов, Н.А. Малиш [7], О.А. Мельни-
ченко [7], М.К. Орлатов [9], Ю.Б. Ковбасюк, 
В.М. Вакуленко та багато інших.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми полягає в нагальній 
потребі розбудови національної інноваційної 
системи в Україні; проблеми стимулювання 
інвестицій у технологічні зміни повинні набути 
пріоритетного статусу в діяльності законодав-
чої та виконавчої гілок влади. 

У цьому контексті постало на часі питання 
створення в Україні державної управлінської 
структури, яка перебрала б на себе роботу 
з оцінки, планування та підтримки стратегіч-
них технологічних змін у регіонах відповідно 
до загальнонаціональних інтересів. Головною 
метою має стати державне сприяння діяль-
ності щодо технологічного розвитку країни 
шляхом збереження нормативної та ресурсної 
бази, яка б зумовила ефективні технологічні 
зміни в Україні в якості підмурка довгостро-
кового природно-економічного розвитку всіх 
регіонів України. 
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У статті розглянуто особливості впливу 
еволюції технологічних укладів на функціо-
нування механізму державного управління 
природно-економічним потенціалом регіонів. 
Проаналізовано структуру технологічних 
укладів і визначено галузі, які виробляють 
товари цього технологічного укладу. Роз-
глянуто переваги та можливості викори-
стання космічних зображень для розв’язання 
проблем лісового господарства. 
ключові слова: регіон, природно-еконо-
мічний потенціал, технологічний уклад, 
державне управління, лісове господарство, 
розвиток.

В статье рассмотрены особенности вли-
яния эволюции технологических укладов 
на функционирование механизма государ-
ственного управления природно-экономи-
ческим потенциалом регионов. Проана-
лизирована структура технологических 
укладов и определены отрасли, которые 

производят товары этого технологиче-
ского уклада. Рассмотрены преимущества 
и возможности использования космических 
изображений для решения проблем лесного 
хозяйства.
ключевые слова: регион, природно-эко-
номический потенциал, технологический 
уклад, государственное управление, лесное 
хозяйство, развитие.

In the article the peculiarities of the role of tech-
nological evolution on the functioning of the 
mechanism of state management by the natural 
and economic potential of the regions are con-
sidered. The structure of technological methods 
and the industries that produce products of this 
technological structure are defined. The advan-
tages and possibilities of using space images for 
solving forestry problems are considered.
Key words: region, natural-economic potential, 
technological way, state administration, forestry, 
development.
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Мета статті полягає у визначенні місця 
України в глобальному технологічному контек-
сті, можливостей використання теорії техноло-
гічних укладів для досягнення Україною висо-
кого рівня технологічного розвитку, заходів 
державного управління, які необхідно вжити 
для активізації інноваційного розвитку регіо-
нів, вивчення переваг і можливостей викори-
стання космічних зображень для розв’язання 
проблем у лісовому господарстві.

Виклад основного матеріалу. У процесі 
дослідження виходимо з положення, що нині 
виявлено безліч факторів, які впливають на 
природно-економічний розвиток у міжнарод-
ному масштабі, у масштабі окремої країни та 
регіону. Ці фактори не тільки формують певні 
складові частини природно-економічного 
потенціалу регіону, а й сприяють глобальним 
природно-економічним змінам, переосмис-
ленню низки позицій і положень механізму 
державного управління.

Одним із головних чинників є технологіч-
ний уклад, який являє собою замкнутий цикл 
відтворення, що починається з видобутку при-
родних ресурсів регіону, професійної підго-
товки працівників і завершується невиробни-
чим споживанням [6, с. 40]. Саме технологічні 
уклади забезпечують спадкоємну зміну низки 
природно-економічних явищ.

У рамках конкретного технологічного 
укладу визначаються галузі-лідери, пріори-
тетні напрямки розвитку виробництва, полюси 
росту в регіонах, що змушують переглянути 
механізм державного управління й особли-
вості застосування окремих державних інстру-
ментів. Відповідно, під час зміни технологіч-
ного укладу змінюються погляди населення 
регіону на вироблену продукцію, на їх пере-
ваги, погляди стають більш жорсткими, вини-
кають нові запити й потреби до кінцевого 
продукту й послуг, вивчати які й розробляти 
належний набір дій і контроль із їх задоволення 
покликаний механізм державного управління.

У цьому плані можна сказати, що кожному 
технологічному укладу відповідає той чи інший 
механізм державного управління. З іншого 
боку, спостерігається й зворотний зв’язок, 
що виявляється в тому, що споживчий попит, 
задоволення якого є основоположною метою 
цілої низки дій державного управління, поро-
джує пропозицію, яка визначається товарною, 
договірною й іншими політиками держави, а 
отже, зумовлює розвиток тих чи інших галу-
зей, які формують технологічний уклад.

Починаючи з промислової революції в Анг-
лії, у світовому техніко-економічному розвитку 
можна виокремити періоди домінування п’яти 
технологічних устроїв, які послідовно зміню-

вали один одного. Ключовим фактором пер-
шого технологічного укладу, з формуванням 
якого почалася епоха сучасного економічного 
зростання, стала механізація текстильної про-
мисловості. Його головним чинником були 
ткацькі машини, а ядром – водяний двигун, 
виплавка чавуну, обробка заліза. Економічний 
підйом у період зростання першого техно-
логічного укладу стимулював розвиток тран-
спортної інфраструктури, поліпшення сухопут-
них доріг, створення мережі водних каналів, 
розвиток торгового флоту [6, с. 42].

Водночас у цьому укладі створюються ново-
введення й формується другий технологічний 
уклад, ядром якого стали парові двигуни та 
машинобудування, що забезпечило створення 
паротягів, пароплавів, а отже, спорудження 
залізниць, суднобудування, розвиток вугіль-
ної та металургійної промисловості. У межах 
другого технологічного укладу виникає ядро 
третього укладу, головною особливістю якого 
було широке використання електродвигунів і 
розвиток електротехніки та хімічної промисло-
вості. Серед найважливіших передумов ста-
новлення четвертого технологічного укладу 
став розвиток хімічної промисловості, авіа-
ційної промисловості, автодорожньої тран-
спортної інфраструктури, мереж телефонного 
та радіозв’язку, освоєння технологій видо-
бутку та переробки нафти й газу, розширення 
виробництва в кольоровій металургії.

Основним ядром п’ятого технологічного 
укладу є мікроелектронні компоненти, що 
визначили розвиток таких галузей, як елек-
троніка, програмне забезпечення, телекомуні-
кації, біотехнології, оптико-волоконне вироб-
ництво, обчислювальна техніка.

За п’ятим технологічним устроєм має утвер-
дитися шостий технологічний уклад, фунда-
ментальними основами якого стануть нано-
технології, нетрадиційна енергетика, генна 
інженерія, наноелектроніка, інформаційні тех-
нології, через які реалізується потенціал нового 
технологічного способу виробництва.

Підбиваючи підсумок, можна зазначити, що 
підтримка й стимулювання високотехнологіч-
них галузей п’ятого-шостого технологічних 
укладів має стати пріоритетом державної полі-
тики інноваційного розвитку економіки Укра-
їни та її регіонів, яка повинна інтегрувати весь 
набір інструментів державного управління в 
цілісну стратегію стимулювання й розвитку 
відповідних наукоємних виробництв, таких, 
як аерокосмічна промисловість, енергетичне 
машинобудування, нанотехнології, які є конку-
рентоздатними на світовому ринку.

Питання науково-методичних принципів 
і технологій космічного зондування широко 
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вивчаються в галузі лісового господарства, 
через включення лісових ресурсів до при-
родно-економічного розвитку регіонів Укра-
їни. Нещодавно в Черкаському лісгоспі було 
впроваджено спеціальну сучасну програму, 
яка має на меті вдосконалення, підвищення 
ефективності та сприяння мобільності й точ-
ності у визначенні лісогосподарських заходів. 
Розробником цієї програми було використано 
всі вихідні дані по підприємству (електронні 
матеріали лісовпорядкування, картографічні й 
таксаційні матеріали). Крім того, в основу було 
покладено й дані найновіших космічних зйомок.

Постійно зростаючі вимоги до інформа-
ції викликають необхідність удосконалення 
методів і технологій збору даних у лісовому 
господарстві, охороні природи та ландшафто-
знавстві. Стрімкий розвиток сучасних засобів 
дистанційного зонування землі значно роз-
ширив свої можливості отримання різнобічної 
інформації про лісові об’єкти. Використання 
сучасних передових технологій і космічних 
зображень істотно покращить ефективність 
і точність робіт зі збору інформації про стан 
лісових ландшафтів і об’єктів. 

Передові технології дозволять ефективно 
вирішувати завдання, пов’язані з отриман-
ням якісно нової інформації, що необхідна для 
державного управління лісами та виконання 
зобов’язань в галузі лісового господарства й 
охорони природи. Поєднання нової інформації 
з традиційними лісовпорядними даними доз-
воляє значно розширити спектр користува-
чів лісогосподарської інформації, а також дає 
можливість істотно поліпшити рівень їх інфор-
маційного забезпечення з урахуванням сучас-
них вимог щодо сталого управління лісами 
[1, с. 26].

Зростаюча стурбованість світового спів-
товариства вирубкою лісів, утратами лісових 
запасів вуглецю, а також роллю лісів у зміні 
клімату призвела до того, що питання моніто-
рингу стану лісів стало надзвичайно актуаль-
ною задачею. Необхідність здійснення регу-
лярного моніторингу стану лісів зумовлена їх 
безперервною динамікою внаслідок впливу 
природних і антропогенних чинників (пожежі, 
вирубки, техногенні забруднення), прояв яких 
істотно варіюється залежно від регіону. 

Для ефективного управління лісовими 
ресурсами необхідно володіти інформацією 
не тільки про поточні зміни в лісах, але й оці-
нювати їх динаміку в історичній ретроперспек-
тиві. Відомості супутникових спостережень, 
зокрема зображення високого просторового 
розрізнення із супутників серії Landsat є ефек-
тивним інструментом моніторингу вирубки 
лісів. Накопичені довгострокові архіви даних 

відкритого доступу дають можливість одер-
жання ретроспективних вирубок для всієї тери-
торії України. Оцінка стану лісів є необхідною 
складовою частиною їх моніторингу. Сучас-
ний етап розвитку методології моніторингу 
лісів для формування стратегії раціонального 
лісокористування й захисту навколишнього 
середовища передбачає обов’язкове вико-
ристання методів дистанційного зондування 
Землі [2, с. 17]. 

Основою для організації ведення лісового 
господарства, його моніторингу служать такі 
матеріали: спеціалізовані тематичні карти різ-
них масштабів і змісту (планшети, плани лісо-
насаджень, карти лісових підприємств тощо), 
таксаційні, лісореєстраційні й інші карти. 
У світовій практиці моніторингу лісів із метою 
об’єктивного отримання інформації про їхній 
стан, а також динаміку змін і ефективний про-
гноз розвитку застосовують системний підхід, 
головною складовою частиною якого є аеро-
космічні спостереження. 

Особлива цінність таких спостережень 
пов’язана із застосуванням багато- та гіпер-
спектральних аерокосмічних знімальних сис-
тем. Власне, за допомогою таких систем 
можна отримати дані про вікові характери-
стики, типи порід, захворюваність, екологічні 
порушення тощо. Така інформація може з’яви-
тися завдяки відтворенню зображень у вузьких 
спектральних зонах. Сучасний стан розвитку 
методів дистанційного зондування забезпечує 
можливість оцінювання характеристик стану 
лісового покриву й створення системи регі-
онального моніторингу лісів на основі комбі-
нованого використання відомостей різного 
просторового розрізнення. Проте й досі оці-
нювання лісових ресурсів на основі системи 
статистичних показників – єдиний спосіб під-
готовки й прийняття управлінських рішень у 
сфері лісового господарства й охорони лісу. 
Недосконалість архаїчних методів збирання 
й аналізування інформації, що використову-
ються в управлінні природокористуванням і 
під час контролю навколишнього середовища, 
найчіткіше проявилася в процесі переходу до 
територіального принципу управління природ-
ними ресурсами й природоохоронною діяль-
ністю. Тому досі відсутня реальна можливість 
моніторингу й регулювання природокористу-
вання на різних територіальних рівнях. 

Недостатньо ефективно функціонує 
система контролю природних ресурсів, оці-
нювання впливу на навколишнє середовище, 
виявлення прямих і непрямих залежностей 
між різними чинниками впливу на довкілля. 
Не узгоджені процедури, формати й порядок 
міжвідомчого та внутрішньовідомчого обміну 
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інформацією. Треба визнати, що в цілому облік 
лісових ресурсів не відповідає сучасним вимо-
гам до актуальності, оперативності та достовір-
ності інформації про їх стан. Для вирішення цієї 
проблеми в найближчій перспективі необхідно 
розробити докладні методичні вказівки щодо 
укладання середньомасштабних і оглядових 
карт лісового моніторингу із застосуванням 
технологій дистанційного зондування та геоін-
формаційних систем [3, с. 57]. До цих указівок 
слід включити зразки оформлення лісових карт 
різних регіонів і масштабів, алгоритми, про-
грами й інструкції з підготовки нестандартних 
цифрових картографічних покриттів для сис-
теми охорони лісів. Це сприятиме підвищенню 
ефективності організації управління системою 
охорони лісів, удосконаленню моніторинго-
вих технологій, стандартизації й уніфікації змі-
сту, способів укладання та редагування карт із 
метою забезпечення узгодженості карт різних 
масштабів і територій.

Застосування ідеології в механізмі дер-
жавного управління природно-економічним 
потенціалом регіонів призводить до того, що 
головними індикаторами ефективності роз-
витку стають якість виконання управлінських 
рішень, екологічність виробництва й наявність 
механізму соціальної відповідальності. Ці фак-
тори зумовлюють активну участь держави в 
управлінні збалансованим розвитком регіонів 
[7, с. 23].

У поточний період вступив у силу шостий 
технологічний уклад. Країни, що розвивають 
перспективні технології, можливо, у найближчі 
десятиліття матимуть великий вплив на сус-
пільство. Тут виділяють низку медичних техно-
логій, які за певного рівня їх розвитку дозво-
лять істотно поліпшити стан здоров’я людства. 
У світлі цього необхідне посилення інтеграцій-
них процесів, підвищена увага до стану навко-
лишнього середовища, пропаганда здорового 
способу життя, зміна структури споживання. 
Усе це дозволить якісно використовувати нові 
інструменти державного управління.

Можна зробити висновок про те, що нині 
розвиток процесів суспільного виробництва 
й споживання здійснюється у двох головних 
напрямках: конкретне застосування окре-
мих технологій у певних галузях і загальний 
напрям розвитку, зумовлений глобалізацій-
ними процесами. Що стосується перспектив 
розвитку спеціальних напрямків, то тут намі-
чається інтеграція різноманітних технологій 
і вдосконалення державного підходу щодо 
задоволення інтересів усіх учасників процесу 
суспільного відтворення. Загальний напрям 
розвитку визначається все більш інтенсивним 
поширенням наявного механізму державного 

управління серед держав, популяризацією 
екологічного виховання й торговою інтегра-
цією [8, с. 165].

Технології в сучасній ситуації стають одним 
із чинників, що забезпечують інтенсивність 
зростання природно-економічного потенціалу 
регіону, тому в процесі реалізації концепцій 
розвитку взаємодії й соціально-економічного 
розвитку регіону з погляду держави потрібно 
чинити кон’юнктурний регулюючий вплив на 
розвиток пріоритетних галузей і технологій. 
Такими, зокрема, є проекти формування біз-
нес-інкубаторів, технополісів і технопарків на 
території України.

Таким чином, можна простежити взаємо-
залежність між розвитком технологій, що ста-
новлять основу того чи іншого технологічного 
укладу, і здійснюваними державними захо-
дами. Найбільшою мірою помітний прямий 
зв’язок «технологічний уклад – концепція регі-
онального розвитку». Зворотній зв’язок хоча 
й менш помітний, але все ж об’єктивно існує, 
оскільки саме державне управління задає 
вирішальний вектор розвитку промислової 
бази. Роль технологічних укладів і процесів 
відтворення та функціонування механізму 
державного управління природно-еконо-
мічним потенціалом регіонів полягає в тому, 
що, по-перше, їх зміна призводить до зміни 
застосовуваних інструментів державного 
управління; по-друге, провідне становище тих 
чи інших галузей впливає на пріоритетність 
певних сфер, сприяючи їх удосконаленню; 
по-третє, змінюються умови суспільного 
виробництва в рамках технологічного укладу 
[10, с. 116].

Слід зазначити, що механізм державного 
управління природно-економічним потенці-
алом регіонів у процесі еволюції продовжує 
впливати на відтворювальні процеси й на роз-
виток економіки в цілому, причому на зміну 
механізму державного управління впливали 
чинники різного порядку. Одним із таких фак-
торів є зміна технологічних укладів. Усе це 
дозволяє говорити про адаптивність держав-
ного управління до сучасних умов і про можли-
вість застосування універсальної методології 
на різних рівнях економіки.

Висновки. Виходячи з того, що ефективні 
інноваційні технологічні зміни є головним 
фактором довгострокового соціально-еко-
номічного розвитку регіону‚ усі розвинуті 
держави створили й мають так звану «націо-
нальну інноваційну систему»‚ що являє собою 
комплекс інституційних‚ правових і економіч-
них заходів щодо стимулювання інноваційних 
технологічних змін у країні для забезпечення 
національних стратегічних переваг і ефек-
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тивної міжнародної конкурентоспромож-
ності як на внутрішньому, так і на зовнішніх 
ринках. Важливим елементом цієї системи 
є державне управління щодо прогресивних 
технологічних змін, яке включає створення 
системи стратегічного планування й оцінки 
розвитку технологій відповідно до національ-
них інтересів із визначенням шляхів і засобів 
розвитку регіонів на новій ресурсній і техно-
логічній основі. 

Необхідно створити подібні державні інсти-
туції в Україні. Вони б розпочали цю діяльність 
і увійшли у світову мережу таких держав-
них інституцій, яка швидко розвивається. Це 
надасть можливість «не винаходити велоси-
пед» і скористатися міжнародним досвідом і 
напрацьованими методичними ресурсами в 
цій сфері державного управління.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Позбувшись де-юре «позаблоко-
вого статусу», Україна «де-факто» залишилася 
самостійним гравцем на «перехресті зітк-
нення цивілізацій», тому більшість зовнішньо-
політичних і внутрішньоекономічних проблем 
мусить вирішувати самостійно, незважаючи 
на амбітні цілі стратегічного характеру та під-
тримку міжнародної спільноти. Саме тому 

наукове дослідження механізмів і моделей 
розв’язання «гібридних» конфліктів,безпосе-
редньо пов’язано з практичними завданнями 
реалізації Закону України «Про національну 
безпеку України».

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Виходячи з міжнародного досвіду, необхідно 
винайти прийнятний «алгоритм» – «золоту 
середину», тобто загальні принципи, які най-
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аспірант кафедри глобалістики, 
євроінтеграції та управління 
національною безпекою 
Національна академія державного 
управління при Президентові України, 
начальник відділу 
Міністерство оборони України

«гіБридне» Протистояння як сПосіБ стаБілізаційноЇ оПераціЇ: 
досвід ЄвроПейських краЇн у врегулЮванні військових конФліктів
«HYBRID» CONFRONTATION AS A WAY OF STABILIZATION OPERATION: 
EUROPEAN EXPERIENCE IN RESOLVING OF MILITARY CONFLICTS

У статті досліджено державно-управлін-
ський аспект досвіду європейських країн у 
врегулюванні військових конфліктів. Запро-
поновано авторську модель розгляду саме 
«гібридного» протистояння як стабіліза-
ційної операції. Доведено, що держава сьо-
годні стоїть на порозі надскладного шляху 
заявленої реінтеграції тимчасово окупова-
них областей, подальший успіх якої прямо 
залежатиме від правильності й адекватно-
сті запровадження її моделі. Таких моделей у 
світі існує десятки, і, на жаль, Україна далеко 
не перша та не остання держава, яка зітк-
нулася з проблемою сепаратизму, що під-
тримується сусідньою державою. У кожній 
державі існує своя унікальна історія конфлік-
тів, і знайти повністю однакові практично 
неможливо. Проаналізовано механізми й 
моделі, які запроваджено та реалізовано 
європейськими державами за участю міжна-
родного співтовариства, щодо нівелювання 
конфліктів і реінтегрування окупованих 
територій. Держави, що зіштовхнулися 
з проблемою сепаратизму, завжди були 
змушені шукати власні механізми врегулю-
вання, виходячи зі специфіки конфліктів, 
геополітичного оточення, ресурсів, а також 
власного політичного й історичного досвіду, 
зокрема в більшості випадків самостійно 
універсалізувати рецептури врегулювання 
подібних конфліктів.
ключові слова: національна безпека, 
гібридна війна, гібридне протистояння, 
гібридні загрози, сепаратизм, окупація, део-
купація, реінтеграція, амністія.

В статье исследован государственно-у-
правленческий аспект опыта европейских 
стран в урегулировании военных кон-
фликтов. Предложена авторская модель 
рассмотрения именно «гибридного» про-
тивостояния как стабилизационной опе-
рации. Доказано, что государство сегодня 
стоит на пороге сверхсложного пути 
заявленной реинтеграции временно окку-
пированных областей, дальнейший успех 
которого будет направлен напрямую на 
правильность и адекватность введения 
ее модели. Таких моделей в мире суще-
ствует десятки, и, к сожалению, Украина 
далеко не первое и не последнее государ-
ство, которое столкнулась с проблемой 
сепаратизма, поддерживаемого сосед-
ним государством. В каждом государстве 
существует своя уникальная история 

конфликтов, и найти вполне одинаковые 
практически невозможно. Анализируются 
механизмы и модели, которые внедрены и 
реализованы европейскими государствами 
с участием международного сообщества, 
по выявлению конфликтов и реинтеграции 
оккупированных территорий. Государства, 
которые столкнулись с проблемой сепа-
ратизма, всегда были вынуждены искать 
собственные механизмы урегулирования, 
исходя из специфики конфликтов, геопо-
литического окружения, ресурсов, а также 
собственного политического и историче-
ского опыта, в частности в большинстве 
случаев самостоятельно универсализиро-
вать рецептуры урегулирования подобных 
конфликтов.
ключевые слова: национальная безо-
пасность, гибридная война, гибридная 
противодействие, гибридные угрозы, 
сепаратизм, оккупация, деоккупация, реин-
теграция, амнистия.

The article deals with the public administrative 
aspect of the experience of European coun-
tries in the settlement of military conflicts. It is 
proposed the author’s model of considering the 
“hybrid” confrontation as a stabilization opera-
tion. It is proved that today the state is on the bor-
der of too complicated the path of the declared 
reintegration of the temporarily occupied regions, 
the further success of which will directly depend 
on the correctness and adequacy of the imple-
mentation of its model. There are dozens of such 
models in the world, and unfortunately Ukraine 
is far not the first and not the last state that has 
faced the problem of separatism supported by 
the neighboring state. In each state there is a 
unique history of conflicts and it is almost impos-
sible to find exactly the same. The article ana-
lyzes the mechanisms and models that were 
introduced and implemented by the European 
states regarding the leveling of conflicts and the 
reintegration of the occupied territories. States 
that facing the problem of separatism have 
always been forced to seek their own settlement 
mechanisms that is based on the specifics of 
conflicts, geopolitical environments, resources, 
and their own political and historical experience, 
in particular, in most cases, to self-universalize 
the formulas for the settlement of such conflicts.
Key words: national security, hybrid warfare, 
hybrid confrontation, hybrid threats, separat-
ism, occupation, de-occupation, reintegration, 
amnesty.
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частіше та найефективніше могли б вплинули 
на успішне вирішення дезінтеграційних кон-
фліктів. У цьому контексті для України був би 
цікавим досвід деяких європейських країн.

У наукових колах України тривають активні 
дискусії та обговорення щодо реалізації цих 
процесів. Цій темі присвячено численні вітчиз-
няні наукові дослідження, з яких насамперед 
можна виділити найважливіші.

У комплексному дослідженні В.П. Горбу-
ліна [1–2] порушена проблематика війни на 
Донбасі та анексії Криму. Дослідження здійс-
нене з позицій національної безпеки Укра-
їни. Збройна агресія Росії розглядається як 
стрес-тест для глобальної й національної без-
пеки та каталізатор перезавантаження зов-
нішньої політики України. Аналізуються при-
чини й наслідки тимчасової втрати контролю 
над окремими територіями України, обґрун-
товується позиція держави та висвітлюються 
підходи ЄС і Росії до врегулювання ситуації 
на Донбасі в Мінському процесі, як основне 
визначено умови реінтеграції та пріоритети 
відновлення Донбасу, а також сценарії май-
бутнього України в глобалізованому світі.

Наукові дослідження М.М. Шевченка [3–4] 
щодо визначення сучасних тенденцій і роз-
гляду базової моделі міждержавного проти-
борства, конфліктогенних чинників впливу на 
формування політики національної безпеки 
Української держави в умовах зростання 
рівня загроз територіальній цілісності. На 
підставі результатів SWOT-аналізу актуаль-
них проблем забезпечення територіальної 
цілісності України, запропоновано автор-
ський варіант тез стратегій «стабілізаційних 
заходів» щодо державного реагування на 
загрози територіальній цілісності держави, 
який передбачає відстоювання своїх пози-
цій на міжнародних переговорах у різних 
форматах з урахуванням міжнародної під-
тримки та спроможностей України; відповідь 
на збройну агресію незаконних (терористич-
них, бандитських) воєнізованих формувань з 
урахуванням спроможностей Збройних сил 
України та можливостей миротворчих сил; 
відповідь на інформаційну агресію супро-
тивника з урахуванням спроможностей Укра-
їни й міжнародної підтримки.

У книзі Є.В. Магда [5] досліджує історичний, 
енергетичний та інформаційно-психологічні 
аспекти гібридної війни й називає причини, 
через які Україна стала жертвою агресії з боку 
Росії. Не обмежуючись твердженням «у всьому 
винен Путін», автор аналізує причини посла-
блення України, зазначає головні прояви агре-
сії й пропонує рецепт перемоги в протистоянні 
найбільшій державі світу.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на значну 
кількість робіт, у яких розглядаються актуальні 
питання ефективності державного управління 
сектором безпеки та оборони України щодо 
протидії «гібридним» загрозам, необхідно кон-
статувати, що сьогодні відсутні наукові праці, 
які б розглядали феномен «гібридного» проти-
стояння (через призму європейського досвіду 
деокупації власних територій) як стабіліза-
ційну операцію. 

Мета статті – дослідити досвід європей-
ських держав щодо деокупації/реінтеграції 
власної території та обґрунтувати модель ста-
білізаційної операції, основою якої й стане 
«гібридне» протистояння.

Виклад основного матеріалу. Реалії сьо-
годення показують, що Мінські домовленості 
й місія ОБСЄ виявилися способом часткової 
деескалації конфлікту на Сході України, але 
довели свою неспроможність як інструмент 
урегулювання. Через майже рік після підпи-
сання документа жоден із передбачених ним 
заходів не є повністю виконаним. Мінські 
домовленості не врахували найкращі прак-
тики врегулювання конфліктів і не пропонують 
дієвого алгоритму розв’язання конфлікту, а 
отже, мають бути переглянуті [6]. Штучність 
проблеми сепаратизму на Сході України та 
інспірованість конфлікту Росією зумовлюють 
безпрецедентність такого типу конфлікту у сві-
товій практиці.

Загальновідомими міжнародними типо-
вими місіями є:

1. Моніторингові місії – з мандатом на 
спостереження за перемир’ям, відведенням 
військ, демілітаризацією та ситуацією на лінії 
розмежування. Завжди відряджаються за зго-
дою сторін конфлікту.

2. Традиційні місії – також відряджаються 
за згодою сторін, але з розширеним ман-
датом, а саме: поліцейські повноваження 
в буферній зоні та допомога в переговорах 
щодо мирної угоди.

3. Багатовимірні місії – так звані «операції 
другого покоління» (їхні мандати визначаються 
за згодою сторін і стосуються таких коренів 
конфлікту: економічна відбудова, інституційні 
трансформації (реформа поліції, армії, судо-
вої системи, проведення виборів).

4. Місії з примусу – «операції третього 
покоління», які не потребують згоди сторін 
конфлікту і спираються на статті 25, 42 і 43 Хар-
тії ООН щодо застосування сили задля гаран-
тування реалізації цілей операції [7].

Але, як показує досвід, неозброєні або легко 
озброєні місії з обмеженими мандатами прак-
тично не мають ефекту для підтримання миру. 
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Україна має прагнення повернути під влас-
ний контроль тимчасово окуповані території, 
проте не має жодної стратегії, а веде мову про 
віртуальну «реінтеграцію». Якою саме буде 
стратегія реінтеграції Донбасу, наразі прогно-
зувати важко [8].

На четвертому році військового протисто-
яння в окремих районах Донецької та Луган-
ської областей [9], одного з ключових викликів 
національній безпеці України, відповідно до 
статті 93 Конституції України, Президентом 
підписано відповідний Закон України [10].

Поглиблений аналіз зазначеного Закону 
України доводить, що розставлено основні 
акценти та сконцентровано увагу на: (1) визна-
ченні (врегулюванні) правового режиму тери-
торій окремих районів Донецької та Луганської 
областей, на яких не діють органи влади Укра-
їни, як тимчасово окупованих територій; (2) на 
звільненні територій і відновленні конститу-
ційного ладу на них, з метою для відновлення 
територіальної цілісності України в межах між-
народно визнаного кордону (у перспективі 
[10]); (3) унесенні змін до Закону України «Про 
Збройні Сили України», відповідно, після реа-
лізації якого органи військового управління, 
з’єднання, військові частини й підрозділи 
ЗСУ можуть залучатися до здійснення захо-
дів, передбачених проектом Закону України, і 
набудуть право застосовувати й використову-
вати зброю та бойову техніку в мирний час [9].

З огляду на викладене, законодавчий акт 
обґрунтовує, що за масштабами, характером 
і тривалістю проведення антитерористична 
операція не відповідає завданням звільнення 
окупованих територій окремих районів Доне-
цької та Луганської областей, створює нову 
правову основу для вирішення завдання з від-
січі ворожій агресії на Донбасі.

У представленій редакції реалізація поло-
жень Закону України навряд чи дасть змогу 
підвищити ефективність реалізації заходів 
забезпечення національної безпеки й оборони 
на територіях Донецької та Луганської облас-
тей, навпаки, може стати тригером для його 
ескалації. Акценти розставлено тільки на вій-
ськових складниках без жодного врахування, 
на думку автора, міжнародного досвіду, що 
має всі тенденції стосовно переходу до наступ-
ного витка насильства й перетворення регіону 
в майбутньому на шталт північно-західного 
пакистанського регіону FATA, який протягом 
багатьох десятиріч де-юре належить Пакис-
тану, а де-факто керується рухом Талібан [11]. 
Розв’язання «гібридних конфліктів» потребує 
тільки консолідації зусиль міжнародної спіль-
ноти, безумовної професійності української 
дипломатії та найважливішого чинника – від-

повідної роботи спецслужб. Принципова від-
сутність вищеперерахованого дає підстави 
зробити висновки про прогнозоване заго-
стрення конфлікту в майбутньому.

Міжнародний досвід урегулювання вій-
ськових конфліктів потребує поглибленого 
вивчення та аналізу. З набуттям незалежності 
Україна брала участь у багатьох операціях з 
підтримки миру майже на всіх континентах, 
як правило, під егідою ООН, має відповідний 
досвід. 

У глосарії Операцій ООН із підтримання 
миру [12] наводяться такі визначення кожного 
етапу:

1. Роззброєння включає збирання, доку-
ментування, контролювання і знищення стрі-
лецької зброї, боєприпасів, вибухових речовин 
і легкого та важкого озброєння, вилученого в 
комбатантів і часто в цивільного населення.

2. Демобілізація – це офіційне й контро-
льоване звільнення активних комбатантів зі 
збройних сил і угруповань, включаючи етап 
«відновлення», під час якого комбатантам 
надається короткострокова допомога.

3. Реінтеграція – це процес, у рамках якого 
колишні комбатанти отримують цивільний 
статус, знаходять роботу і джерела доходу. 
Цей процес політичного та соціально-еконо-
мічного характеру не має обмежень за часом 
і відбувається головним чином у громадах на 
місцевому рівні.

Натомість багатовимірні місії або місії з при-
мусу є значно ефективнішими для миротвор-
чого процесу. Особливо це стосується роботи 
місій тоді, коли конфлікт ще триває. Інші вчені 
дійшли висновку, що обмежений мандат місії 
не тільки не сприяє миротворчому процесу, а 
й може навіть збільшити рівень агресії, напри-
клад, щодо цивільного населення [13–14].

Класична миротворча місія – це місія ООН 
або НАТО. Проте обидва варіанти не є реаліс-
тичними в українському випадку: втручання 
НАТО очевидно загострить протистояння 
Росії та Заходу до точки неповернення, а ООН 
прагне делегувати вирішення локальних кон-
фліктів регіональним організаціям. Саме тому 
українська сторона говорить про необхідність 
відрядження миротворчої місії ЄС або розши-
рення мандату місії ОБСЄ.

Гібридний конфлікт на Сході України не 
має прецедентів, а отже, регіональні органі-
зації, зацікавлені в підтриманні миру на євро-
пейському континенті, мають бути готові до 
здійснення кроків, які виходять за межі їхнього 
звичного інструментарію. Фактично як ЄС, так 
і ОБСЄ володіють спроможностями, необхід-
ними для відрядження миротворчої місії, здат-
ної сприяти імплементації Мінських домов-
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леностей, але для їх застосування необхідні 
сміливість, політична воля і творчий підхід. Для 
України важливо домогтися відрядження між-
народної (західної) миротворчої місії на Схід і 
не допустити Російську Федерацію до само-
стійного формування миротворчих сил, як це 
було в Грузії та Молдові.

З усіх європейських інститутів та організа-
цій у сфері безпеки тільки ОБСЄ розглядається 
як регіональна організація в тому розумінні, 
в якому про це йдеться в главі 8 Статуту ООН 
[15]. Але в більшості випадків захід використо-
вує ОБСЄ тільки як особистий інструмент при-
криття іноземних розвідок, у першій якості 
яких у гру вступають західноєвропейські краї-
ни-члени НАТО насамперед із власними інтер-
есами й альтернативним баченням розвитку 
майбутньої безпекової ситуації. Однак силь-
ною стороною ОБСЄ є медіація, а не миротво-
рча діяльність: організація не змогла запобігти 
і стати посередником у грузинському випадку. 
Ексклюзивність її членства є як перевагою, 
так і недоліком: Росія менш схильна сприй-
мати місію як загрозу своїм інтересам, але й 
має більше важелів впливу на її роботу. Так, у 
2009 році Москва заблокувала подовження 
мандату місії ОБСЄ в Південній Осетії.

Місії ЄС саме спрямовані на постконфлік-
тну стабілізацію. Сьогодні ЄС не має досвіду 
відрядження місій із примусу до миру, він 
спеціалізується на цивільних місіях і кризо-
вому менеджменті для забезпечення сталого 
розвитку. Нині на пострадянському просторі 
розгорнуто 4 місії ЄС: EUBAM на молдов-
сько-українському кордоні, EUJUST THEMIS 
та EUMM у Грузії та EUAM в Україні. Але ж ЄС 
також має досвід інших типів місій – цивіль-
но-поліцейських місій і військових операцій – 
в інших регіонах, зокрема на Балканах, Близь-
кому Сході й в Африці. Поліцейські місії були 
відряджені до Боснії та Герцеговини (EUPM 
Bosnia), Македонії (EUPOL Proxima), Пале-
стини й Афганістану. Поліцейські місії – це 
цивільні місії, спрямовані на розбудову пра-
воохоронних органів держави-реципієнта. 
Так, завдання місії EUPM Bosnia полягало у 
створенні ефективної поліції та допомозі в 
розслідуваннях. Місія EUPOL Proxima працю-
вала, з-поміж іншого, над реформуванням 
Міністерства внутрішніх справ Македонії та 
створенням прикордонної поліції. Функції, 
яких Україна очікує від миротворчої місії ЄС, 
притаманні військовим місіям – таким, як місія 
EUFOR Althea в Боснії та Герцеговині, опера-
ція Concordia в Македонії. Це єдині військові 
місії, відряджені дотепер на європейському 
континенті. Метою обох операцій було ство-
рення безпечного середовища для імплемен-

тації мирної угоди. Обидві місії переймали 
повноваження в місій НАТО й ООН.

Варто зазначити, що конфлікт на сході Укра-
їні має багато спільного з Громадянською вій-
ною в Іспанії в 1930-х роках. Крім воюючих між 
собою громадян однієї країни, активну участь 
у конфлікті брали різного роду «добровольці», 
«військові радники», «люди, що вирішують 
питання у військовій сфері», регулярна армія й 
озброєння країн, що зіштовхнулися в геополі-
тичному протистоянні [16–18]. Завдяки знач-
ним зусиллям міжнародного співтовариства, 
зокрема урядів Німеччини та Франції, конфлікт 
удалося перевести в статус «замороженого», 
хоча й із безумовними ризиками його швидкої 
ескалації. 

Досвід вирішення локальних конфліктів у 
Хорватії, Боснії та Герцеговині й Косово під-
тверджує, що для ефективного моніторингу 
виконання плану врегулювання місія повинна 
мати виконавчі повноваження та військо-
вий компонент, тобто здатність погрожувати 
силою членам незаконних збройних форму-
вань, які не бажають скласти зброю (напри-
клад, місія UNTAES у Хорватії, місія ECOMOG 
у Ліберії, місія UNFICYP у Республіці Кіпр, місія 
ІFOR/SFOR у Боснії), а також доступ до всієї 
території та інфраструктурних об’єктів кра-
їни включно з військовими об’єктами. У всіх 
зазначених випадках цивільна моніторингова 
місія працювала паралельно й у тісній коопе-
рації з військовою миротворчою.

Можна навести такі загальні приклади з 
міжнародного досвіду вирішення/деескалації 
військових конфліктів і механізми/інструменти 
щодо їх вирішення. 

Вирішення проблеми Південного Тіролю 
шляхом максимального розширення прав 
місцевого самоврядування називають най-
більш успішним прикладом вирішення кон-
флікту. Південно-Тірольський сепаратизм 
виник у 1919 році, після того як німецькомовна 
область, що майже 600 років була частиною 
Австрії, було приєднано до Італії. При цьому 
італійський уряд намагався проводити в регі-
оні політику примусової «італіянізації», що при-
звело до вибуху насильства й початку теро-
ристичних атак. Особливо гостро конфлікт 
розгорівся в період між 1956 і 1988 роками. 
Протягом цього часу сепаратисти Південного 
Тіролю провели більше ніж 360 терористич-
них атак, жертвами яких стали десятки людей, 
значні руйнування одержала інфраструктура. 
Остаточно питання Південного Тіролю вре-
гульовано тільки в 1992 році. Італія надала 
німецькомовним жителям регіону право одер-
жувати освіту німецькою мовою, вони стали 
ширше представлені в муніципальних органах 
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влади й змогли прямо звертатися в Міжнарод-
ний суд ООН у Гаазі. Сьогодні конфлікт повні-
стю завершений.

Інструменти вирішення конфлікту: 
1. Політико-правова автономія: (1) Півден-

ний Тіроль одержав статус конституційної авто-
номії, власний парламент, Президента й Кабі-
нет міністрів; (2) можливість приймати власні 
закони, які діють у рамках регіону; (3) область 
одержала гарантії збереження культурних і 
мовних розходжень окремих етнічних груп і 
право використання німецької мови.

2. Фінансова автономія: (1) місцевий уряд 
одержує 9/10 усіх зібраних доходів у провінції; 
(2) у видатковій частині регіон має також повну 
автономію; (3) центральний уряд не має право 
змінювати фінансову систему автономної про-
вінції без згоди місцевої влади.

3. Гуманітарно-культурна автономія: (1) ні- 
мецька мова рівноправна з італійською та 
визнана офіційною; (2) вона може повно-
правно застосовуватися в адміністративній, 
кримінально-правовій, судовій, правоохо-
ронній і навіть законодавчій сферах; (3) склад 
уряду Південного Тіролю, місцевих органів 
самоврядування, а так само поліції повинен 
відповідати кількісній пропорції мовних груп.

Іспанія, будучи як й Україна, унітар-
ною державою, змогла знайти політичне 
рішення – визначити особливий статус авто-
номії для території Країни Басків. У Країні Бас-
ків, як і у випадку з Південним Тіролем, сепа-
ратистські процеси розверталися на ґрунті 
етнокультурних розходжень. Однак протиріччя 
були збільшені неефективною державною 
політикою та економічними проблемами в кра-
їні. Перші згадування автономії Країни Басків 
датовані далеким 1425 роком. Пізніше баски 
на кілька століть утратили ці «особливі» права. 
І тільки в 1936 році під час громадянської війни 
в Іспанії автономію Країни Басків відновлено – 
створено власний уряд і парламент. Але вже в 
1937 році після перемоги «франкістів» автоно-
мію краю знову ліквідовано. Після закінчення 
Другої світової війни в Країні Басків утворилася 
організація ETA («Країна Басків і воля»), що 
насильницьким (переважно терористичним) 
шляхом домагалася відділення регіону від 
Іспанії. Організація розгорнула терористичну 
й партизанську війну проти органів влади, в 
результаті якої загинуло близько тисячі чоло-
вік. У 1973 році розпочалася одна з найбільш 
відомих акцій – убивство спадкоємця Франко 
на пості голови уряду Іспанії адмірала Луїса 
Карреро Бланко. Мирні переговори з ЕТА 
багаторазово зривалися. Рівень недовіри між 
представниками Іспанії й басками був украй 
високий, що ускладнювало відсутність раціо-

нальних переговірних сторін. У 1978 році уряд 
Іспанії прийняв нову Конституцію, що закрі-
пила автономний статус області Країни Басків 
і надала право мати власний виборний пар-
ламент, поліцію, систему шкільної освіти та 
власну податкову систему.

Інструменти вирішення конфлікту:
1. Політичні поступки: (1) надано статус 

автономії з власним законодавчим органом; 
(2) широка амністія бойовиків; (3) населення 
інтегровано в політичні процеси Іспанії (одер-
жало представництво в іспанському пар-
ламенті), а так само має своїх депутатів на 
загальноєвропейському рівні – у Європарла-
менті; (4) поліція в регіоні перебуває в підпо-
рядкуванні місцевої влади.

2. Фінансові поступки: (1) місцева адміні-
страція одержала повноваження на здійснення 
збирання податків на території автономії; 
(2) призначення чиновників служби реєстру 
власності, біржових агентів, маклерів і торго-
вельних агентів також входить у компетенцію 
місцевої влади.

3. Гуманітарно-культурна сфера: (1) іспан-
ською владою баскська мова визнана наці-
ональною, фактично офіційною в регіоні; 
(2) шкільна освіта перебуває в підпорядкуванні 
місцевої адміністрації.

Історично Північна Ірландія одержала неза-
лежність від Великої Британії в 1921 році в 
результаті війни за незалежність. Але частина 
території країни – Ольстер – виявився розді-
леним між безпосередньо Ірландією (райони з 
переважно ірландським католицьким населен-
ням) і Великою Британією – Північна Ірландія 
(переважно протестанти: англійці та шотлан-
дці). Боротьба Ольстерських (північноірланд-
ських) сепаратистів за незалежність від Англії 
й приєднання до Ірландії тривала більше ніж 
80 років (1916–1998 роки). Її жертвами стали 
більше ніж 3,5 тис. людей, більшість із яких 
цивільні особи. Конфлікт характеризувався 
терористичними методами боротьби. Що сто-
сується причин конфлікту в Північній Ірландії, 
то їх можна назвати одними з найближчих до 
ситуації, що відбулася в східних областях Укра-
їни. Переговори про мирне рішення конфлікту 
йшли практично з першого дня збройного 
протистояння, але безуспішно, у зв’язку з тим 
що сторони жорстко стояли на своїх позиціях і 
демонстрували небажання йти на компроміси. 
Тільки на початку 90-х років минулого сторіччя 
уряд Великобританії дійшов висновку, що вій-
ськовим способом вирішити конфлікт немож-
ливо, незважаючи на наявність необхідних для 
цього можливостей. Мирні переговори було 
інтенсифіковано й сконцентровано на підпи-
санні 10 квітня 1998 року всеосяжної політич-
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ної «Белфастської угоди». Угода підписали 
«зовнішні» учасники конфлікту – Велика Брита-
нія, Ірландія й ключові партії Північної Ірландії, 
у тому числі й «Шин Фейн» – політичне крило 
воєнізованих загонів сепаратистів. При чому 
з боку «Шин Фейн» за стіл переговорів сіли 
люди, що безпосередньо брали участь у теро-
ристичній діяльності. У результаті взаємних 
поступок політиків Північна Ірландія залиша-
ється розділеною країною, але люди не вбива-
ють один одного й співіснують у рамках єдиної 
правової системи. Радикали й сепаратисти 
включені в офіційну політичну систему. Нині 
«Шин Фейн» є четвертою за кількості місць у 
парламенті в Ірландії.

Інструменти вирішення конфлікту:
1. Політична сфера: (1) Північна Ірлан-

дія залишилася частиною Великобританії, а 
Ірландська Республіка відмовилася від тери-
торіальних претензій; (2) утворено Північно-
ірландську асамблею та Виконавчий комітет 
(уряд із представників католиків і протестан-
тів); (3) створено спеціальний орган міжір-
ландського співробітництва (між Ірландією й 
Північною Ірландією); (4) створено Раду бри-
танських островів, що включає представників 
Великобританії, Ірландії, Ольстера, Шотландії 
й Уельсу.

2. Військова сфера: (1) роззброєння та 
амністія збройних угруповань; (2) обмін вій-
ськовополоненими й амністія політв’язнів; 
(3) реформа поліції.

Дезінтеграційні процеси в колишній Югос-
лавії, на жаль, не пішли за чехословацьким або 
навіть радянським варіантами, а стали най-
більшою гуманітарною й військовою катастро-
фою в Європі останнього 30-річчя. У результаті 
громадянської війни між трьома основними 
етнічними групами за активної участі сусідніх 
Югославії Сербії й Хорватії від 90 до 300 тисяч 
людей стали її жертвами, півмільйона одер-
жали поранення, 60% населення стали біжен-
цями. Країна розпалася на частково визнані 
території. Більше ніж 20 раундів мирних пере-
говорів були безуспішними, а бойові дії три-
вали, поки 21 листопада 1995 року під безпре-
цедентним міжнародним тиском на військовій 
базі в м. Дейтон (США) лідери сербів, мусуль-
ман і хорватів не підписали мирну угода й вза-
ємну реінтеграцію щодо державотворення 
Боснії та Герцеговини. Відповідно до цієї угоди 
та політико-правової практики, мирне врегу-
лювання в Боснії й Герцеговини базується на 
декількох принципах:

1. Федералізація: передача влади всере-
дині країни створеним за національною озна-
кою суб’єктам – Республіці Сербській та феде-
рації Боснії й Герцеговини.

2. Політичне дупліціювання: обов’язкове 
паритетне співвідношення національного 
представництва мусульман, хорватів, сербів у 
всіх центральних органах влади – парламенті, 
уряді (міністерствах), президії президентів, 
конституційному суді.

3. Право вето: право вето представників 
кожного з трьох основних народів в органах 
влади.

4. Зовнішнє управління: зовнішнє полі-
тичне, економічне та військове управління 
територією країни; міжнародні гаранти країн 
підписантів – ООН, ЄС, НАТО, ОБСЄ та МВФ.

5. Амністія: амністія всіх учасників війни, 
крім тих, хто скоїв військові злочини.

Заслуговує на увагу питання світової прак-
тики використання амністії в постконфлік-
тному врегулюванні конфліктів, яке пропонує 
значну різноманітність законів, починаючи 
від законів, які передбачали повне звільнення 
від покарання без жодних умов, до обмеже-
них законів про амністію, які розроблялися як 
доповнення до інших механізмів правосуддя в 
постконфліктний період. Зазвичай кожна дер-
жава самостійно визначає перелік правопору-
шень, до яких застосовують або не застосову-
ють амністію, враховуючи місцеву ситуацію та 
цілі амністії. ООН, у свою чергу, намагається 
гарантувати, що держави в цих законах дотри-
муються взятих на себе зобов’язань у сфері 
прав людини, та уникнути ситуації, коли ціною 
миру стає «безкарність» [19–23].

Наприклад, хорватський закон про амністію 
1996 року також передбачав амністію від кримі-
нального переслідування й судового розгляду 
за злочини, вчинені під час війни. Водночас 
хорватський уряд на вимогу міжнародних посе-
редників оприлюднив списки осіб, яких підоз-
рювали в тяжких воєнних злочинах, які після 
цього фактично отримали змогу залишити 
територію Хорватії. У разі Боснії та Герцего-
вини міжнародна спільнота також здійснювала 
тиск на боснійський уряд з метою звільнення 
від переслідування осіб за злочинні діяння, ско-
єні під час конфлікту, за винятком серйозних 
порушень міжнародного гуманітарного права. 
У рамках мирного процесу в Північній Ірландії, 
де протистояння тривало три десятиліття, уряд 
Великої Британії погодився на «прискорення 
звільнення арештованих», механізм і строки 
якого визначались Белфастською мирною 
угодою. Засуджені частину строку відбували у 
в’язниці залежно від тяжкості скоєних злочинів і 
на решту звільнялися під розписку.

Принципово те, що колишні ув’язнені могли 
знову бути арештовані, якщо їх підозрювали у 
сприянні тероризму або їхнє озброєне угрупу-
вання порушувало режим припинення вогню.  
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Висновки. Історичне твердження, що вій-
ськові виграють битви, а економісти – війни, 
залишається актуальним і в наші часи. Війна – 
це продовження політики іншими засобами, а 
політика, у свою чергу, – продовження еконо-
міки. У підґрунті кожного озброєного конфлікту 
лежать суто економічні фактори, прямо пов’я-
зані з виживанням нації. З огляду на заяви 
США, Франції та Німеччини щодо готовності 
фінансування миротворчої місії ООН на Дон-
басі, доцільним напрямом подальшого дослі-
дження може бути досконале вивчення й роз-
роблення механізмів і моделей економічної та 
інформаційної протидії «гібридним» загрозам 
з боку ворога. Ураховуючи самодостатність 
української економіки, можемо констатувати, 
що саме економічний чинник за повної під-
тримки інформаційного складника має стати 
протидією «гібридним» загрозам. Разом із тим 
пропонується уникати впливу транснаціональ-
них компаній на економіку держави. 
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сьогодні в теорії публічного вряду-
вання виділяються кілька історично сформо-
ваних шкіл і напрямів. Провідними серед них є 
американська, англійська, французька й деякі 
інші [1, с. 123]. 

Варто відзначити, що основоположні уста-
новки й принципи теорії публічного вряду-
вання як самостійного наукового напряму 
були розроблені В. Вільсоном, Ф. Гуднау, 
М. Вебером, які є представниками німецької 
й американської школи й правомірно вважа-
ються основоположниками теорії публічного 
врядування.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Такі автори, як Г. Лассуелл, О. фон Мор-
генштерн, Г. Саймон, Ч. Ліндблом, А. Етціоні, 
Д. Істон, Е. Дауна, Дж. Марч, одноголосно 
іменуються в науковій літературі «батька-
ми-засновниками» публічного врядування – на 
додаток до їх внеску в суміжні дисципліни.

Серед найбільш відомих учених, за кожним 
із яких стоять фундаментальні дослідження та 
низка концепцій, можна також назвати А. Віль-
давскі, А. Шарканскі, Т. Лоуі, Г. Гекла (США), 
П. Саундерса, Р. Роудз, Дж. Вікерса, П. Дан-
леві (Великобританія), М. Кроз’є, Ж.-К. Теніга, 
М. Кастельс, І. Мені (Франція), Л. Граціано, 
Б. Дент (Італія), X. Хессе, Ф. Шарпфа (ФРН).

Крім того, у вивчення публічного врядування 
безсумнівний внесок зробили багато відомих 
соціологів (Т. Парсонс, Р. Мертон, П. Бергер), 
політологів (Р. Даль, М. Полсбі, Г. Райт Міллз, 
П. Бурдьє, Н. Кофф, М. Дюверже, С. Рок-
кан, С. Ліпсет), юристів (М. Оріу, Ж. Ведель, 
Л. Дюгі) і економістів (Й. Шумпетер, Дж. Гел-
брайт, Т. Веблен).

Метою статті є дослідження генезису кон-
цептуальних джерел публічного врядування, 
що сформувались у провідних наукових шко-
лах, а також підходів, методів і технологій його 
реалізації. 

Виклад основного матеріалу. Амери-
канська школа. Публічне врядування як само-
стійна галузь наукового знання виникло в США 
в 1940–1960-х рр. і оформилося у вигляді двох 
взаємопов’язаних дисциплін: вивчення публіч-
ної адміністрації (public administration), тобто 
сукупності органів публічного врядування, 
норм, що регулюють їх діяльність, і практики 
її здійснення, і вивчення публічних політик або 
публічного врядування (public policy), тобто 
управлінських процесів від моменту виник-
нення проблеми до отримання результату 
управлінського впливу. Серед провідних дис-
циплін публічно-управлінського циклу виникли 
теорія організацій (державних), теорія при-
йняття рішень, а також спеціальні дисципліни, 

концеПтуальні джерела ПуБлічного врядування:  
еволЮція науковоЇ думки
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У статті теоретично досліджений гене-
зис концептуальних джерел публічного 
врядування, що сформувались у провідних 
наукових школах, а також підходів, методів 
і технологій його реалізації. На основі аналізу 
встановлено, що більшість теоретичних 
концепцій публічного врядування, сформу-
льованих у конкретний історичний період, 
виділяє лише якийсь один бік управління 
як процесу, процедури, системного компо-
нента тощо, залишаючи поза увагою деякі 
інші аспекти, які, на думку автора, можуть 
бути досить істотними під час вироблення 
управлінських альтернатив. 
ключові слова: публічне врядування, меха-
нізми державного управління, джерела 
публічного врядування.

В статье теоретически исследован гене-
зис концептуальных источников публичного 
управления, которые сформировались в 
ведущих научных школах, а также подхо-
дов, методов и технологий его реализа-
ции. На основе анализа установлено, что 
большинство теоретических концепций 
публичного управления, сформулированных 
в конкретный исторический период, выде-

ляют только какую-то одну сторону управ-
ления как процесса, процедуры, системного 
компонента и т. д., оставляя без внимания 
некоторые другие аспекты, которые, по 
мнению автора, могут быть достаточно 
существенными при выработке управлен-
ческих альтернатив.
ключевые слова: публичное управление, 
механизмы государственного управления, 
источники публичного управления.

The article investigates the genesis of concep-
tual sources of public administration, which were 
formed in leading scientific schools, as well as 
approaches, methods and technologies for its 
implementation. On the basis of the analysis it 
was established that most of the theoretical con-
cepts of public administration, formulated in a 
concrete historical period, allocate only one side 
of management as a process, procedure, sys-
tem component, etc., disregarding some other 
aspects that, in the opinion author, can be quite 
significant in the development of management 
alternatives.
Key words: public administration, mechanisms 
of public administration, sources of public admin-
istration.
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пов’язані з управлінською діяльністю в окре-
мих сферах.

Спочатку обидві дисципліни мали пере-
важно прикладний (обмежений національним 
досвідом) характер, і лише пізніше розвину-
лися як потужні теоретичні дослідження. Уже 
на початкових етапах розвитку американської 
школи державного адміністрування багато її 
видатних представників були не лише теоре-
тиками, а й практиками. Професор Л. Уайт, 
який вважається одним з основоположників 
наукового напрямку в американській школі, 
здійснював велику практичну діяльність як 
член Комісії в справах цивільної служби. Його 
фундаментальна теоретична робота «Вступ 
до науки державного врядування» [2] багато в 
чому є узагальненням практики державно-вій-
ськового адміністрування в США [3, с. 28]. 

У теоретичному аспекті Л. Уайт багато в чому 
спирався на роботи Ф. Тейлора, Г. Гаінта, Ф. і 
Л. Гілбрета, які досліджували проблеми управ-
ління в бізнесі. Л. Уайт вважав, що вчені повинні 
орієнтуватися на вивчення самих адміністра-
тивно-державних інститутів із метою оптиміза-
ції їх функціонування й розвитку. Основну увагу 
у своїх роботах [4; 5, с. 88] він приділяв розро-
бленню раціональної структури державного 
адміністрування як ієрархічної організації.

У 1950-х рр. у США виникає новий напрям 
у теорії управління – поведінковий підхід. На 
відміну від класичної адміністративної школи 
управління та школи людських відносин, 
що зосереджувала увагу на методах нала-
годження міжособистісних відносин, в основу 
нового підходу було покладене прагнення 
більшою мірою розкрити можливості людини 
в управлінському процесі, застосовуючи кон-
цепції поведінкових наук у державному адміні-
струванні [6, с. 23].

Поява в 1940-х рр. терміна «біхевіоралізм» 
і поступове зникнення зі словника американ-
ських політологів слова «біхевіоризм» пов’я-
зані з прагненням підкреслити специфіку 
поведінкового підходу до теорії публічного 
врядування. 

Д. Істон, відомий американський політолог, 
вважав, що сенс біхевіорального підходу поля-
гає не лише в прагненні до точності, а й у надії 
на те, що в кінцевому підсумку будуть знайдені 
якісь загальні змінні, які зможуть лягти в основу 
теорії щодо кращого сприйняття та розуміння 
поведінки людини в усіх сферах.

Д. Істон систематизував основні ідеї біхевіо-
ралізму, спираючись на роботи Р. Даля, Ч. Хай-
немана, Д. Уолдо, Д. Трумена. Він запропонував 
вісім основних принципів біхевіоральної мето-
дології. Відповідно до цієї теорії публічного вря-
дування вони можуть бути зведені до такого.

Закономірності. Об’єктом дослідження 
повинні бути не стільки самі інститути й фор-
мальні процеси державного управління, 
скільки дії людей, спрямовані на досягнення 
оптимального управління. У поведінці людей 
в управлінському процесі можна виявити еле-
менти повторюваності, що підлягають уза-
гальненню й систематизації в рамках теорії 
поведінки та мають пояснювальну й прогнос-
тичну цінність.

Верифікація. Достовірність узагальнень 
такого роду може бути підтверджена шляхом 
спостереження за відповідною поведінкою.

Методика. Способи отримання й інтерпре-
тації даних не можуть прийматися на віру, а 
повинні використовуватися в якості гіпотетич-
них, отже, їх слід критично вивчати, уточню-
вати й відбирати, щоб у результаті прийти до 
методів спостереження, фіксування й аналізу.

Кількісні методи. Використання кількісних 
методів не має бути самоціллю: їх слід засто-
совувати лише там, де це може дати приклад-
ний ефект.

Цінності. Моральна оцінка й емпіричне 
пояснення пов’язані з двома різними типами 
міркувань, які в інтересах науки повинні аналі-
тично розділятися. Однак дослідник поведінки 
в управлінському процесі має право висловлю-
вати міркування різних типів разом чи окремо 
за умови, що він не приймає одне за інше.

Систематичність. Дослідження повинні бути 
систематичними, тобто теоретичне й емпі-
ричне слід розглядати як взаємопов’язані 
частини конкретного й упорядкованого знання.

Суто наука. Розуміння й пояснення пове-
дінки в управлінському процесі логічно пере-
дує виробленню рекомендації для вирішення 
актуальних проблем публічного врядування. 

Інтеграція. Оскільки державне адміністру-
вання пов’язане з різними сторонами люд-
ської діяльності, неприпустимо ігнорувати в 
дослідженнях висновки інших суспільних наук. 
Визнання цієї взаємозалежності має сприяти 
інтеграції теорії публічного врядування з філо-
софією, соціологією, психологією, політоло-
гією [7, с. 215].

Найцікавішими концепціями управління, 
розробленими в рамках поведінкового під-
ходу, є теорії «X» і «У» Д. Макгрегора й теорія 
мотиваційної гігієни Ф. Герцберга [8, с. 39; 
9, с. 187; 10, с. 17].

Зазначені концепції свідчать про зсув 
ракурсу вивчення публічного врядування в бік 
дослідження соціально-психологічних взаємин 
індивідів у процесі управління, що привело до 
широкого використання представниками біхе-
віоралізму принципів мікросоціологіі (соціоме-
трії). Однак поступово з’ясувалося, що прин-
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ципи соціометрії дають позитивний ефект лише 
в експериментах, проведених на малих групах, і 
виявляються зовсім непридатними щодо вико-
ристання в суспільстві в цілому.

Дещо інший підхід до вивчення адміністра-
тивно-державної діяльності запропонували 
представники модерністського напряму. Не 
відкидаючи повністю ідеї біхевіоралізму, вони 
в той же час прагнули подолати крайнощі та 
недоліки цього методу. Зокрема, модерністи 
запропонували доповнити його інституціо-
нальним підходом, тобто звернути основну 
увагу на вивчення самих адміністративно-дер-
жавних інститутів.

Модерністи використовували теоретичні й 
емпіричні методи кібернетики, фізики й мате-
матики. Різні розділи математичної статистики, 
насамперед факторний аналіз, різні види імітаці-
йних моделей, метод контент-аналізу, вербальні 
абстрактні моделі, теорія ігор – такі основні 
методичні засоби модерністського напряму.

Однак основний недолік методології модер-
нізму полягає аж ніяк не в тому, що вона спи-
рається на засоби природних і точних наук, а 
в тому, що вона надто абсолютизує ці засоби, 
формалізуючи тим самим науковий аналіз 
державного адміністрування.

Із середини 1950-х рр. у теорії публічного 
врядування стає популярним структурно-функ-
ціональний метод, чому сприяли роботи 
Д. Істона, Г. Алмонда, Т. Парсонса [11, с. 138]. 

Розглядаючи державне адміністрування в 
термінах структурно-функціонального аналізу, 
американські вчені зосередили увагу на фак-
торах, що сприяють або перешкоджають інте-
грації й стабільності наявної системи публіч-
ного врядування. У результаті прихильність 
ідеї соціальної стабільності поступово стала 
визначальною рисою американської школи 
публічного врядування [12, с. 254]. 

Т. Парсонс вважав, що структурно-функ-
ціональний аналіз пов’язаний із двома прин-
ципами: розподілом і інтеграцією. Розподіл 
зосереджується на засобах і неминуче веде до 
конфлікту. Інтеграція зосереджується на цілях 
і взаємозв’язку цілей, що створює стабільність 
публічного врядування.

У сучасній теорії управління структур-
но-функціональний підхід включає два аспекти 
[13, с. 341]. 

Структурний аспект: 
а) з’ясування компонентів, що складають 

цю систему; 
б) визначення закономірних зв’язків цих 

компонентів. 
Функціональний аспект: 
а) вивчення внутрішнього механізму функ-

ціонування елементів системи; 

б) вивчення зовнішнього функціонування 
системи, тобто взаємодії системи із зовнішнім 
середовищем.

В останні десятиліття в США істотний нау-
ковий інтерес викликає концепція організа-
ційного розвитку. Її витоки можна виявити в 
розробленнях, присвячених підготовці та під-
вищенню кваліфікації управлінського персо-
налу. У своїх теоретичних розробленнях ця кон-
цепція переплітається з роботами А. Маслоу, 
М. Макгрегора, Р. Лайкерта. Досі в американ-
ській школі немає загальноприйнятого визна-
чення концепції «організаційного розвитку». 
Однак можна сказати, що головною ідеєю цієї 
концепції є твердження про зростання швид-
кості й ускладнення характеру змін соціаль-
ного середовища [8, с. 44–46].

Фахівці з організаційного розвитку пред-
ставляють ідеальну структуру публічного вря-
дування, побудовану за моделлю живого орга-
нізму. На їхню думку, цій організації притаманні 
такі риси:

– вона повинна пристосовуватися до 
нових цілей публічного врядування відповідно 
до вимог мінливого соціально-політичного 
середовища;

– члени інститутів публічного врядування 
повинні здійснювати співробітництво й управ-
ляти змінами; 

– у країнах, що розвиваються, участь пра-
цівників кожного рівня в постановці цілей і 
прийнятті рішень є правилом; таким чином 
державні службовці відчувають свою залуче-
ність у планування й управління змінами;

– інститути публічного врядування повинні 
мати у своєму розпорядженні сприятливі мож-
ливості для самореалізації їхніх членів; для 
цього необхідне вільне спілкування (відкриті 
комунікації) і висока взаємна довіра держав-
них службовців, що має сприяти конструктив-
ному вирішенню будь-яких суперечностей.

Свої надії фахівці з організаційного роз-
витку пов’язують також із навчанням дер-
жавних службовців новітнім управлінським 
методикам. Важливе значення надається 
створенню умов для більш інтенсивного вико-
ристання людського потенціалу на базі різного 
роду методів поведінкових наук.

Теорія публічного врядування у Великій 
Британії. Вивчення публічного врядування в 
англійській академічній системі бере початок 
у кінці ХІХ ст., коли при Лондонському універ-
ситеті була заснована Лондонська школа еко-
номіки й політичних наук. Наукові дослідження 
до початку 1930-х рр. зводилися, як правило, 
до формально-юридичного опису держав-
но-правових інститутів, оскільки панував 
інституціональний підхід до вивчення публіч-
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ного врядування. Найбільш відомими вченими 
в цей період були Е. Баркер, Д. Коул, Г. Ласкі, 
Ч. Мангошг, У. Робсон, Г. Файнер.

Починаючи з 1930-х рр., в англійській школі 
публічного врядування починають панувати 
біхевіоральні методи вивчення державного 
адміністрування. Від самого початку в рам-
ках біхевіоральної методології склалися дві 
основні тенденції – соціологічна й економічна, 
джерелами яких стали два різних розуміння 
природи людської поведінки. 

Економісти розглядали політику й державне 
управління як сферу раціональної діяльності 
людей із незмінними цілями, що зводяться 
до прагнення отримати максимальну вигоду. 
Прихильники соціологічного підходу, навпаки, 
прагнули уникнути подібної однозначності й 
примітивізму, убачаючи в політичній поведінці 
й державній діяльності результат впливу куль-
турних традицій, яким людина підкоряється в 
більшості випадків неусвідомлено. 

Економічний підхід був на «другому плані» 
доти, доки не стало відомо про успіхи формаль-
них методів економічного аналізу. Він почав 
набирати силу після Другої світової війни. На 
відміну від соціологів, які наполягали на вивченні 
впливу культурних традицій і системи цінностей, 
економісти розглядали державне управління як 
сферу раціональної діяльності людей.

В останні роки в англійській школі «public 
administration» з’явилися нові підходи й 
напрями. Найбільшим впливом серед них кори-
стується система «м’якого мислення». На чолі 
цього напряму стоїть Пітер Чекланд, керівник 
дослідницької програми Ланкастерського уні-
верситету. Система «м’якого мислення» з’яви-
лася як наслідок невдалої спроби застосування 
інженерної методології (жорсткого підходу) до 
вирішення слабоструктурованих проблемних 
управлінських ситуацій. Система «жорсткого 
мислення» вбачала проблему в пошуку опти-
мальних шляхів руху до відомих чи заданих цілей. 
Система «м’якого мислення» перенесла ознаки 
системності з реальності на процес її пізнання. 
Цей підхід дозволяє структурувати управлін-
ські процеси за допомогою дослідження різних 
поглядів і позицій і обговорення їх правомірності 
в конкретних обставинах [1, с. 139].

Французька школа публічного врядування. 
У Франції теорія публічного врядування скла-
лася як підсумок розвитку науки державного 
(або конституційного) права. Розширивши тра-
диційні рамки конституційного права, фран-
цузькі дослідники Л. Дюгі й М. Оріу сформулю-
вали у своїх роботах поняття інституту, заклавши 
основи інституціонального підходу до публіч-
ного врядування [14, с. 278–292]. Однак кла-
сиком теорії публічного врядування у Франції 

по праву вважають Анрі Файоля. Не буде пере-
більшенням зазначити, що А. Файоль є най-
більш значною фігурою, яка здійснила вагомий 
внесок у розвиток європейської науки управ-
ління в першій чверті XX ст. Його «теорія адмі-
ністрації», викладена в книзі «Загальне й про-
мислове управління» й опублікована в 1916 р., 
доводила, що сформульовані ним принципи 
управління є універсальними й застосовуються 
практично всюди: в економіці, в урядових служ-
бах і установах, в армії й на флоті.

А. Файоль дав класичне визначення науко-
вому управлінню: «Управляти – значить перед-
бачати, організовувати, розпоряджатися, 
координувати й контролювати» [15, с. 119].

Згідно з Файолем, управління будь-якою 
організацією (і державною установою зокрема) 
включає шість основних груп функцій: тех-
нічні, комерційні, фінансові, страхові, облікові 
й адміністративні, причому адміністративні 
функції є головними, визначальними. 

А. Файоль сформулював низку загальних 
принципів управління.

1. Поділ праці.
2. Влада (право віддавати розпорядження) 

є тією силою, що змушує підпорядковуватися. 
Відповідальність – вінець влади, її природний 
наслідок, її необхідний придаток. 

3. Дисципліна – покора, старанність, діяль-
ність, манера тримати себе, зовнішні знаки 
поваги, притаманні встановленій між підпри-
ємством і його службовцями угоді.

4. Єдність розпорядження.
5. Єдність керівництва.
6. Підпорядкування приватних інтересів 

загальним.
7. Винагорода персоналу.
8. Централізація (повинна бути прийнята чи 

відкинута залежно від тенденцій керівництва й 
від обставин).

9. Ієрархія.
10. Порядок – певне місце для кожної особи 

(кожен працівник на своєму місці).
11. Справедливість.
12.Постійність складу персоналу.
13. Ініціатива.
14. Згуртованість персоналу (сила підпри-

ємства – в тому, щоб використовувати здібно-
сті всіх, винагороджувати за заслуги кожного, 
не порушуючи гармонії відносин).

Французька школа публічного врядування 
має низку специфічних рис, що відрізняють її 
від інших національних шкіл – американської, 
англійської та німецької. На перших двох ета-
пах еволюції теорії адмініністратівно-держав-
ного управління особливо розвинутою у Фран-
ції була теорія інститутів. Інституційний підхід 
до вивчення публічного врядування дозволив 
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французьким фахівцям досить успішно подо-
лати формалізм традиційної науки конститу-
ційного права.

На основі теорії інститутів у французькій школі 
публічного врядування була сформульована 
інституційна концепція держави, яка прийшла 
на зміну трактуванню держави як юридичної 
особи, розробленої в рамках конституційного 
права. Держава стала розглядатися як інститу-
ціоналізована влада, у широкому сенсі слова – 
інститут як такий, у якому втілюється влада.

У цілому теорія публічного врядування у 
Франції розвивалася від абстрактних теоре-
тичних напрацювань до вироблення конкрет-
них рекомендацій щодо розвитку публічного 
врядування в країні. 

Пошуком шляхів подолання кризи держав-
ної влади відзначені роботи багатьох фран-
цузьких учених. Одним із варіантів рефор-
містської «теорії участі» була концепція нового 
суспільного договору, висунута впливовим 
політичним діячем Е. Фором. Він оживив ідею 
«суспільного договору» Ж.-Ж. Руссо, пропо-
нуючи всім соціальним і політичним силам 
Франції об’єднатися для стабілізації держав-
ної влади й процвітання економіки.

Концепція Е. Фора досить радикальна. Він 
пропонував значно розширити повноваження 
місцевих органів влади, особливо на рівні муні-
ципалітетів і комун, ширше залучати трудящих 
для управління державними справами. Однак 
широкої підтримки ця концепція не отримала 
й незабаром була забута. 

Серед розмаїття біхевіоральних концепцій 
публічного врядування слід відзначити роботу 
Мішеля Крозьє «Феномен бюрократії: дослі-
дження бюрократичних тенденцій у сучасних 
організаціях і їх зв’язку із соціальною культур-
ною системою Франції». Він розглядає законо-
мірності функціонування організації як проек-
ції психологічних закономірностей [16, с. 178].

Аналіз французької школи публічного вря-
дування був би неповним без згадки книги 
колишнього президента Франції Валері 
Жискара д’Естена «Французька демократія». 
Він пропонує власну концепцію соціальної 
держави, підкреслюючи, що сучасне суспіль-
ство повинне забезпечувати всім своїм чле-
нам конкретну можливість досягти мінімаль-
ного достатку, так званого соціального статку. 
Роблячи ставку на індивідуалізм, приватну 
ініціативу, недоторканність приватної власно-
сті й плюралізм у політичному житті, Жискар 
д’Естен вважає їх основною запорукою успіху 
державного й суспільного розвитку [17, с. 56].

Висновки. Отже, аналіз концептуальних 
джерел публічного врядування, що сформу-
вались у провідних наукових школах, а також 

підходів, методів і технологій показав, що біль-
шість теоретичних концепцій публічного вря-
дування, сформульованих у конкретний істо-
ричний період, виділяють лише якийсь один 
бік управління як процесу, процедури, систем-
ного компонента тощо, залишаючи поза ува-
гою деякі інші аспекти, які, на думку автора, 
можуть бути досить істотними під час виро-
блення управлінських альтернатив. 
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Аналіз стану й показників розвитку 
морських портів України дає змогу ідентифіку-
вати й оцінити потужність дії основних факто-
рів впливу на стратегічний розвиток морських 
портів України на сучасному етапі розвитку. 
Забезпечення комплексного розвитку мор-
ських портів України, проголошене метою 
Стратегії розвитку морських портів України на 
період до 2038 року [1], передбачається здійс-
нювати на основі виявлених переваг, умов 
розвитку портової галузі, проблем її функціо-
нування, викладених у згаданому документі. 
Разом із тим коло переваг і проблем морської 
галузі й, зокрема, функціонування морських 
портів може бути значно розширене за раху-
нок систематизації й узагальнення результатів 
досліджень вітчизняних науковців і практиків. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблемі оцінювання та аналізу основних 
факторів впливу на стратегічний розвиток 
морських портів України на сучасному етапі 
присвячено праці таких учених і дослідників, як 
Н. Дубовик [2], О. Карпенко [3], А. Мишко [4], 
А. Мишко [5], Р. Мансуров [6], О. Мельниченко 
[7] та ін.

Метою статті є аналіз основних факторів 
впливу на стратегічний розвиток морських 
портів України на сучасному етапі.

Виклад основного матеріалу. Серед 
конкурентних переваг функціонування й роз-
витку морських портів України натепер можна 
виокремити високий експортний потенціал 
вантажів чорних металів, вугілля, залізоруд-
ного концентрату, зернових, які мають най-
більший потенціал для зростання; значні 
потужності з перевалки вантажів; наявність 
потенціалу для збільшення вантажопотоків; 
географічне розташування, вигідне для забез-
печення транзитний потоків з СНД і по Чорному 
морю; законодавче забезпечення залучення 
інвестицій у галузь; професіоналізм і висока 
здатність до навчання спеціалістів портової 
галузі; одна з кращих у світі систем підготовки 
морських спеціалістів.

Поряд із цим можуть бути визначені основні 
чинники, які стримують необхідний рівень 
функціонування й розвиток портів як еле-
мента інфраструктури національної еконо-
міки (таблиця 1). Окремо варто зауважити, що 
вплив визначених чинників спостерігається 
протягом багатьох років, усунути його поки 
не вдалося. Водночас світові глобалізаційні 
та інтеграційні процеси й тенденції, а також 
складна суспільно-політична та, як наслі-
док, економічна ситуація в країні створюють 
нові фактори й змінюють вектори дії наявних 
факторів розвитку, що потребує їх аналізу та 

основні Фактори вПливу на стратегічний розвиток  
морських Портів украЇни на сучасному етаПі розвитку
MAIN INFLUENCE FACTORS ON STRATEGIC DEVELOPMENT  
OF SEA PORTS OF UKRAINE AT THE PRESENT STAGE

УДК 656.615.477

іванов г.с.
здобувач кафедри управління 
персоналом та економіки підприємства
Донецький державний університет 
управління

У статті розглянуто основні фактори 
впливу на стратегічний розвиток морських 
портів України на сучасному етапі розвитку. 
Визначено основні переваги та можливо-
сті функціонування й розвитку морських 
портів України. Зазначено основні чинники, 
які стримують необхідний рівень функці-
онування й розвиток портів як елемента 
інфраструктури національної економіки. На 
основі аналізу, узагальнення та системати-
зації наукових джерел висвітлено напрями 
вдосконалення стратегічного управління 
розвитком морських портів України. 
ключові слова: державне управління, стра-
тегічний розвиток, морські порти України, 
національна економіка, морська інфраструк-
тура, державні цільові програми.

В статье рассмотрены основные факторы 
влияния на стратегическое развитие мор-
ских портов Украины на современном этапе 
развития. Определены основные преиму-
щества и возможности функционирования 
и развития морских портов Украины. Ука-
заны основные факторы, которые стиму-
лируют необходимый уровень функциони-
рования и развитие портов как элемента 
инфраструктуры национальной экономики. 

На основе анализа, обобщения и система-
тизации научных источников освещены 
направления совершенствования страте-
гического управления развитием морских 
портов Украины.
ключевые слова: государственное управ-
ление, стратегическое развитие, морские 
порты Украины, национальная экономика, 
морская инфраструктура, государствен-
ные целевые программы.

The article considers the main factors influenc-
ing the strategic development of the sea ports 
of Ukraine at the present stage of development. 
The main advantages and possibilities of func-
tioning and development of sea ports of Ukraine 
are determined. The main factors that restrain 
the necessary level of functioning and develop-
ment of ports as an element of the national econ-
omy's infrastructure are noted. On the basis of 
analysis, generalization and systematization of 
scientific sources the directions of improvement 
of strategic management of development of sea 
ports of Ukraine are highlighted.
Key words: public administration, strategic 
development, sea ports of Ukraine, national 
economy, maritime infrastructure, state target 
programs.
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подальшого врахування в процесі державного 
стратегічного управління розвитком морських 
портів України.

Вибір методу виявлення й аналізу впливу 
ключових факторів розвитку вітчизняних мор-
ських портів ускладнюється кількома специ-
фічними аспектами. По-перше, можливість 
використання кількісних методів, зокрема ста-
тистичних, покликаних виявити закономірності 
динаміки показників функціонування морських 
портів України, обмежена кардинальною змі-
ною умов їх функціонування у 2013–2014 рр. 
Ця зміна спричинена анексією Кримського пів-
острова, на якому розташовані п’ять морських 
портів у містах: Євпаторія, Керч, Севастополь, 
Феодосія, Ялта, що призвело до втрати одних і 
перерозподілу інших вантажопотоків.

По-друге, відбувся розрив окремих госпо-
дарських і зовнішньоекономічних зв’язків, що 
також позначилося на обсягах вантажопото-
ків. Це призвело до переламу усталених зако-
номірностей функціонування й розвитку мор-
ських портів України. 

По-третє, формування нових тенденцій 
перебуває на початковій стадії, не дає достат-
ньої статистичної бази для аналізу. За таких 

умов використання параметричних методів 
аналізу не видається можливим.

З огляду на викладене, виникає необхід-
ність удосконалення методичних засад ана-
лізу впливу різноспрямованих і нестабільних 
зовнішніх і внутрішніх факторів на розвиток 
морських портів України.

Стосовно напрямів удосконалення страте-
гічного управління розвитком морських портів 
України, варто зазначити таке.

По-перше, серед функцій стратегічного 
управління в тому числі розвитком морських 
портів України, до яких зараховують цілепо-
кладання, планування стратегії, організацію 
виконання стратегічних планів, координа-
цію дій щодо реалізації стратегічних завдань, 
мотивацію на досягнення стратегічних резуль-
татів, контроль за процесом виконання стра-
тегії, особливого значення набуває функція 
цілепокладання. 

Функція цілепокладання в загальному розу-
мінні реалізується як процес формування 
мети, її розгортання в часі й у цьому інфор-
маційному просторі на основі врахування 
особливостей діяльності, в ході якої передба-
чається досягнення поставленої мети. Визна-

Таблиця 1
Недоліки та загрози функціонування й розвитку морських портів України

Недоліки:
– зниження рівня прибутково-
сті морських портів у зв’язку зі 
значним зносом основних засо-
бів (більше як 70 відсотків);
– повільне оновлення основних 
фондів морських портів, невід-
повідність їх технічного рівня 
вимогам щодо надання послуг 
зі здійснення операцій з ванта-
жами;
– відсутність дієвого механізму 
залучення приватних інвестицій 
для розвитку морських портів і 
захисту прав інвесторів;
– зменшення обсягу транзит-
них вантажопотоків у зв’язку 
з недостатньо розвинутою 
інфраструктурою морських 
портів (зокрема недостатньою 
глибиною та довжиною прича-
лів), низькою якістю виконання 
навантажувально-розвантажу-
вальних робіт, довгостроковістю 
здійснення процедури оформ-
лення транзитних документів;
– недосконалість законодавства 
з питань митного оформлення, 
перетинання державного кор-
дону;
– зниження рівня завантажено-
сті морських портів у зв’язку зі 
зменшенням обсягу транзитних 
вантажопотоків.

Загрози:
– неузгодженість дій щодо нарощування перевантажувальних 
потужностей і, як наслідок, недобросовісна конкуренція між 
вітчизняними морськими портами;
– нарощування потужностей у морських портах країн 
Чорноморського басейну та Прибалтики, уживання щодо них 
протекціоністських заходів, розширення переліку послуг зі здійс-
нення операцій з вантажами, реалізація сприятливої тарифної 
політики для залучення додаткових транзитних вантажопотоків;
– збільшення кількості спеціальних економічних зон у морських 
портах країн Чорноморського басейну;
– зниження попиту на продукцію вітчизняного виробництва 
(сталь, залізорудний концентрат) на світовому ринку;
– зменшення обсягів експортних вантажопотоків через морські 
порти у зв’язку з перевезенням вантажів іншими видами тран-
спорту (автомобільним, залізничним);
– обмеження на перевалку вугілля, залізорудного концентрату 
й хімічних вантажів морськими портами, розміщеними в межах 
міста, згідно з міжнародними екологічними стандартами;
– відсутність чіткої спеціалізації морських портів за видами ван-
тажів, що призводить до їх неефективної перевалки;
– нерозвинута транспортна інфраструктура в морських портах  
і на під’їзних шляхах;
– низький рівень міжгалузевої координації діяльності із забез-
печення розвитку транспортної інфраструктури, що призводить 
до роз’єднання єдиного транспортного потоку, нераціонального 
використання ресурсів і зниження ефективності використання 
транспорту;
– низький рівень інформатизації транспортних процесів та інфор-
маційної взаємодії з галузями національної економіки;
– неможливість здійснення повномасштабної оптимізації діяль-
ності морських портів у зв’язку з високим рівнем витрат на утри-
мання об’єктів соціальної інфраструктури;
– низький рівень технічної безпеки в морських портах
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чення цілей держави становить основу всієї 
її діяльності, окреслює перспективи управ-
лінні розвитку на певний період. Виходячи із 
цього, під час цілепокладання враховується 
як притаманна суб’єктові управління (дер-
жавній владі) система цінностей, так і розу-
міння ситуації, процесів розвитку та прагнень 
об’єкта управління (суспільства), його сучас-
ного стану й тенденцій розвитку. Визначення 
цілей держави – це насамперед визначення 
пріоритетів на рівні основних напрямів її діяль-
ності, тобто на найвищому рівні її пріоритетів, 
який на певний час визначає подальше спря-
мування державної діяльності, зокрема дер-
жавного управління, використання наявних 
ресурсів держави; її стан; ставлення до неї 
інших держав світу, що утворюють зовнішнє 
середовище; зрештою, її успішний розвиток 
і пов’язане із цим майбутнє. Цілепокладання 
як загальна функція управління реалізується 
для здійснення державного управління як на 
загальнодержавному, так і на регіональному й 
галузевому рівнях.

Принциповий вибір головної мети держави 
та її основних складників, з одного боку, визна-
чає генеральні напрями державної діяльності, 
а з іншого – потребує їх конкретизації як у про-
сторі, так і в часі. Із цією метою здійснюється 
структуризація цілей держави, як правило, у 
формі класичної ієрархічної структури типу 
дерева. Ідеали (місії), макроцілі (політичні, 
економічні, соціальні, духовні) та цілі (кон-
кретні бажані результати в різних сферах сус-
пільної діяльності), відповідно, утворюють три 
основні рівні бачення цілей держави [8]. 

Функціонування й розвиток морських тор-
говельних портів України як елемента тран-
спортної інфраструктури національної еко-
номіки є засобом реалізації стратегічних 
цілей не тільки на мікрорівні, а й на мезорівні 
(територія розташування порту, транспортна 
галузь) і на макрорівні (розвиток національної 
економіки). Особливість стратегічного управ-
ління розвитком морських портів полягає в 
тому, що превалювання загальнодержавних 
цілей при цьому забезпечується, на відміну 
від багатьох інших сфер суспільного життя, 
як правовими й економічними методами дер-
жавного управління, так й адміністративними 
практично рівною мірою.

Виходячи з викладеного, особливої ваги 
набуває узгодженість цілей стратегічного роз-
витку морських портів України з цілями вищих 
рівнів ієрархії, які визначатимуть економічну 
політику держави, пріоритети зовнішньое-
кономічних зв’язків країни, її участь у певних 
інтеграційних утвореннях, горизонтальну та 
вертикальну кооперацію, що, зрештою, як 

забезпечує формування власних вантажопо-
токів України (експорту й імпорту), так і визна-
чає розвиток транзиту, включаючи траєкторію 
та потужність вантажопотоків. Отже, вини-
кає необхідність у посиленні взаємодії між 
заінтересованими міністерствами й іншими 
центральними органами виконавчої влади в 
процесі формулювання цілей стратегічного 
розвитку морської галузі, зокрема морських 
торговельних портів України, що передба-
чає розвиток форм і методів такої взаємодії, 
поліпшення організаційно-управлінських про-
цедур тощо.

По-друге, як зазначають А. Мишко [5], 
Р. Мансуров [6], конкурентоспроможність під-
приємства є показником відносним. Базою 
для порівняння при цьому слугують аналогічні 
показники конкурентоспроможності ідеаль-
них (еталонних) підприємств або портів-кон-
курентів. Крім того, конкурентоспроможність 
підприємства, на думку авторів, є властиві-
стю об’єкта, який характеризується ступенем 
задоволення ним конкурентної потреби порів-
няно з іншими об’єктами, що представлені 
на ринку; здатністю підприємства витриму-
вати конкуренцію з аналогічними об’єктами, 
присутніми на ринку [5; 6]. Отже, узгодже-
ність цілей стратегічного розвитку морських 
портів України із цілями вищих рівнів ієрархії 
дасть змогу окреслити коло потенційних пор-
тів-конкурентів, порівняно з якими мають бути 
досягнуті конкурентні переваги, що дає змогу 
підвищити ефективність і результативність 
стратегічного управління розвитком морських 
портів країни. 

По-третє, конкурентоспроможність під-
приємства визначає величину й ефектив-
ність використання всіх видів ресурсів [5; 6]. 
Ефективність являє собою показник успішно-
сті функціонування системи для досягнення 
запланованих результатів [9; 10]. Отже, такий 
підхід до розуміння сутності конкуренто-
спроможності прямо пов’язує цілі й ресурси, 
витрачені на їх досягнення. Результативність 
ресурсного (в тому числі фінансово-бюджет-
ного) таргетування розвитку морського порту 
підвищується мірою чітко визначених страте-
гічних цілей і місця морського порту в реалі-
зації стратегії соціально-економічного роз-
витку країни.

По-четверте, морські торговельні порти 
виступають не тільки як підприємства, що 
мають стратегічне значення для економіки 
України, а і як найпотужніші бюджетоутворю-
ючі підприємства відповідного регіону. Вони 
мають велике, а іноді визначальне, структу-
роутворююче значення для господарського 
механізму адміністративно-територіальної 
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одиниці. За таких умов заходи державної під-
тримки розвитку морського порту стають 
основою розв’язання низки проблем соціаль-
но-економічного розвитку регіону або міста. 
З іншого боку, результати реалізації держав-
них цільових програм (далі – ДЦП), спрямо-
ваних на забезпечення розвитку території, 
сприяють підвищенню рівня конкурентоспро-
можності самого морського порту. З огляду на 
це, в системі функцій стратегічного управління 
розвитком морських портів функція органі-
зації виконання стратегічних планів потребує 
підвищеної уваги до державного планування, 
складником реалізації якого є державне про-
грамування.

Закон України «Про державні цільові про-
грами» [11] закріплює широкий спектр ДЦП за 
їх спрямованістю, що перетворює їх на досить 
потужний інструмент стратегічного управління 
розвитком морських портів України, потен-
ціал якого, однак, натепер використовується 
неповною мірою.

Важливо відзначити, що інтереси терито-
рії розташування порту (міста, регіону) в про-
цесі державного програмування гарантуються 
статтею 6 Закону України «Про державні цільові 
програми» [11], яка проголошує, що поряд із 
Кабінетом Міністрів України, центральними 
органами виконавчої влади, Національним 
банком України, Національною академією наук 
України ініціювати розроблення державної 
цільової програми, розробляти та проводити 
громадське обговорення концепції програми 
можуть Верховна Рада Автономної Республіки 
Крим, обласні, Київська й Севастопольська 
міські ради, Рада міністрів Автономної Рес-
публіки а Крим, обласні, Київська й Севасто-
польська міські державні адміністрації.

По-п’яте, наявність в Україні трьох типів 
портів – порт-хаб, диференційовані й нішеві 
порти – вимагає поглиблення диференціації 
методів, інструментів і важелів стратегічного 
управління розвитком морських портів України.

О. Мельниченко, узагальнюючи сучасні 
погляди на структуру методів державного 
управління, за формами впливу виділяє прямі 
й непрямі методи, а за способом впливу – нор-
мативно-правові, економічні, організаційні, 
адміністративні, соціально-психологічні [7], 
зазначаючи, що прямі методи безпосередньо 
впливають на стан об’єкта управління, а непрямі 
характеризуються опосередкованим впливом, 
оскільки передбачають створення сприятливих 
умов для його функціонування та розвитку.

Найбільшу можливість диференціації мето-
дів впливу держави на стратегічний розвиток 
морських портів України дають економічні 
методи, до яких зараховують [12] податкове 

стимулювання, трансформацію власності, 
оренду й концесію, пільгове кредитування, 
зниження ставок рефінансування, цільове 
бюджетне фінансування, державне замов-
лення, дотації, субсидії, регулювання цін, митні 
обмеження, державне соціальне страхування 
тощо. Така диференціація уможливлює най-
більш повне урахування особливостей мор-
ського порту як об’єкта стратегічного управ-
ління, умов і перспектив його розвитку, місця 
в транспортній системі України, взаємодії з 
навколишнім середовищем, потреби в ресур-
сах розвитку тощо. Разом із тим протилежним 
полюсом диференціації методів державного 
впливу стає ускладнення системи управління, 
необхідність оновлення правил і процедур вза-
ємодії різних рівнів управління, розширення 
інформаційно-аналітичної бази прогнозування 
розвитку морських портів. Однак «точковий», 
чітко спрямований вплив держави на процеси 
стратегічного розвитку морських портів дасть 
змогу підвищити його ефективність.

Висновки. Отже, сформульовано методичні 
положення, що розкривають науковий підхід 
до підвищення дієвості державного управління 
розвитком морських портів України:

– посилення взаємодії між центральними 
органами виконавчої влади, органами міс-
цевого самоврядування в процесі цілепокла-
дання розвитку морського порту України і його 
ресурсного таргетування; 

– забезпечення конкурентних переваг 
морських портів України на основі цілеспря-
мованого формування товаропотоків і роз-
витку міжнародних транспортних коридорів 
територією України; 

– посилення функцій державного пла-
нування і програмування розвитку морських 
портів України на рівні окремих адміністратив-
но-територіальних одиниць; 

– диференціація методів, інструментів і 
важелів державного управління розвитком 
морських портів України.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Процесу інтернаціоналізації вищої 
освіти (далі – ІВО) вже більше двох десяти-
літь, він є багатоаспектним, на нього діють 
регіональний – національний – внутрішньоу-
ніверситетський контент на мезо-, макро- й 
мікрорівнях, що й зумовлює нормативну та 
імплементаційну диференціацію. Проте він 
найчастіше асоціативно залишається синоні-
мом вхідної мобільності. І цей критерій є чи не 
єдиним основним показником успішності ІВО, 
який береться до уваги в рейтингових оціню-
ваннях закладів вищої совіти (далі – ЗВО), як, 
наприклад, QS World Ranking1. 

У ході дослідження ми переконались, що є різ-
ниця між сприйняттям основних цілей і завдань 
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Українська вища освіта постійно відчуває 
виклики та глобалізаційні трансформації, 
серед яких загальна інтернаціоналізація 
вважається ключовою стратегією, проте із 
запізненням на 20–25 років. Задекларований 
курс на інтернаціоналізацію вищої освіти 
(ІВО) в Україні кожен заклад вищої освіти реа-
лізовує у власний спосіб, оскільки немає уніфі-
кованого дороговказу на кшталт державної 
Стратегії інтернаціоналізації вищої освіти, 
а Програми розвитку закладів вищої освіти 
не розводять поняття сучасної інтернаці-
оналізації і традиційної міжнародної діяль-
ності. Стаття базується на дослідженні 
способів реалізації інтернаціоналізації вищої 
освіти в 7 провідних університетах Укра-
їни – лідерах рейтингів закладів вищої освіти 
та переможцях у проектах за програмами 
Європейської комісії. Основним завданням 
дослідження є проаналізувати, що перева-
жає в міжнародній діяльності досліджуваних 
закладів вищої освіти: інтернаціоналізація 
вищої освіти чи прагнення підвищити рей-
тингові позиції.  
ключові слова: вища освіта, інтернаціона-
лізація вищої освіти, міжнародна діяльність, 
освітні програми Європейського Союзу, рей-
тинг заклад вищої освіти. 

Украинское высшее образование постоянно 
испытывает вызовы и глобализационные 
трансформации, среди которых всеобъем-
лющая интернационализация считается 
ключевой стратегией, однако с опозданием 
на 20–25 лет. Задекларированный курс на 
интернационализацию высшего образова-
ния (ИВО) в Украине каждый вуз реализует 
по-своему, поскольку нет унифицирован-
ного путеводителя вроде государственной 
Стратегии интернационализации высшего 
образования, а Программы развития вузов 
не разводят понятия современной интерна-

ционализации и традиционной международ-
ной деятельности. Статья базируется на 
исследовании способов реализации интер-
национализации высшего образования в 
7 ведущих университетах Украины – лиде-
рах рейтингов вузов и победителях в проек-
тах по программам Европейской комиссии. 
Основной задачей исследования является 
проанализировать, что преобладает в 
международной деятельности исследуемых 
вузов: интернационализация высшего обра-
зования или стремление повысить рейтин-
говые позиции.
ключевые слова: высшее образование, 
интернационализация высшего образова-
ния, международная деятельность, обра-
зовательные программы Европейского 
Союза, рейтинг вуза.

Ukrainian higher education constantly faces chal-
lenges and globalization transformations, among 
which the overall internationalisation is consid-
ered a key strategy, but with 20–25 years delay. 
The declared course on the internationalisation 
of higher education (IHE) in Ukraine is imple-
mented in its own way by each University, since 
there is no unified guidance like the State Strat-
egy of the IHE, and the Universities’ Program 
Plans of development do not raise the concept 
of nowadays internationalisation and traditional 
international activities. The article is based on the 
research of the ways of IHE implementation in 
7 leading Ukrainian universities, which are lead-
ers in Universities’ rankings and often win Calls 
for proposals under the European Commission 
programs. The main task of the survey was to 
analyze the prevailing reasons for the investi-
gated Universities international activeness: IHE 
or the rating positions improvement.
Key words: higher education, internationalisa-
tion of higher education, international activity, EU 
studying programs, Universities ranking.

ІВО в Європі (включаючи Україну та інші країни 
східноєвропейського регіону) та Північній Аме-
риці (США, Канада). Так, у Європі вхідна/вихідна 
академічна мобільність за програмами Erasmus 
уже давно й досі залишається головним показ-
ником «інтернаціоналізованості» ЗВО. Звичайно, 
впроваджується інтернаціоналізація навчальних 
планів, компаративний міжнародний складник 
у програми підготовки спеціалістів, організову-
ються літні мовні школи, але ці показники рідко 
беруться до уваги під час складання рейтинго-
вих таблиць. У Північній Америці мобільність, 
звичайно, також є одним із основних пріорите-
тів розвитку університетів, але, наприклад, про-
грама наукових обмінів ім. Фулбрайт не розгля-
дається як єдиний спосіб досягти успіху на ринку 

1 Глобальне щорічне дослідження і складений на його основі рейтинг найкращих вищих навчальних закладів світового значення за показником 
їхніх досягнень у галузі освіти й науки. Розрахований за методикою британської консалтингової компанії QuacquarelliSymonds (QS).
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міжнародних освітніх послуг. Значна увага приді-
ляється розвитку потенціалу студентів, форму-
ванню універсальних компетенцій і здібностей, 
конкурентоспроможних і затребуваних на світо-
вих ринках праці спеціалістів. Тобто внутрішня 
інтернаціоналізація, інтернаціоналізація «вдома» 
розглядається як рівнозначний вектор ІВО разом 
із зовнішньою (вхідна/вихідна академічна ступе-
нева/кредитна мобільність). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Визначень ІВО загалом та окремих його аспек-
тів існує багато, проте з 2011 року в науковому 
дискурсі починають проглядатись тенденції до 
реконцептуалізації цього феномена. Почали 
з’являтись наукові статті, в яких акцент змі-
щено із суто теоретичного визначення на оцінні 
судження про процес, осмислення змін «серед-
нього віку» ІВО [3]; а то і його можливого «зане-
паду», адже «з кінця 1980-х рр. до багатовимір-
ного поняття ІВО додано нові компоненти, які 
перетворили його з просто обміну студентами 
на великий бізнес щодо їх залучення та з діяль-
ності, яка впливала на відносно невелику групу 
еліт, на масовий феномен» [2]. Узагальнюючи 
всі висловлені з 2011 р. ідеї й візії, можемо ска-
зати, що спільним є меседж про те, що «міжна-
родна освіта не може більше розглядатись як 
перелік обов’язків міжнародних відділів універ-
ситетів і невеликої кількості мотивованих спеці-
алістів з інтернаціоналізації з числа викладачів і 
студентів. ІВО, навпаки, повинна бути інтегро-
ваною, широкою та сутнісною концепцією» [1]. 

Окрім останніх напрацювань експертів 
щодо теоретико-методологічного забезпе-
чення і практичної реалізації ІВО, для вико-
нання завдань нашого дослідження участі й 
результативності провідних українських ЗВО 
в програмах Європейської комісії та кореля-
ції цих показників і ступеня інтернаціоналіза-
ції згаданих ЗВО в нагоді стали нормативні 

документи Еразмус + в Україні, бази проек-
тів Європейського Союзу (далі – ЄС) у сфері 
вищої освіти й Жана Моне та офіційна статис-
тика участі України в цих конкурсах. Крім того, 
ми дослідили організаційну структуру, Поло-
ження про роботу міжнародних відділів і стра-
тегії розвитку провідних українських ЗВО-пе-
реможців конкурсів грантових заявок з метою 
встановлення ступеня їх інтернаціоналізова-
ності [4–14].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Українська ІВО «нав-
здогін» через невідповідність стартових 
можливостей відбувається здебільшого не 
з урахування світового досвіду, а виходячи з 
вітчизняних реалій. За основну мету беруться 
фінансова ефективність і рейтингові показ-
ники. У національному науковому дискурсі й 
програмних документах ЗВО бракує переліку 
практичних кроків із загальної стратегії ІВО 
на противагу завданням з розвитку бренду 
самого ЗВО. 

Мета статті – встановити рівень інтерна-
ціоналізованості провідних українських ЗВО 
на підставі показників успішності в програмах 
Європейської комісії та з огляду на організацію 
й нормативне закріплення міжнародного век-
тору діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Показники 
участі й успішності українських ЗВО в освітніх 
програмах ЄС стабільно позитивні та зростаючі. 
Документ Європейської комісії «Еразмус + для 
розвитку вищої освіти в Україні» наводить ста-
тистику участі України та її позицію у відсотках 
з-поміж інших учасників Східного партнерства 
в: 1) Erasmus + : K1. Програми Міжнародної кре-
дитної мобільності (International credit mobility, 
ICM); 2) Erasmus Mundus; 3) Erasmus + : K2. 
Capacity-building for Higher Education (розвиток 
компетенцій); 4) напрям Жана Моне [4]. 

1. Erasmus + : K1. Програми Міжнародної кредитної мобільності. 

2017 2016 2015

Отримані заявки за участі України 393 316 299

Відібрані проекти за участі України 268 214 161

Студенти й викладачі, які їдуть до ЄС 1815 1684 1772

Студенти й викладачі, які їдуть в Україну 896 686 382

Відсоток регіонального бюджету (див. діаграму 1) 41,1 38,8 43,5
2. Erasmus Mundus Join Master Degrees (EMJMDs).

Україна в проектах EMJMD 2017 2016 2015 2014

Загалом відібрані EMJMDs 39 27 15 11

Загалом надійшло заявок 122 92 76 61

Отримані заявки за участі України 4 4 0 2

Відібрані EMJMDs за участі України 2 0 0 0

Повне партнерство України в EMJMDs 1 0 0 0

Асоційоване партнерство України в EMJMDs 4 0 0 0
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Цьогорічні результати конкурсу проектів 
напряму Жана Моне, оприлюднені 19 липня 
2018 р., свідчать, що 14 проектів від України 
рекомендовані до фінансування ЄС. Такий 
очевидний успіх і флагманські позиції з-поміж 
інших країн-учасниць Східного партнерства 
провокують рефлексію стосовно усвідомле-
ного поступу українських ЗВО на шляху ІВО. 
Проведене нами дослідження мало на меті 
розглянути стан упровадження ІВО на макро- 
(державному) та мікрорівнях (університет-
ському) на підставі Положень про міжнарод-
ний відділ, ролі й місця міжнародного відділу в 
структурі університету, що дало б змогу зіста-

вити успішність написання грантових заявок 
та успішність реалізації ІВО.

Для порівняння нами обрано 7 провідних 
українських ЗВО з високими рейтингами та 
показниками виграних проектів за грантовими 
програмами Європейської комісії: КНУ ім. Т. Шев-
ченка, ЛНУ ім. І. Франка, НТУ «КПІ» ім. І. Сікор-
ського, Сумський державний університет, ХНУ 
ім. В.Н. Каразіна, Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника та Київський 
університет імені Бориса Грінченка. 

Вивчались організаційна структура ЗВО, 
структурний підрозділ, відповідальний за 
ІВО [8-14]. 

3. Erasmus + : K2. Capacity-building for Higher Education(СВНЕ).

Україна в проектах CBHE 2017 2016 2015

Заявки, отримані в проекті загалом 833 736 515

Проекти, відібрані загалом 149 147 138

Відібрані заявки за участі України 134 130 91

Відібрані проекти за участі України 8 6 10

Проекти, де координатором є Україна 1 0 0

Випадки участі України в окремих проектах 41 41 43
4. Hапрям Жана Моне.

Участь України в напрямі Жана Моне 2017 2016 2015 2014

Заявки, отримані в проекті загалом 1177 1034 879 493

Проекти, відібрані загалом 238 270 260 212

Заявки від України 149 124 110 27

Відібрані проекти від України 12 11 8 10

Мережі із залученням партнерів з України 1 0 1 0

Таблиця 1
Інформація про орган, відповідальний за міжнародну активність ЗВО

Назва ЗВО Назва органу Структура Кадровий 
склад

КНУ ім. Т. Шевченка Відділ міжнародного  
співробітництва 

Розгалужена,  
складається з 4 груп 8

ЛНУ ім. І. Франка Відділ міжнародних зав’язків Одиничний орган 2 5

НТУ «КПІ» ім. І. Сікорського Департамент міжнародного 
співробітництва

Розгалужена, складається  
з 6  відділів, які, у свою чергу, 
діляться на сектори (26) 

? 3

Сумський державний  
університет Відділ міжнародних зав’язків Розгалужена,  

складається з 4 груп 14

ХНУ ім. В.Н. Каразіна Управління міжнародних 
відносин

Розгалужена, складається  
з 3 відділів ? 3

Прикарпатський НУ  
імені  Василя Стефаника Відділ міжнародних зав’язків Одиничний орган 7

Київський університет  
імені Бориса Грінченка

Науково-дослідна лабора-
торія інтернаціоналізації 
вищої освіти (НДЛ ІВО)

Одиничний орган 5

2 Але додатково є 20 координаторів академічної мобільності в рамках проектів Erasmus + (по 1 на кожному факультеті).
3 Немає інформації про кадровий склад, на сайті зазначено тільки начальників відділів.
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Отже, 6 із 7 провідних українських ЗВО не 
мають підрозділу, який би орієнтувався саме 
на реалізацію всеохоплюючої інтернаціоналі-
зації. Це переважно традиційні міжнародні від-
діли, які займаються абсолютно всіма видами 
діяльності, яка б прямо чи опосередковано 
мала стосунок до міжнародної сфери. Слова 
«інтернаціоналізація» навіть немає в доку-
ментах, якими керуються міжнародні відділи у 
своїй роботі. 

До основних функцій досліджуваних 
структурних підрозділів, відповідно до нор-
мативних документів, що регулюють їхню 
діяльність, загалом належать вхідна/вихідна 
академічна мобільність, пошук проектів і 
написання грантових заявок, розвиток парт-
нерства із закордонними ЗВО і членство в 
міжнародних установах та організаціях, під-
готовка й організація прийому іноземних 
делегацій, навчання іноземних студентів і 
повний документальний і юридичний супро-
від протягом їхнього навчання, інформацій-
но-організаційна й рекламна активність. Ці 
функції традиційно є складниками зовніш-
ньої інтернаціоналізації. Треба зазначити, 
що в нормативних документах відібраних 
нами ЗВО про завдання з розвитку внутріш-
ньої інтернаціоналізації нічого не йдеться. На 
практиці ж, виходячи з інформації, розміще-
ної на офіційних сайтах, вона реалізовується 
через інтернаціоналізацію навчальних планів, 
міждисциплінарність, мовні програми, дис-
танційну освіту, культурні заходи, взаємодію 
зі студентським корпусом для розвитку між-
культурного обміну та діалогу, через коучинг 
як елемент взаємодії професорсько-викла-
дацького і студентського складу.

Постає питання: чи є пряма залежність між 
розширенням штату міжнародних відділів і 
дієвою ІВО? На жаль, ні. Уведення спеціалізо-
ваного штату співробітників, задіяних лише в 
написанні проектних заявок за програмами 
Еразмус +, Горизонт 2020 і напрямом Жана 
Моне, значно збільшує шанси ЗВО виграти 
грант. Але при цьому не завжди вхідна/вихідна 
академічна мобільність є основною метою. 
Якщо подивитись, наприклад, статистику за 
Erasmus + : K1., зокрема на показники вихідної 
академічної мобільності за 2015 і 2016 рр., то, 
незважаючи на зростаючу динаміку виграних 
проектів, показники академічної мобільності 
знизились. Тобто основною метою участі й 
перемоги в освітніх програмах Європейської 
комісії стає не підвищення рівня мобільності 
студентів і спроможності ЗВО виховати конку-
рентоспроможних спеціалістів міжнародного 
класу, а покращення своїх позицій у міжнарод-
них рейтингах. Українські університети праг-

нуть створити упізнаваний бренд, не приділя-
ючи великої уваги якості освіти, рівню знання 
іноземних мов і наповненню навчальних курсів. 

Однак мета інтернаціоналізації університету 
не повинна зводитися до банального бренд-ме-
неджменту, адже відбувається дифузія цілей 
зі зміщенням акцентів з інтернаціоналізації на 
міжнародну маркетингову кампанію. У першому 
випадку діяльність спрямована на рекламу-
вання й розвиток бренду ЗВО, тоді як справ-
жня мета ІВО полягає в інтегруванні на міжна-
родному, міжкультурному та науковому рівнях 
для досягнення стандартів провідних світових 
закладів освіти у викладанні, дослідженні, соці-
альній відповідальності університету. 

Висновки. Процес інтернаціоналізації 
містить потужний формуючий і моделюючий 
потенціал, є інструментом підвищення конку-
рентоспроможності у сфері вищої освіти на 
державному, регіональному й міжнародному 
рівнях. Разом із тим це ще й суттєвий виклик 
системі державного управління вищою освітою. 

Українські ЗВО опинились в стані «наздога-
няючої інтернаціоналізації», коли європейські і 
світові освітні інституції апробували й устано-
вили основні критерії для успішної інтернаціо-
налізації та оцінювання її стану. Приєднавшись 
до спільного європейського простору вищої 
освіти, вітчизняні освітні установи не встигають 
паралельно досягти якісних і кількісних показ-
ників ІВО, визначивши пріоритетом її кількісні 
(рейтингові) показники. У такому випадку поза 
фокусом уваги залишаються якість освітніх 
послуг, соціальна відповідальність, розумові й 
фізичні затрати учасників освітнього процесу 
та їх користь для інтернаціоналізації. Тобто 
ІВО перетворюється «з процесу, заснованого 
на цінностях співробітництва, партнерства, 
обміну, взаємних зисків і розширення мож-
ливостей, на процес, що все більше характе-
ризується конкуренцією, комерціалізацією, 
особистісною вигодою й підвищенням ста-
тусу», – констатувала Д. Найт, розкриваючи 
«5 міфів про інтернаціоналізацію».

Цілі, очікувані результати та інвестиції в 
глобальну ініціативу брендингу стають пер-
шочерговою метою. 6 із 7 досліджуваних 
нами ЗВО не містять слова «інтернаціона-
лізація» ні в назві структурного підрозділу, 
ні в регулятивних документах. У 4 із 7 ЗВО 
є окремі штатні одиниці, задіяні виключно 
в написанні проектних заявок, і саме вони 
є лідерами за кількістю виграних проек-
тів і займають топ-позиції в рейтингах, що 
допомагає розвивати бренд. І лише в 1 з 
досліджуваних університетів стратегія ІВО є 
комплексною й реалізується в науковій, тео-
ретичній і практичній площині через спеці-
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ально створену НДЛ ІВО. Такий підхід рано 
чи пізно виявиться успішнішим за банальну 
міжнародну маркетингову схему, призведе 
до більшого міжнародного визнання й 
пізнаваності бренду, але визнання в такому 
випадку не є пріоритетним завданням. 

У перспективі подальших розвідок перед-
бачається вивчити перспективи активної й 
конструктивної реалізації ІВО через програми 
державного регулювання у сфері вищої освіти. 
Важливим для вивчення також залишається 
питання державного управління ІВО в Україні.
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глоБальна конкуренція комПетенцій у науково-освітньому 
високотехнологічному Просторі майБутнього
GLOBAL COMPETITION OF COMPETENCES IN THE SCIENTIFIC  
AND EDUCATIONAL HIGH-TECH SPACE OF THE FUTURE

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Майбутня парадигма глобаль-
ного високотехнологічного розвитку вису-
ває до компонентів національних економіч-
них систем, науково-освітньої сфери певні 
компетенції суспільної діяльності у високо-
технологічному розвитку майбутнього. Уже 
сьогодні підтвердженням цього є той факт, 
що, за окремими оцінками, глобальна інду-
стрія освіти, включаючи витрати на націо-
нальні освітні системи, становить нині дру-
гий за обсягом світовий ринок після ринку 
інноваційних технологій. Транснаціоналіза-
ційні тенденції, які в останні три десятиліття 
охопили більшість видів бізнес-діяльності, 
дедалі більшою мірою захоплюють у свою 
орбіту й науково-освітню сферу. Це має 
багатовимірний вияв у системній диверсифі-
кації об’єктної, суб’єктної та інституціональ-
ної структури світової освіти майбутнього. 
Розвиток сучасного світу артикулює значний 
блок проблемних питань, які потребують 

розроблення нового методологічного інстру-
ментарію освіти, її ідентифікації та вирі-
шення. Однією з таких стратегічних проблем 
є ідентифікація змісту високотехнологічного 
простору майбутнього, його структурування, 
альтернативність розуміння щодо переду-
мов і факторів розвитку, різні зрізи контекст-
них підходів, які набувають концептуальної 
значимості в межах різних наукових шкіл. Це 
увиразнює органічну доцільність деталізова-
ного аналізу зазначеної проблематики в кон-
тексті дослідження, з огляду на поставлене 
авторське завдання. Така контекстна логіка 
має забезпечити можливість чіткої теоре-
тико-методологічної ідентифікації поняття 
«високотехнологічний простір освіти май-
бутнього», розкриття її сутності й відповід-
ної систематизації дослідницьких підходів 
і шкіл до його вивчення. Уже через кілька 
років викладачем може бути комп’ютерна 
програма. А в далекому майбутньому освіта 
стане схожою на віртуальну гру.

УДК 378.014

мар’яненко г.і.
к. держ. упр., проректор  
з наукової роботи
Інститут підготовки кадрів державної 
служби зайнятості України

У статті здійснено теоретико-методо-
логічний аналіз високотехнологічного про-
стору майбутнього в контексті сучасних 
дослідницьких підходів, проведено теорети-
ко-методологічну ідентифікацію технологій 
і високих технологій, представлену різними 
національними школами, розкрито концеп-
туальні й методологічні суперечності щодо 
розуміння високотехнологічного простору 
майбутнього, охарактеризовано ґенезу 
категорійного становлення проблематики 
та інституційне забезпечення її в історії 
розвитку сучасної науки, систематизовано 
основні методологічні проблеми, які харак-
терні для її розвитку в межах різних дослід-
ницьких шкіл.
ключові слова: освіта, технології, високі 
технології, глобалізація, глобальний світ, 
гіперпростір, сингулярність, кіборгізація, 
нейроінтерфейси, штучний інтелект, циф-
ровий інтелект, інформаційне суспільство, 
цифрові технології, дистанційне навчання, 
громадянське суспільство, зовнішнє неза-
лежне оцінювання.

В статье осуществлен теоретико-мето-
дологический анализ высокотехнологич-
ного пространства будущего в контексте 
современных исследовательских подходов, 
проведена теоретико-методологическая 
идентификация технологий и высоких тех-
нологий, представленная различными наци-
ональными школами, раскрыты концепту-
альные и методологические противоречия 
в понимании высокотехнологичного про-
странства будущего, охарактеризованы 
генеза категоричного становления пробле-

матики и институциональное обеспечение 
ее в истории развития современной науки, 
систематизированы основные методоло-
гические проблемы, которые характерны 
для ее развития в рамках различных иссле-
довательских школ.
ключевые слова: образование, техноло-
гии, высокие технологии, глобализация, 
глобальный мир, гиперпространство, 
сингулярность, киборгизация, нейроин-
терфейсы, искусственный интеллект, 
цифровой интеллект, информационное 
общество, цифровые технологии, дистан-
ционное обучение, гражданское общество, 
внешнее независимое оценивание.

The article deals with theoretical and methodolog-
ical analysis of the high-tech space of the future 
in the context of modern research approaches, 
conducted theoretical and methodological iden-
tification of technologies and high technologies 
presented by various national schools, concep-
tual and methodological contradictions concern-
ing understanding of the high-tech space of the 
future are described, the genesis of categorical 
formation of problems and institutional provision 
of it in the history of the development of modern 
science, the basic system is systematized meth-
odological problems that are characteristic of 
development within different research schools.
Key words: education, technology, high technol-
ogies, globalization, global world, hyperspace, 
singularity, cyborgization, neural interfaces, arti-
ficial intelligence, digital intelligence, information 
society, digital technology, distance learning, civil 
society, external independent evaluation. 
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Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Оскільки глобалізаційний процес охоплює 
всі сфери життя людства, поєднує об’єктивні та 
суб’єктивні складники, його вивченням займа-
ються вчені різних галузей знань – філософи, 
політологи, соціологи, економісти, культурологи 
тощо. Науковцями вже досить суттєво дослі-
джено сутність глобалізації як цілісного явища 
економічної та соціальної еволюції. У роботах 
І. Алєксєєнко, Т. Андрущенка, О. Білоруса, І. Бура-
ковського, С. Вовканича, У. Бека, В. Гейця, В. Іно-
земцева, М. Косолапова, Д. Метоуза, В. Новиць-
кого, Й. Рендерса, В. Беренса, О. Неклесси, 
В. Співака, А. Уткіна, М. Чешкова та інших усві-
домлено природу глобалізації, осмислено гло-
бальні трансформації як складні нелінійні про-
цеси взаємодії країн і цивілізацій.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Система вищої освіти 
в Україні формується як один із пріоритетних 
напрямів і ціннісних орієнтацій державності й 
суспільної свідомості. Проблеми виховання, 
освіти, розвитку молодого покоління набу-
вають особливого значення, оскільки доля 
майбутнього людства більшою мірою залежа-
тиме від розвитку духовної та моральної сфер 
суспільства. Тому саме професійна педагогічна 
діяльність учителя як носія духовних ціннос-
тей, спадкоємця поколінь покликана сприяти 
утвердженню гуманної, демократичної особи-
стості, здатної до саморозвитку, самореалі-
зації своїх інтересів та обдаровань. Розвиток 
системи вищої освіти вимагає від педагогічної 
науки й практики вивчення та впровадження 
сучасних технологій і нових методів навчання 
дітей і молоді. Інновації в педагогіці пов’язані 
із загальними процесами в суспільстві, глоба-
лізаційними та інтеграційними процесами. 

Провідною тенденцією розвитку суспіль-
ного поділу праці, яка найбільш притаманна 
розвиненим країнам, є інституціоналізація 
генерування знань. Саме інститути формують 
умови діяльності людини, яка цілеспрямовано 
створює та управляє знаннями. Однак це не 
применшує значення індивідуального виміру 
людини як ключового творчого агента еко-
номічного розвитку. Водночас компонентний 
склад інтелектуального капіталу (людський 
капітал, організаційний капітал і капітал відно-
син), який став результатом еволюції поглядів 
за останні десятиліття, потребує поглибле-
ного дослідження. Зокрема, особливої уваги 
потребують зростання інтернаціоналізації 
складників інтелектуального капіталу країн 
та інституцій, їх глобальне позиціювання, а 
також генерування й управління знаннями на 
індивідуальному та інституціональному рівнях 
[5, с. 235].

Мета статті – проаналізувати високотех-
нологічний простір майбутнього в контексті 
сучасних дослідницьких підходів, провести 
теоретико-методологічну ідентифікацію тех-
нологій і високих технологій, представлену 
різними національними школами, розкрити 
концептуальні й методологічні суперечності 
щодо розуміння високотехнологічного про-
стору майбутнього, охарактеризувати ґенезу 
категорійного становлення проблематики та 
інституційне забезпечення її в історії розвитку 
сучасної науки, систематизувати основні 
методологічні проблеми, які характерні для її 
розвитку в межах різних дослідницьких шкіл.

Виклад основного матеріалу. Цілеспря-
моване входження України у світову спіль-
ноту, модернізація міжнародного порядку 
в контексті визначених пріоритетів майбут-
нього світоустрою вимагають від менеджерів 
вищої освіти поетапно реалізовувати склад-
ники наявної мегасистеми цілісного освіт-
нього простору, де виразною ознакою її змі-
сту є розбудова на основі компетентнісного 
підходу, що зумовлено кількома причинами: 
по-перше, переходом світової спільноти до 
інформаційного суспільства, де пріоритетним 
уважається не просте накопичення студен-
тами знань і предметних умінь і навичок (мета 
так званої «знаннєвої педагогіки»), а форму-
вання вміння вчитися, оволодіння навичками 
пошуку інформації, здатності до самонавчання 
упродовж життя, де ці новоутворення стають 
визначальною сферою професійної діяльно-
сті людини; по-друге, упровадженням моделі 
особистісно-орієнтованого навчально-вихов-
ного процесу як оновленої парадигми освіти, 
яка передбачає визнання студента суб’єктом 
цього процесу, носієм двох груп якостей через 
уміння навчатися та бажання вчитися, що мож-
ливе за умови, з одного боку, оволодіння ним 
продуктивними (загальнонавчальними) умін-
нями й навичками та розгорнутою рефлек-
сією, а з іншого – сформованості позитивного 
емоційно-ціннісного ставлення до процесу 
діяльності, її результату, самореалізації осо-
бистості; по-третє, особливою актуалізацією 
глобалізації всіх сфер життєдіяльності особи-
стості й суспільства в умовах загальноцивіліза-
ційних тенденцій сучасного світу, що вимагає 
від вищої школи надати молодій людині еле-
ментарних можливостей інтегруватися в різні 
соціуми, самовизначатися в житті, активно 
діяти, бути конкурентоспроможною на світо-
вому ринку праці; по-четверте, необхідністю 
опанувати мистецтвом швидких трансфор-
маційних змін у освітніх системах як у локаль-
ному (регіональному, національному) серед-
овищі, так і глобальному просторі. Науково 
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обґрунтоване вирішення зазначених проблем 
детермінує переосмислення цілей підготовки 
майбутніх фахівців, її реалізацію через компе-
тентнісний підхід як важливий засіб модерні-
зації змісту вищої освіти.

Зазначимо, що поняття «компетентнісна 
освіта» (Competency – Based Education) вини-
кло у США наприкінці 80-х – початку 90-х років 
ХХ століття, його підґрунтям стали вимоги 
бізнесу й підприємництва щодо випускників 
вищих навчальних закладів стосовно їхньої 
невпевненості та браку досвіду під час інтегра-
ції й застосування знань у процесі прийняття 
рішень у конкретних ситуаціях [7, с. 136]. 

Інновації в освіті є закономірним явищем, 
динамічним за характером і розвивальним за 
результатами, їх запровадження дає змогу 
вирішити суперечності між традиційною сис-
темою й потребами в якісно новій освіті. 
Сутнісною ознакою інновації є її здатність 
впливати на загальний рівень професійної 
діяльності педагога, розширювати іннова-
ційне поле освітнього середовища в навчаль-
ному закладі, регіоні. Як системне утворення 
інновація характеризується інтегральними 
якостями: інноваційний процес, інноваційна 
діяльність, інноваційний потенціал, іннова-
ційне середовище [3, с. 14–35].

Проблема інноваційного розвитку освіти й 
освітніх інновацій є актуальною, тому що вона 
викликає широкий суспільний і науковий резо-
нанс. Інноваційна освітня діяльність передба-
чає розвиток творчого потенціалу педагогів і 
стосується не лише створення та поширення 
новизни, а й зміни в способі діяльності, стилі 
мислення учасників навчально-виховного про-
цесу. Основною характеристикою інноваційної 
педагогічної діяльності вищого навчального 
закладу є підвищення результативності освіт-
нього процесу.

Упровадження й систематичне викори-
стання сучасних інформаційних технологій у 
навчальному процесі ВНЗ сприяє активізації 
навчально-пізнавальної діяльності студентів 
і викладачів, інтенсифікації навчального про-
цесу, появі стійкої зацікавленості в навчанні, 
підвищенню мотивації пізнавальної діяль-
ності, формуванню потреби в самонавчанні, 
саморозвитку, умінню самовизначатися в 
навчальній діяльності. У викладача змінюється 
позиція, він стає носієм нового педагогічного 
мислення й принципів педагогіки співробіт-
ництва, професіоналом, здатним до проекту-
вання та перепроектування своєї діяльності 
[2, с. 61–65].

Отже, інновації в освіті – це процес тво-
рення, запровадження й поширення в освіт-
ній практиці нових ідей, засобів, педагогічних 

та управлінських технологій, у результаті яких 
підвищуються показники (рівні) досягнень 
структурних компонентів освіти, відбува-
ється перехід системи до якісно іншого стану. 
Слово «інновація» має багатомірне значення, 
оскільки складається з двох форм: власне ідеї 
та процесу її практичної реалізації [4, с. 875].

Ми знаходимось на початку найбільш швид-
кої урбанізації людства, нанотехнологічного 
буму, кіборгізації нейроінтерфейсів, симбіозу 
біологічного та цифрового інтелектів. Кож-
ного ранку ми прокидаємось на якийсь відсо-
ток розвинутішими, ніж учора, тому важливе 
сьогоднішнє визначення тенденцій розвитку 
вищої освіти як важливого сегменту глобаль-
ного ринку послуг, його трансформації та пере-
орієнтації в умовах глобальної автоматизації 
й інформатизації суспільства, обґрунтування 
напрямів удосконалення національної сис-
теми освітніх послуг України в контексті пере-
ваг сучасних і майбутніх професій і технологій, 
проблем безробіття майбутнього ринку праці.

У нашій країні теж відчутні негативні наслідки 
такої тенденції: знецінення отримуваних ква-
ліфікацій і зниження якості наданих освітніх 
послуг. Прискорення процесу «встарівання» 
знань через пришвидшення оновлення техно-
логій і техніки під впливом науково-технічного 
прогресу вимагає необхідності впровадження 
системи «безперервної освіти впродовж 
життя». Крім того, така тенденція зумовлює 
«інфляцію» професійних, а отже, й освітніх 
стандартів, відмову від вузької професійної 
спеціалізації освіти, зміни співвідношення 
загальноосвітніх і вузькоспеціалізованих 
предметів, розширення набору інноваційних 
методів навчання та програм практичної під-
готовки фахівців. «Безперервне навчання» в 
Україні визначено одним із пріоритетів загаль-
нодержавної політики, що відповідає світовим 
тенденціям [6, с. 223].

З метою максимального використання 
позитивного потенціалу сучасних глобаль-
них тенденцій у розвитку освіти й подолання 
їх негативних наслідків необхідною є реалі-
зація низки заходів, а саме: децентралізація 
системи вищої освіти, реальна автономіза-
ція ВНЗ (включно з економічною діяльністю), 
розвиток приватного сектора галузі вищої 
освіти з одночасним запровадженням ефек-
тивної системи оцінювання якості освіти, 
базованої на незалежних агенціях оцінювання 
якості; поступова реструктуризація й оптимі-
зація державного замовлення на підготовку 
спеціалістів за участі роботодавців з метою 
приведення державного замовлення у від-
повідність до реальних потреб державного і 
приватного секторів національної економіки; 
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розвиток системи освіти протягом життя; 
подальший розвиток експортного потенці-
алу вітчизняної вищої освіти з метою отри-
мання економічних результатів, прискорення 
модернізації освіти й посилення впливу та 
підвищення престижу України у світі; активне 
впровадження в програми вищої освіти під-
приємницького складника, передусім у плані 
оволодіння студентами практичними нави-
чками, необхідними для ведення самостійної 
економічної діяльності, а також отримання 
ними необхідних знань щодо законодавства 
та практики бізнесу в Україні й за кордоном; 
підвищення уваги до суспільствознавчого 
блоку вищої освіти та питань університет-
ського самоврядування, від чого значною 
мірою залежить майбутня участь молодих 
людей у суспільно-політичному житті; ціле-
спрямована просвітницька робота з метою 
об’єктивного інформування батьків та абіту-
рієнтів, зацікавленої громадськості щодо цін-
ності тих чи інших спеціальностей на вітчиз-
няному й міжнародному ринках праці, ринку 
інноваційних технологій [1].

Серед інших технологій часто виділяють 
високі технології – найбільш високорозвинуті 
(найсучасніші) технології, що є «наукоєм-
ними», тобто які інтенсивно використовують 
найновіші наукові досягнення. Наприклад, 
виробництво мікропроцесорів, штучного 
інтелекту, сучасних автомобілів тощо. При-
йнято вважати, що такі технології є найваж-
ливішими з погляду «забезпечення майбут-
нього» людства.

Значимість високотехнологічного про-
стору освіти майбутнього підкреслюється 
тим, що люди сильно потребують прогно-
зів того, що з ними станеться, чи потрібні 
вони будуть ринку праці, які знання потрібні 
в майбутньому, чи потрібні вони будуть уза-
галі ринку зайнятості населення. Майбутнє – 
суб’єктивна з людського погляду й об’єктивна 
з погляду стороннього спостерігача часова 
категорія сприйняття реальності, яка харак-
теризується комплексом явищ і подій, що не 
здійснились і не відбулися стосовно об’єкта, 
який перебуває в більш ранньому часі, але 
людство прагне його усвідомлювати та про-
гнозувати своє майбутнє.

Створення штучного інтелекту – найбіль-
ший виклик для людства у сфері науки й освіти. 
За останніх 10 років штучний інтелект майже 
зрівнявся з розумом людини, процес удоско-
налення вже не зупинити, алгоритми універси-
тетських знань з кожним роком знецінюються. 
Найближчим часом штучний розум почне 
самовдосконалюватись – і це буде початком 
кінця ери вищих навчальних закладів. Це озна-

чає, що інноваційні технології в освітньому гло-
бальному просторі майбутнього потребують 
сучасних змін уже зараз з програмою запро-
вадження на 20–30 років уперед, особливо 
для органів публічної влади. 

Висновки. Очевидна безглуздість – 
ростити покоління для майбутнього взагалі, 
ніяк його не враховуючи, не передбачати 
переваги та загрози глобалізації, висо-
кошвидкісної зміни ринку праці й майбут-
ніх професій. Народна освіта продовжує 
навчати фінансистів, свідомо приховуючи, не 
розуміючи, що їхня професія не буде затре-
бувана вже за п’ять років, усі алгоритми 
будуть обраховувати комп’ютери та роботи. 
Це лише приклад однієї професії. Така під-
готовка шкіл і вишів під час отримання знань 
не припустима в подальшому у високотехно-
логічному світовому просторі. Дуже шкода, 
але це неминучий факт, цінність вищої освіти 
вже давно стала нікчемною, університет-
ські знання в сьогоднішньому інформацій-
ному просторі перестають бути унікаль-
ними, матриця руйнує монополію на знання 
й освіту. Професіоналом може стати будь-
хто, якщо людина бажає, то може самостійно 
розвивати свої здібності й таланти.

Сьогодні народна освіта зациклює підро-
стаюче покоління на заучуванні непотрібної 
інформації, яка доступна в Інтернеті й за раху-
нок інших електронних комунікацій.

Українська система ЗНО не ліквідувала 
корупцію, а тільки збільшила її складник на 
визначених рівнях компетентності. Потрібно 
негайно скасувати систему оцінювання знань 
дітей (ЗНО). Вона неадекватна в сучасних умо-
вах отримання знань, прищеплення навичок 
роботи в команді, адаптації до ринку праці та 
несе загрозу формування особистості в про-
цесі її соціалізації.

Освіта майбутнього має поставити такі мету 
й завдання:

1. Розвивати критичне мислення.
2. Учити працювати в командах і проектах.
3. Учити працювати з величезним швидкіс-

ним потоком інформації.
4. Розвивати здібності, своєю й командною 

працею заробляти на життя.
5. Розвивати інноваційну винахідливість.
6. Керувати високими технологіями, роз-

вивати нові.
7. Допомогти описати і створити картину 

майбутнього світу, в тому числі майбутнього 
високотехнологічного публічного управління 
державою.

8. Вивчати геономію, філософію, глобальну 
проблему збереження миру, інші науки, що 
вивчають планету Земля й космічний простір.
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Держава має провести глибокий аналіз, що 
виробляє система освіти, чи потрібні ці спе-
ціальності ринку праці. Необхідно припинити 
витрачати мільйони гривень на неефективну 
систему освіти, яка не регулює, а руйнує ринок 
зайнятості населення.

Держава мусить стати гарантом пере-
осмислення парадигми освіти, конкурен-
ції компетенцій у світі високотехнологічних і 
швидкісних технологій. Потрібні інші підходи, 
наукове середовище своєю сьогоднішньою 
бездіяльністю або короткозорістю знищує 
майбутні робочі місця, соціальний устрій дер-
жави й середній клас.
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У статті досліджено чинний адміністра-
тивно-територіальний устрій України та 
розглянуті стандарти, що стосуються 
адміністративно-територіального устрою 
держав ЄС – Європейської класифікації 
NUTS. Зосереджено увагу на питаннях, що 
заважають органам місцевого самовряду-
вання ефективно забезпечувати здійснення 
наданих їм повноважень в умовах децентра-
лізації. Надано пропозиції щодо розбудови 
дієвої системи територіальної організації 
влади та щодо створення правових переду-
мов до оптимізації наявної системи адміні-
стративно-територіального устрою. 
ключові слова: місцеве самоврядування, 
органи місцевого самоврядування, децен-
тралізація, адміністративно-територіаль-
ний устрій, місцеві державні адміністрації, 
NUTS.

В статье проанализирована существующая 
система административно-территориаль-
ного устройства Украины и рассмотрены 
стандарты, касающиеся административ-
но-территориального устройства госу-
дарств ЕС − Европейской классификации 
NUTS. Сосредоточено внимание на вопро-
сах, которые мешают органам местного 
самоуправления эффективно обеспечи-
вать осуществление предоставленных им 
полномочий в условиях децентрализации. 
Представлены предложения по развитию 
существующей системы территориальной 
организации власти и по созданию правовых 
предпосылок к оптимизации существующей 
системы административно-территори-
ального устройства.
ключевые слова: местное самоуправле-
ние, органы местного самоуправления, 
децентрализация, административно-тер-
риториальное устройство, местные госу-
дарственные администрации, NUTS.

Adopted by the Cabinet of Ministers of Ukraine 
on April 1, 2014 the Concept of the reform of 
local self-government and territorial organi-
zation of power in Ukraine (hereinafter − the 
Concept) and the plan of measures for its imple-
mentation have given start to the most complex 
and difficult reform, which is aimed at creating 
and maintaining a healthy living environment 
for citizens, providing high-quality and afford-
able public services, establishing institutions of 
direct democracy, and meeting the interests of 
citizens in all spheres of life in the respective ter-
ritory. In order to ensure the effectiveness of the 
implementation of the powers and resources 
provided, local self-government bodies should 
be sufficiently capable, that is, able to provid-
ing quality services to community members and 
developing the relevant territory. 
The purpose of the article is to investigate the 
current administrative-territorial system (herein-
after−ATS) of Ukraine, to highlight problems that 
prevent local self-government bodies from exer-
cising their powers effectively, to submit propos-
als for creating legal preconditions for optimizing 
the existing system of administrative-territorial 
organization.
Ukraine had 12 thousand territorial communities 
at the time of the adoption of the Concept. More 
than 6 thousand of Ukrainian communities had 
a population of less than 3 thousand people. 

From them 4809 communities had population 
less than 1 thousand people, and in 1129 com-
munities − less than 500 people. Most of these 
communities didn’t have the executive bodies of 
councils, budgetary institutions or utility compa-
nies, etc. The subsidy of 5419 local government 
budgets was more than 70%, while 483 territo-
rial communities were kept at the expense of 
the state budget by 90%.
In addition, the existing ATS at the level of ter-
ritorial communities does not ensure the imple-
mentation of an important principle of ubiquity of 
local self-government, which should be imple-
mented throughout Ukraine without any restric-
tions. According to the Concept, the community 
as an administrative-territorial unit (hereinaf-
ter − ATU) should became the territorial basis of 
local self-government. Consequently, significant 
imbalances, the absence of the ATU territorial 
integrity of a base level, the presence of some 
territorial communities among others – these 
circumstances led to an inappropriate territorial 
organization of power, which prompted conflicts 
of competency between local self-governments 
authorities (LSGA) as well as between LSGA 
and local self-government executive bod-
ies. The situation with the functioning of local 
self-government bodies and territorial bodies 
of executive power at the district level is similar.
Article 140 of the Constitution states that local 
self-government is the right of a territorial com-
munity − residents of a village or a voluntary 
association of residents of several villages into 
one village community, residents of a settlement, 
and of a city − to independently resolve issues 
of local character within the limits of the Consti-
tution and the laws of Ukraine. That means, that 
voluntary association is allowed by the current 
Constitution. The determination of the ATS sys-
tem, the territorial community, the ATU list, indi-
cates significant contradictions and divergences 
between the norms and the current system. This 
problem should be resolved at the legislative 
level. In addition, Ukraine, having declared the 
European integration strategy, has undertaken 
corresponding obligations on observance and 
implementation of worldwide recognized stan-
dards and principles of the EU countries. 
The amendments to the Constitution of Ukraine 
is the most logical and optimal way of legislative 
regulation of the ATS of Ukraine. This is envis-
aged by the Concept and proposed by the draft 
law on amending the Constitution of Ukraine 
as to decentralization of power introduced by 
the President of Ukraine to Verkhovna Rada 
(Parliament) on  July 1, 2015. Thus, Article 133 
of the draft law proposes to introduce a more 
precise ATU system of Ukrainian which should 
consist from: communities, districts, regions. 
However, the adoption of amendments to the 
Constitution is a complex and lengthy political 
process. Therefore, there is a need to adopt  
legislation within the framework of the current 
Constitution, which defines the foundations of 
the administrative-territorial system of Ukraine, 
the procedure for resolving issues arising in the 
process of voluntary association of territorial 
communities and creating legal preconditions to 
optimize the existing ATU system.
Key words: local self-government, local 
self-government bodies, decentralization, 
administrative-territorial structure, local state 
administrations, NUTS. 
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. В сучасних умовах українська дер-
жава, маючи великий природний, економіч-
ний, культурний, інтелектуальний потенціал, 
обрала шлях розбудови державності, поєд-
нуючи загально цивілізаційні тенденції і націо-
нальний зміст державотворчого процесу.

Із прийняттям Урядом у 2014 р. Концеп-
ції реформування місцевого самоврядування 
та територіальної організації влади в Україні 
(далі – Концепція) [1] і плану заходів з її реа-
лізації дано старт найскладнішій, за виснов-
ками зарубіжних експертів, реформі, яка 
спрямована на створення і підтримку повно-
цінного життєвого середовища для громадян, 
надання високоякісних та доступних публічних 
послуг, становлення інститутів прямого наро-
довладдя, задоволення інтересів громадян 
в усіх сферах життєдіяльності на відповідній 
території.

Здійснення реформи на принципі децен-
тралізації влади в Україні супроводжується 
передачею значних повноважень від держави 
органам місцевого самоврядування під їх 
власну відповідальність, із забезпеченням від-
повідними фінансовими ресурсами. 

Однак заради забезпечення ефективності 
здійснення наданих повноважень та ресурсів 
органи місцевого самоврядування мають бути 
доволі спроможними, тобто здатними нада-
вати якісні послуги жителям громад і розви-
вати відповідну територію.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Загальнотеоретичні питання організації, 
правового регулювання і практики застосу-
вання місцевого управління в Україні знайшли 
відображення в роботах вітчизняних науковців 
і практиків: О. Васильєвої, П. Ворони, І. Дег-
тярьової, І. Коліушка, В. Колтун, В. Куйбіди, 
О. Лебединської, В. Мамонової, С. Хаджираді-
євої, В. Шарого та ін.

Теоретичні проблеми державного управ-
ління, публічного управління та адміністру-
вання, співвідношення централізації та 
децентралізації, відносини між владою та сус-
пільством досліджували такі вітчизняні вчені, 
як В. Авер’янов, Т. Безверхнюк, Н. Нижник, 
Ю. Сурмін, В. Федоренко та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Разом із тим не до кінця 
дослідженими, а тому й невирішеними, зали-
шаються проблеми, пов’язані із формуванням 
нової системи територіального устрою Укра-
їни, розбудови ефективного місцевого само-
врядування, а також проведення повноцінної 
децентралізації.

Мета статті. Метою статті є дослідити чин-
ний адміністративно-територіальний устрій 

України, висвітлити проблеми, які заважають 
органам місцевого самоврядування здійс-
нювати ефективно надані їм повноваження, 
розглянути стандарти, що стосуються адмі-
ністративно-територіального устрою держав 
ЄС; надати пропозиції щодо розбудови дієвої 
системи територіальної організації влади та 
створення правових передумов до оптимізації 
наявної системи адміністративно-територі-
ального устрою. 

Виклад основного матеріалу. В Євро-
пейській хартії місцевого самоврядування 
визначено: «Місцеве самоврядування озна-
чає право і спроможність органів місцевого 
самоврядування в межах закону здійснювати 
регулювання та управління суттєвою часткою 
публічних справ, під власну відповідальність, в 
інтересах місцевого населення» [4].

Варто зазначити, що на момент прийняття 
Концепції в Україні функціонувало близько 
12 тис. територіальних громад, у більш як 
6 тис. громад чисельність жителів становила 
менше 3 тис. осіб, із них у 4 809 громадах – 
менш як 1 тис. осіб, а у 1 129 громадах – менш 
як 500 осіб, у більшості з них відсутні викона-
вчі органи відповідних сільських рад, відсутні 
бюджетні установи, комунальні підприємства 
тощо. Дотаційність 5 419 бюджетів місце-
вого самоврядування становила понад 70%, 
483 територіальні громади на 90% утримува-
лися коштом державного бюджету.

Отже, органи місцевого самоврядування 
таких громад практично не в змозі  здійсню-
вати надані їм законом повноваження.

Крім цього, чинна система адміністратив-
но-територіального устрою (далі – АТУ) на рівні 
територіальних громад не забезпечує реаліза-
цію важливого принципу повсюдності місце-
вого самоврядування, яке має здійснюватися 
на всій території України без будь-яких обме-
жень. Юрисдикція органів місцевого самовря-
дування територіальних громад діє практично 
лише в межах населених пунктів. Реалізація 
цього принципу вимагає зміни територіальної 
основи місцевого самоврядування – воно має 
здійснюватися не лише в межах населених 
пунктів, а й на прилеглих до населених пунк-
тів територіях. Територіальною основою міс-
цевого самоврядування має стати громада як 
адміністративно-територіальна одиниця [10].

Суттєві диспропорції, відсутність цілісної 
території адміністративно-територіальної 
одиниці (далі – АТО) базового рівня, перебу-
вання одних територіальних громад у складі 
інших призвело до нераціональної територі-
альної організації влади, що спонукає до кон-
фліктів компетенцій як між органами місцевого 
самоврядування, так і між органами місцевого 
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самоврядування та місцевими органами вико-
навчої влади. Подібною є ситуація з функціо-
нуванням органів місцевого самоврядування 
та територіальних органів виконавчої влади на 
рівні районів.

Отже, процес децентралізації повноважень 
виконавчої влади, передачі фінансових ресур-
сів має відбуватися одночасно із формуванням 
нової територіальної основи організації сис-
теми місцевих та регіональних органів влади, 
тобто дослідження цього питання є актуаль-
ним і потребує окремого розгляду.

Щодо законодавчої основи системи адміні-
стративно-територіального устрою України, то 
варто зазначити, що відповідно до ст. 133 Кон-
ституції України, систему адміністративно-те-
риторіального устрою України становлять: 
Автономна Республіка Крим, області, райони, 
міста, райони в містах, селища і села. Також 
визначено виключний склад адміністратив-
но-територіальних одиниць регіонального 
рівня: АРК, області (перераховано), міста Київ 
та Севастополь.

Станом на 01.03.2014 р. в Україні було 
29 740 населених пунктів (460 міст, 1 186 селищ, 
885 селищ міського типу, 27 209 сіл), які, від-
повідно до Конституції, входять у систему 
адміністративно-територіального устрою і 
можуть вважатися адміністративно-територі-
альними одиницями, у кожній з яких може бути 
відповідна територіальна громада та сформо-
вані нею органи місцевого самоврядування. 
Але нині в Україні функціонує лише 11 520 рад 
(458 міських, 783 селищних, 10 279 сільських). 
Тобто більшість територіальних громад охо-
плюють кілька населених пунктів і фактично є 
об’єднаними, але адміністративним шляхом.

Ст. 140 Конституції визначено, що міс-
цеве самоврядування є правом територіаль-
ної громади – жителів села чи добровільного 
об’єднання у сільську громаду жителів кількох 
сіл, селища та міста – самостійно вирішувати 
питання місцевого значення в межах Консти-
туції і законів України, тобто допускається їх 
добровільне об’єднання.

Зазначені визначення системи АТУ, терито-
ріальної громади, переліку адмінтеродиниць 
та їх кількість свідчать про суттєві суперечно-
сті та розбіжності норм та чинної системи, які 
мали б бути розв’язані на законодавчому рівні. 

Ст. 92 Конституції України встановлено, що 
територіальний устрій України визначається 
виключно законами України [1]. Це підтвер-
джено і роз’яснено в рішенні Конституційного 
Суду України № 11-рп/2001 від 13.07.2001 р., 
в якому розтлумачено, що виключно законами 
України визначається «територіальний устрій 
України» [5]. Отже, треба розуміти, що питання 

територіального устрою України, зокрема 
визначення змісту цього поняття, правового 
статусу і видів адміністративно-територіаль-
них одиниць, повноваження органів щодо 
вирішення питань адміністративно-територі-
ального устрою України, є питаннями загаль-
нодержавного значення і врегульовуються 
лише законом.

Однак із часу прийняття Конституції України 
жодна зі спроб ухвалити відповідні законода-
вчі акти не була успішною. Тому єдиним нор-
мативним актом у цій сфері залишається чин-
ним нині акт радянської доби – Указ Президії 
Верховної Ради УРСР від 12 березня 1981 р. 
№ 1654 «Про вирішення питань адміністратив-
но-територіального устрою» [6], застосування 
якого також ускладнене через невідповідність 
його положень Конституції та іншим законам. 
Зокрема, цим Указом визначається поря-
док зміни статусу територіальних одиниць та 
їхніх меж. Так, районний поділ областей при 
їх утворенні здійснюється Президією Верхов-
ної Ради. Встановлення і зміна меж, встанов-
лення та перенесення адміністративних цен-
трів областей здійснювалися також Президією 
Верховної Ради за поданням виконавчих комі-
тетів відповідних обласних рад. Усі інші норми 
також прив’язані до рішень органів, які нині не 
передбачені чинною Конституцією України. 

Водночас окремі повноваження у сфері 
адміністративно-територіального устрою 
(найменування (перейменування) вулиць, 
провулків, проспектів, площ, парків, скверів, 
мостів та інших споруд, розташованих на тери-
торії відповідного населеного пункту) закрі-
плено за органами місцевого самоврядування 
в Законі «Про місцеве самоврядування в Укра-
їні» [7]. Деякими повноваженнями наділені 
місцеві державні адміністрації (далі – МДА), за 
якими закріплене право брати участь у вирі-
шенні питань адміністративно-територіаль-
ного устрою у межах, визначених законодав-
ством. Більш конкретними повноваженнями 
МДА наділені в процесі формування об’єдна-
них територіальних громад. 

Неповний аналіз чинного законодавчого 
поля щодо адміністративно-територіального 
устрою свідчить про відсутність базового і 
системного законодавства, що унеможливлює 
формування нової системи територіального 
устрою України, розбудови ефективного міс-
цевого самоврядування, а також проведення 
повноцінної децентралізації.

Також треба зазначити, що, крім внутрішніх 
причин, які зумовлюють здійснення рефор-
мування адміністративно-територіального 
устрою, є і зовнішні аспекти, адже Україна, 
задекларувавши євроінтеграційну стратегією, 
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взяла на себе відповідні зобов’язання щодо 
дотримання та імплементації загальновизна-
них стандартів і принципів, що діють у країнах 
ЄС. З огляду на це варто взяти до уваги стан-
дарти, що стосуються адміністративно-тери-
торіального устрою держав ЄС – Європейську 
класифікацію NUTS, що має статус стандарту 
територіального поділу країн Євросоюзу для 
статистичних цілей.

Відповідно до розробленої у 1988 р. Євро-
пейським Агентством статистики (EUROSTAT) 
єдиної системи АТО Європейського Союзу The 
Nomenclature of Territorial Units for Statistics 
(далі – NUTS) створена п’ятирівнева ієрар-
хічна класифікація, в якій виокремлюють 
три регіональних рівні:  NUTS-1 – суб’єкти 
федерації, автономні утворення, регіони, 
NUTS-2 – провінції, департаменти, урядові 
округи, NUTS-3 – графства, префектури та два 
місцевих (NUTS 4 – 5). Рішенням Єврокомісії 
2001/0046 від 14 лютого 2001 р. Європейська 
класифікація NUTS отримала статус стандарту 
територіального поділу країн Євросоюзу для 
статистичних цілей, а у 2003 р. новий Рег-
ламент Європейського Парламенту та Ради 
Європи ввів у дію цю систему класифікації, 
тому країни-члени мусять обов’язково запро-
вадити регіональну систему NUTS 1, 2, 3, а 
місцеву NUTS 4, 5 – на добровільних засадах. 

Для кожного рівня рекомендована орієн-
товна кількість населення. Якщо брати регі-
они (області) в Україні, то вони загалом від-
повідають  класифікації NUTS регіонального 
рівня. Що ж до АТО субрегіонального рівня 
(сільських районів) в Україні, їхні параметри за 
чисельністю жителів суттєво відрізняється від 
NUTS-3 (0,15–0,8 млн населення).

Беручи до уваги практику країн – членів 
ЄС, необхідно також зважати на те, що Євро-
пейська хартія місцевого самоврядування [4] 
залишає повну свободу кожній державі-члену 
щодо визначення у власній конституції або 
законодавстві кількості адміністративних рів-
нів, розподілу територіальних державних 
послуг та суб’єктів самоврядування, їхнього 
розміру тощо. Отже, вона не створює зобов’я-
зань щодо кількості територіальних структур, 
їхньої зміни та класифікації

Варто також зазначити, що законодавство 
європейських держав характеризується наяв-
ністю нормативно-правових актів, зокрема 
положень конституцій, які чітко регламентують 
питання, пов’язані зі зміною меж та статусу 
АТО. У більшості країн головна роль у при-
йнятті рішень щодо зміни меж та статусу АТО 
належить парламенту, хоча в деяких держа-
вах — президенту або виконавчій владі. Пере-
важно виконавча влада виконує роль органу, 

за поданням якого вирішуються такі питання. 
У більшості держав ці питання вирішують після 
консультації з населенням. 

Підсумовуючи вищевказане, варто зазна-
чити, що на законодавчому рівні необхідно 
вирішити низку важливих питань. 

Звісно, найбільш логічним і оптималь-
ним шляхом законодавчого врегулювання 
питання адміністративно-територіального 
устрою України мав би бути шлях із внесення 
відповідних змін до Конституції України. Це 
передбачається Концепцією і запропоно-
вано у проекті Закону «Про внесення змін до 
Конституції України (щодо децентралізації 
влади)» – реєстр. № 2217 від 01.07.2015 р. 
[8]. Так, у ст. 133 цього законопроекту про-
понується запровадити більш чітку систему 
адміністративно-територіального устрою 
України, яку мали б становити такі адміністра-
тивно-територіальні одиниці, як громади, 
райони, регіони.

Проте, у зв’язку з тим, що прийняття змін до 
Конституції є складним і тривалим політичним 
процесом, виникає необхідність прийняття 
законодавства в межах норм чинної Конститу-
ції, яким можна визначити основи адміністра-
тивно-територіального устрою України, поря-
док вирішення питань, що виникають у процесі 
добровільного об’єднання територіальних 
громад та створити правові передумови до 
оптимізації наявної системи АТО. Також більш 
чіткого законодавчого визначення потребує 
сама система адміністративно-територіаль-
ного устрою України, яку мають становити 
лише адміністративно-територіальні одиниці. 
Водночас треба законодавчо визначити і роз-
межувати поняття «населений пункт» (село, 
селище, місто) та «адміністративно-терито-
ріальна одиниця». У чинному АТУ закладено 
складні утворення з територіальних громад, 
органи самоврядування яких здійснюють свою 
діяльність практично в межах однієї території – 
ради в радах (так звані «матрьошки»).

Потребують чіткого врегулювання питання 
утворення, реорганізації чи ліквідації населе-
них пунктів, найменування, перейменування 
адміністративно-територіальних одиниць, 
ведення реєстру адміністративно-територі-
альних одиниць та документів, що підтвер-
джують їх існування, порядок встановлення 
і зміни меж адміністративно-територіальних 
одиниць, повноваження органів виконавчої 
влади, АР Крим, органів місцевого самовряду-
вання щодо вирішення питань адміністратив-
но-територіального устрою, тощо. Зазначені 
проблеми можуть бути вирішеними у разі при-
йняття законопроекту про засади адміністра-
тивно-територіального устрою України [9]. 
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Загалом Рада Європи підтримує цей зако-
нопроект і високо оцінює той факт, що у ньому 
визначаються принципи адміністративно-те-
риторіального устрою України (включно з най-
важливішим принципом повсюдності, який 
має бути нормою.) Закон особливо не супере-
чить європейським стандартам та міжнарод-
ним зобов’язанням України, особливо Євро-
пейській хартії місцевого самоврядування [1].

Висновки. З огляду на вищевикладене, 
можна дійти таких висновків:

1) чинний адміністративно-територіаль-
ний устрій України, сформований до проголо-
шення незалежності, не відповідає сучасним 
стандартам і вимогам для розбудови ефектив-
ної системи територіальної організації влади;

2)  відсутність базового і системного зако-
нодавства з питань адміністративно-терито-
ріального устрою унеможливлює формування 
нової системи територіального устрою Укра-
їни та розбудову ефективного місцевого само-
врядування, а також проведення повноцінної 
децентралізації;

3) чинна Конституція України дає змогу 
провести реформу адміністративно-територі-
ального устрою;

4) зміни в системі адміністративно-терито-
ріального устрою, утворення, ліквідація нових 
адміністративно-територіальних одиниць 
мають відбуватися відповідно до прийнятого 
закону; 

5) адміністративно-територіальні одиниці 
регіонального рівня відповідають класифіка-
ції NUTS регіонального рівня і не потребують 
обов’язкових змін;

6) субрегіональний рівень – сільські 
райони – не відповідає класифікації NUTS 
субрегіонального рівня, і їх створення має від-
буватися на однотипних вимогах до їх основних 
параметрів (кількості жителів та площі).

Отже, вважаємо, що варто запровадити 
трирівневу систему адміністративно-терито-
ріального устрою України та адміністратив-
но-територіальні одиниці відповідних рівнів: 
регіонального (АР Крим, області), субрегіо-
нального (райони в АР Крим та в областях), 
базового (громади) та допоміжного (райони 
в містах) рівнів. У зв’язку з активним форму-
ванням спроможних громад та збільшення 
кількості районів, в яких утворено одну чи 
кілька об’єднаних територіальних громад, які 

охоплюють всю територію району, у подаль-
шому варто детально дослідити питання щодо 
доцільності збереження таких районів як 
самостійних адміністративно-територіальних 
одиниць. 
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Поліпшення стану здоров’я населення, 
забезпечення рівного і справедливого доступу 
усіх членів суспільства до медичних послуг 
належної якості потребує наукового обґрунту-
вання модернізації державної політики України 
у сфері охорони здоров’я, а також результатив-
ного та ефективного публічного управління.

Подолання проблеми захворюваності та 
передчасної смертності населення може бути 
успішною лише в разі виконання державою 
зобов’язань перед своїм населенням та між-
народною спільнотою, а також вироблення 
та запровадження послідовної державної 
політики в напрямі контролю за поширенням 
захворювань і, передусім, соціального залу-
чення з метою формування і виховання куль-
тури здоров’я та побудови соціально орієнто-
ваної держави [1, c. 54].

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Різні аспекти державного управління сфе-
рою охорони здоров’я вивчали М. Білинська, 
С. Бугайцов, Ю. Вороненко, З. Гладун, Т. Гру-
зєва, Л. Гульчій, Л. Жаліло, А. Зіменковський, 
Д.Карамишев, Н. Кризина, Б. Криштопа, 
В. Лобас, В. Москаленко, А. Нагорна, Я. Радиш, 
Н. Рингач, І. Рожкова, Г. Слабкий, І. Солоненко, 
О. Черниш, О. Шаптала, Н. Ярош та інші вчені, 
у роботах яких наголошено на тому, що у ХХІ ст. 

під впливом цілеспрямованих заходів із боку 
держави в Україні має сформуватися власна 
модель розвитку сфери охорони здоров’я, що 
базуватиметься на рівних можливостях гро-
мадян і верховенстві права, розвитку підпри-
ємницької діяльності у взаємодії з державним 
регулюванням здоров’яохоронної сфери.

Метою статті є вивчення досвіду деяких 
зарубіжних країн щодо реалізації державної 
політики у сфері формування та виховання 
культури здоров’я молоді шляхом впрова-
дження відповідних профілактичних держав-
них та недержавних програм.

Виклад основного матеріалу.  У Фінлян-
дії програми з формування та виховання куль-
тури здоров’я молоді ініціює, як правило, одна 
(або кілька) з нижченаведених організацій: 

– державні (муніципальні) організації (цен-
три відвернення кризових ситуацій, служби 
місцевого комунального господарства, зайня-
тості і професійного навчання, правоохоронні, 
підтримки місцевого бізнесу, соціального 
захисту різних контингентів, культурні, освітні 
заклади тощо); 

– недержавні організації (із проблем 
молоді, дітей, інвалідів, літніх людей, із місце-
вих проблем культурного, мистецького, етно-
графічного спрямування, благодійні, притулки 
для літніх, центри денної дитячої опіки тощо); 

заруБіжний досвід Формування та виховання  
культури здоров’я молоді
FOREIGN EXPERIENCE OF FORMATION AND EDUCATION  
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УДК 351/354:304

осик с.в.
аспірант кафедри соціальної і 
гуманітарної політики
Національна академія державного 
управління при Президентові України

У статті проаналізовано досвід деяких 
зарубіжних країн щодо реалізації державної 
політики у сфері формування та виховання 
культури здоров’я молоді шляхом впрова-
дження відповідних державних та недержав-
них програм. На основі аналізу встановлено, 
що більш перспективний і економічно вигід-
ний для суспільства шлях зі збереження здо-
ров’я пов’язаний із широким впровадженням 
попереджувальних заходів, профілактичних 
технологій, що передбачають превентивну 
комплексну цілеспрямовану діяльність дер-
жави та недержавних організацій у досліджу-
ваній сфері.
ключові слова: публічне управління, дер-
жавна політика, культура здоров’я, фор-
мування та виховання культури здоров’я, 
система охорони здоров’я.

В статье проанализирован опыт неко-
торых зарубежных стран по реализации 
государственной политики в сфере форми-
рования и воспитания культуры здоровья 
молодежи путем внедрения соответству-
ющих государственных и негосударствен-
ных программ. На основе анализа выявлено, 
что более перспективный и экономически 
выгодный для общества путь по сохране-

нию здоровья населения связан с широким 
внедрением предупредительных меро-
приятий, профилактических технологий, 
предусматривающих превентивную ком-
плексную целенаправленную деятельность 
государства и негосударственных органи-
заций в исследуемой сфере.
ключевые слова: публичное управление, 
государственная политика, культура здо-
ровья, формирование и воспитание куль-
туры здоровья, система здравоохранения.

The article analyzes the experience of some 
foreign countries in implementing the state pol-
icy in the field of formation and education of the 
youth health culture through the implementation 
of relevant state and non-state programs. On the 
basis of the analysis, it has been established that 
a more promising and economically viable way 
for the society to save health is associated with 
the wide introduction of preventive measures, 
preventive technologies, which include a preven-
tive, integrated, targeted activity of the state and 
non-governmental organizations in the investi-
gated sphere.
Key words: public administration, state policy, 
health culture, formation and education of health 
culture, health care system.
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– бізнес-структури (кредитні спілки, банки, 
компанії з обслуговування, будівництва, бла-
гоустрою тощо); 

– релігійні організації (церкви різних кон-
фесій, релігійні громади і об’єднання). 

Ініціатива таких організацій підтримується, 
керується і координується в різних країнах за 
різними моделями [2, с. 64]. 

У Канаді (Міністерство охорони здоров’я 
провінції Саскачеван) є низка фахівців, які 
відповідають за формування та виховання 
культури здоров’я молоді. Вони постійно 
аналізують дані звітів лікарень, поліцейських 
управлінь, соціальних служб, місцевих засо-
бів масової інформації. У результаті аналізу 
вони визначають факт існування і вагомість 
конкретної, нагальної на цей час у цій місце-
вості проблеми, що має вплив на здоров’я 
населення. Тимчасово створені робочі групи 
з фахівців різного профілю опрацьовують 
та впроваджують у життя план заходів щодо 
подолання даної проблеми, ведеться пошук 
партнерів із числа вищезгаданих організацій. 
За іншою моделлю самі організації ініціюють 
проекти з формування та виховання культури 
здоров’я молоді, а державні служби консуль-
тують, координують діяльність, підтримують 
ресурсами. 

Нижче наведено програми, що реалізу-
ються в Канаді. 

«Розв’язання проблем молоді». Громад-
ський центр, що працює за цією програмою, з 
офісами у кількох містах, фінансує і підтримує 
всі проекти в межах цієї програми, що спи-
раються на громаду і спрямовані на розв`я-
зання проблем молоді. До керівної ради такої 
організації у кожному місті входять не менш 
як 50% представників молоді. Громадський 
центр використовує молодь для дослідниць-
кої діяльності в організаціях та інститутах гро-
мади. Молоді люди опитують керівників або 
адміністраторів у церквах, школах, лікарнях, 
бізнесових фірмах, центрах охорони здоров’я 
та інших організаціях. Наприкінці літа молодь 
скликає форум громади, на якому повідом-
ляється про ресурси, наявні в їхній громаді. 
55 громадських організацій утворюють коалі-
цію, щоб використати 600 молодих людей для 
розбудови їхнього міста. Молоді люди залуча-
ються до проектів, які реалізуються поблизу 
від їхніх домівок: побудови баскетбольного 
майданчику біля церкви, реконструкції будин-
ків, розпису стін, виготовлення ляльок для 
параду, організації «токсичного обстеження» 
екологічно небезпечних околиць міста та про-
світи мешканців із проблем здоров’я. 

«Центр відвернення кризових ситуацій 
молоді». Молодь і дорослі, що працюють у 

цьому центрі, наділяються однаковими обов’яз-
ками. Молоді люди входять до ради директорів, 
надають консультації з проблем захворювання 
на алкоголізм, наркозалежність, СНІД, обслу-
говують 24-годинну «гарячу лінію». 

«Кредитна спілка молоді». Молоді люди 
володіють і управляють кредитною спілкою, 
працюють касирами і входять до керівної ради, 
скликають збори, планують політику надання 
позик та вікових обмежень, набирають інших 
молодих людей і надсилають регулярні бюле-
тені членам. До спілки входять 110 членів, 
кожен із них сплачує мінімальний внесок у сумі 
12 доларів США. 

«Клуб молодих лідерів». Молоді люди утво-
рюють Клуб лідерів у своїй місцевості. Члени 
клубу ухвалюють власну конституцію і плану-
ють, наприклад, таку діяльність, як збирання в 
околиці матеріалів, які піддаються переробці. 
Персонал та менеджери-резиденти у своїх 
заходах щодо розв’язання житлових про-
блем добирають молодих людей для участі у 
6-місячній програмі придатності до лідерства. 
Після завершення такого підготовчого курсу 
молоді люди одержують дипломи лідерів. 
Вони створюють і реалізовують післяшкільні 
та суботні вечірні програми для інших молодих 
людей цієї місцевості. 

«Церква допомагає». Церква надає свої 
приміщення для розміщення дитячого садка 
у її будівлях. Ця дитяча програма допомагає 
церкві сплатити свої рахунки і дає їй нагоду для 
лідерства, адже члени церковної ради входять 
до керівної ради садка. Ця недержавна органі-
зація, що опікується потребами молоді, допо-
магає церкві запровадити молодіжну про-
граму у місцевій церковній громаді [3, c. 156]. 

У більшості громад існують різні культурні 
організації, що опікуються специфічною етніч-
ною спадщиною своєї місцевості. Ці організа-
ції завжди охоче залучають до своєї діяльності 
молодь, адже саме молодь має взяти на себе 
відповідальність за збереження етнічної спад-
щини для майбутніх генерацій [4, с. 78–86]. 

Аналогічні проекти існують і в інших розви-
нутих країнах. У деяких країнах у навчальних 
планах шкіл передбачені курси, що мають на 
меті сприяння формуванню культури здоров’я 
молоді. У США, Канаді, Японії – це «Навчання 
здоров’ю», у Фінляндії – «Формування нави-
чок культури здоров’я», Австралії – «Навчання 
раціональному використанню дозвілля».

Щорічно близько 18 мільйонів дітей і підліт-
ків США беруть участь у програмі «Тестування 
і нагородження», яку ініціює координаційна 
рада з фізкультури при Президентові країни. 
Медаль Президента за відповідальне став-
лення до свого здоров’я отримують близько 
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700 тисяч школярів, які виконали відповідні 
нормативи після тривалих занять фізичними 
вправами. 

В американських містах шкільні спортивні 
споруди завантажені заняттями з дітьми з 
ранку до вечора, а ввечері займаються їхні 
батьки, інші дорослі. Під час вікендів корис-
туються популярністю спільні сімейні заняття. 
Навіть у невеличких містечках, де є 1–2 школи 
(школи у містечках можуть бути досить великі – 
понад 1 000 школярів), ці споруди вражають 
розмірами і якістю – інколи це масштаби спорт-
комплексів обласних центрів України. 

Ще одним цікавим аспектом формування 
культури здоров’я за кордоном є різноманіт-
ність методів надання інформації. Наприклад, 
деякі молодіжні телесеріали ненав’язливо 
інформують про поширені життєві перебіги 
подій, інколи досить несприятливі для здо-
ров’я (секс, наркотики, алкоголь, тютюн, 
психологічні конфлікти спілкування в сім’ї, в 
іншому оточенні, на роботі, під час навчання, 
відпочинку). Моделі поведінки героїв фільмів 
демонструють можливі шляхи виходу з різ-
них ситуацій і їх позитивні і негативні наслідки 
для здоров’я. Фактично у прихованій формі 
подається інформація про ризики і пере-
ваги різних поведінкових моделей. Звичайно, 
художньо-естетична цінність серіалів досить 
дискусійна, але сам принцип подачі інфор-
мації заслуговує на увагу. До того ж неважко 
передбачити, що молодь, скоріше, буде диви-
тися саме такі серіали, ніж традиційні щотиж-
неві телепередачі щодо проблем здоров’я. 

Програми збереження здоров’я у різних 
країнах досить різноманітні. У США останні 
роки здоровий спосіб життя став культом. 
Мільйони американців прагнуть підтримувати 
своє здоров’я на найвищому рівні. У цьому їм 
допомагає безліч розроблених науковцями 
програм і методик із бігу, ходьби, аеробіки, 
раціонального харчування, попередження 
шкідливих звичок. Більшість американців від-
дає перевагу фізичним вправам, засобам 
боротьби зі стресом та раціональному хар-
чуванню. С. Ainsworth вважає, що ведення 
здорового способу життя у школах США має 
не лише покращувати фізичний розвиток та 
фізичну підготовленість дітей, а й готувати їх 
до конкретної «боротьби» у реальних соціаль-
них умовах. 

У США найуспішнішими  вважають такі 
моделі:

– модель SHARP (модель «Шкільні оздоровчі 
джерела для дітей»), що включає такі розділи, 
як «Профілактика хвороб», «Раціональне харчу-
вання», «Ріст і розвиток», «Особисте здоров’я», 
«Суспільне здоров’я»; «Здоров’я сім’ї» тощо;

– модель СНЕК (модель «Загальна здорова 
освіта для дітей»), яка складається з п’яти роз-
ділів: «Про мене», «Як я росту», «Їжа, яку я їм», 
«Вибір, який я роблю», «Як я залишаюсь здо-
ровим» [5, c. 148–167].

Гігієнічна освіта у школах Німеччини пред-
ставлена програмою «Знай своє тіло». У Фран-
ції такий курс торкається таких тем, як гігієна 
ротової порожнини, сон,  харчування, фізичне 
виховання, телебачення тощо.

У Швеції оздоровча освіта базується з ура-
хуванням віку і включає елементи біології, 
психології, соціальної етики, фізичного вихо-
вання.  Програма адаптована до реального 
життя і проводиться у тісному співробітництві 
з сім’єю.

У Фінляндії оздоровча освіта відбувається 
на курсах «Формування навичок здорового 
способу життя», в Австралії на курсах «Нав-
чання раціонального використання вільного 
часу», в Японії на курсах «Навчання здорового 
способу життя».

Для підвищення ефективності оздоро-
вчого виховання широко використовується 
наочність і сучасні інформаційні технології. 
Це використання стендів і фільмотек із дієто-
логії у газетах у Франції, публікація статей у 
шкільних газетах у Німеччині та випуск книг, 
ілюстративного матеріалу в Швеції, пере-
сувні виставки з лекціями і доповідями в 
Швейцарії [5, c. 236].

Типовим для європейських країн є постійне 
прагнення оцінювати ефективність оздоров-
чих програм. Із цією метою пропонують вико-
ристовувати чотири показники:

– підвищення інтересу до проблем здоро-
вого способу життя;

– активна участь у оздоровчій програмі;
– зниження рівня захворюваності;
– зниження факторів ризику.
У Прибалтиці популярні невеличкі прибу-

динкові майстерні,  де батьки з дітьми мають 
змогу щось відремонтувати, виготовити 
потрібні саморобні речі для сім’ї, для бла-
гоустрою домівки і прилеглої території. Там 
же відкриваються спортивно-оздоровчі примі-
щення, де батьки займаються спортом спільно 
з дітьми, почергово з іншими родинами. 

Діяльність клубу «Babilon» у м. Вільнюс 
полягає у залученні молодих людей (пере-
важно старшокласників) до процесу соціаліза-
ції через мистецтво. Укладено угоду між клу-
бом і школами міста (за згодою Міністерства 
освіти) про співробітництво. За цією угодою, 
кожна школа має право вивільняти своїх учнів 
старших класів від занять на один тиждень 
для відвідування різних заходів цього клубу 
[6, c. 87]. 
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Постійна необхідність підвищення продук-
тивності праці змусила підприємців еконо-
мічно розвинутих країн звернутися до проблем 
профілактичного оздоровлення робітників. 
У такі оздоровчі програми включають вироб-
ничу гімнастику, заняття фізичною культурою, 
нормалізацію ваги, раціональне харчування, 
відмову від паління та алкоголю, профілак-
тику стресів тощо. Ці заходи виявилися досить 
ефективними. І, як наслідок, зміцнення здо-
ров’я стало розглядатися керівниками фірм 
і підприємств як складник виробництва, а 
інвестиції в здоров’я – надзвичайно вигідною 
справою [7, c. 46]. 

Висновки. Отже, досвід економічно розви-
нутих країн свідчить, що більш перспективний 
і економічно вигідний для суспільства шлях по 
збереженню здоров’я пов’язаний із широким 
впровадженням профілактичних технологій, 
що передбачає комплексну цілеспрямовану 
діяльність держави та недержавних організа-
цій щодо реалізації прав громадян на захист 

свого здоров’я та становить основу державної 
політики у досліджуваній сфері. 
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. В Україні правила та порядок прове-
дення судово-медичних, патологоанатомічних 
досліджень, взяття органів та тканин померлої 
людини з метою трансплантації визначаються 
певними законодавчими актами та норматив-
ними документами. Водночас є цілий перелік 
питань у зазначеній сфері, які досі є нерозро-
бленими чи їх правове регулювання не відпові-
дає потребам сьогодення.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Нині є одиничні дослідження щодо пра-
вового регулювання діяльності патологоана-
томічної служби, посмертного донорства. На 
особливу увагу заслуговують праці вітчизняних 
та зарубіжних авторів, як І. Горелик, С. Горю-
нова, Л. Джулиан, Б. Єшмуротов, А. Ісканда-
ров,  А. Котуза, Д. Кулдашев, Л. Роша, В. Сте-
ценко, З. Сальников, С. Тейлор, В. Крисько та ін.

Мета статті. Метою статті є проведення 
порівняльно-правового дослідження норма-
тивно-правових джерел національного та бри-
танського законодавства, які регулюють діяль-
ність та поняття патологоанатомічної служби: 
основних положень щодо правового регулю-
вання організації патологоанатомічної служби, 
трансплантації органів та тканин людини, 
донації тіла людини з метою проведення нау-
кових досліджень. 

Виклад основного матеріалу. Об’єд-
нане Королівство Великої Британії та Північної 
Ірландії (Великобританія) складається з чоти-
рьох країн: Англії, Уельсу, Шотландії та Північ-
ної Ірландії.

Деякі законодавчі акти застосовуються у 
всій Великобританії, деякі стосуються лише 
однієї, двох або трьох країн, які входять до її 
складу [1]. 

Першим нормативно-правовим докумен-
том у Великобританії, який детально врегу-
лював діяльність щодо здійснення автопсії, 
став «Закон про анатомію» 1832 р. – норма-
тивно-правовий акт Парламенту Сполученого 
Королівства, який дав лікарям, вчителям ана-
томії та студентам-медикам ширший дозвіл на 
здійснення розтину трупів.

До цього нормативно-правового акта діяв 
«Закон про вбивства» 1752 р., який передба-
чав можливий розтин тільки для трупів вбивць, 
які були засуджені до вищої міри.

За «Законом про анатомію» 1832 р., той, 
хто виявив бажання займатися анатомією, 
мав отримати дозвіл у Міністерстві внутрішніх 
справ. Як правило, його отримували вчителі. 
Закон ввів положення про інспекторів анатомії 
(по одному для Лондона, Англії і Уельсу, Шот-
ландії та Ірландії), до обов’язків яких входило 
отримувати постійні звіти від вчителів-патоло-
гоанатомів.

За вказаним Законом, той, хто міг робити 
автопсію людських органів на законних під-
ставах, мав право на розтин таких органів, за 
умови, що жоден із родичів померлого не був 
проти. Закон також надавав вільний доступ до 
трупів, які були визнані невідомими, заради 
здійснення медичних досліджень. Людина 
могла пожертвувати труп найближчого родича 
з метою здійснення патологоанатомічного 
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Проведено порівняльно-правове дослідження 
основних засад правового регулювання здійс-
нення патологоанатомічних досліджень 
у Великобританії та Україні. Розглянуто 
основні положення щодо правового регу-
лювання організації патологоанатомічної 
служби, трансплантації органів та тканин 
людини, донації тіла людини з метою прове-
дення наукових досліджень. 
ключові слова: патологоанатомічна 
служба, автопсія, трансплантація органів 
та тканин людини, правове регулювання. 

Проведено сравнительно-правовое исследо-
вание основных принципов правового регу-
лирования осуществления патологоанато-
мических исследований в Великобритании 
и Украине. Рассмотрены основные положе-
ния о правовом регулировании организации 

патологоанатомической службы, транс-
плантации органов и тканей человека, 
донации тела человека с целью проведения 
научных исследований.
ключевые слова: патологоанатомическая 
служба, аутопсия, трансплантация органов 
и тканей человека, правовое регулирование.

The comparative legal study of the basic princi-
ples of legal regulation of post-mortem examina-
tion in the United Kingdom and Ukraine was con-
ducted. The main provisions concerning the legal 
regulation of the pathoanatomical service organi-
zation, the transplantation of organs and tissues 
of a person, and the donation of the human body 
for the scientific purposes are researched.
Key words: pathoanatomical service, autopsy, 
transplantation of organs and tissues of a person, 
legal regulation.
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дослідження в обмін на безплатне поховання. 
Передбачалась можливість залишити своє 
тіло для розтину з метою розвитку науки, але 
і в такому разі був необхідний дозвіл найближ-
чих родичів. 

«Закон про анатомію» 1832 р. дотепер 
залишається чинним на території Шотландії 
з поправками відповідно до «Закону про тка-
нини людини» 2006 р., діє в Ірландії та част-
ково відображений у Статутній книзі Ірландії 
2018 р., в Англії та Уельсі був відмінений «Зако-
ном про анатомію» 1984 р., який був теж від-
мінений на зазначеній території «Законом про 
тканини людини» 2004 р. 

Нині у Великобританії законодавство про 
автопсію, як і в усіх провідних країнах світу, 
має два основних напрями правового регулю-
вання: проведення автопсії у зв’язку із судо-
во-медичною експертизою та регулювання 
проведення розтину в патологоанатомічних 
службах при лікарнях. 

У Британії нині є два ключових напрями 
законодавства, яке регулює автопсію: «Закон 
про тканини людини» 2004 р. (діє на всій тери-
торії Великобританії, крім Шотландії, в якій 
діє «Закон про тканини людини» 2006 р.) та 
законодавчі акти про коронерів, які регулю-
ють діяльність посадових осіб, що спеціально 
розслідують смерті, які мають незвичайні 
обставини настання або які стались раптово, і 
визначають причину смерті («Закон про Коро-
нерів» 1988 р. діє в Англії та Уельсі, в Північній 
Ірландії діє «Закон про Коронерів» 1959 р. та 
«Правила Коронерів» 1963 р.). 

Коронер (англ. Coroner від лат. coronarius) 
− у деяких країнах англо-саксонської правової 
сім’ї посадова особа, що спеціально розслідує 
смерті, які мають незвичайні обставини або 
стались раптово, і безпосередньо визначає 
причину смерті.

Служба була заснована в 1194 р. із метою 
підтримки фінансових інтересів монарха в 
кримінальних справах, буквально означає: 
«представник інтересів Корони» (лат. custos 
placitorum coronae) [2].

Зазвичай коронер веде розслідування, 
коли є підозра у насильницьких діях, що спри-
чинили смерть (як правило, збирає докази 
вбивства).

У деяких країнах коронер може виносити 
вирок самостійно або спиратися на очолювану 
ним групу слідчих. У Великій Британії коронер 
може передати матеріали справи на розгляд 
коронерського суду у складі самого коронера 
і малого журі (6 присяжних), який заслуховує 
свідків і експертів; потім журі виносить вер-
дикт про причини смерті. Коронерський суд 
вирішує лише одне питання: чи можна вважати 

смерть насильницькою (кримінальною)? Якщо 
так, справа отримує подальший хід і розгляда-
ється в традиційному суді. При встановленні 
незаперечного факту кримінальної смерті 
(вбивство, ДТП, травма на виробництві тощо) 
коронер відразу передає справу в суд. У дея-
ких країнах без наявності ознак вбивства коро-
нер може винести рішення одноосібно [3].

Таким чином, запит на проведення посмерт-
ної автопсії у Великобританії патологоанатом 
може отримати у двох випадках:

1) від коронера, у разі підозри настання 
насильницької смерті, настання смерті в місці 
позбавлення волі тощо;

2) від лікарні, якщо є дозвіл на проведення 
дослідження від близьких родичів чи від інших 
уповноважених осіб, коли причина смерті 
відома і в коронері немає потреби. 

«Закон про тканини людини» 2004 р. діє на 
території Англії, Уельса та Ірландії, визначає 
порядок щодо вилучення, зберігання та вико-
ристання органів людини та тканин за запла-
нованими цілями, одна з яких визначити при-
чину настання смерті. 

Цей нормативно-правовий акт також 
заснував регулятивний орган (Human Tissue 
Authority – HTA), який здійснює наглядову 
функцію щодо дотримання ліцензійних умов 
при посмертних дослідженнях, надання відпо-
відей на скарги тощо. 

Вилучення, зберігання, використання 
та розпорядження тканинами людини було 
кодифіковано HTA шляхом впровадження 
двох нормативно-правових документів – 
Кодексу практики та Стандартних операцій-
них процедур (SOPs). HTA видав спеціальні 
кодекси практики для всіх запланованих 
цілей анатомічного обстеження, що нале-
жить до сфери освіти та навчання. Bсі заходи 
щодо проведення автопсії документуються 
та дотримуються в рамках стандартних опе-
раційних процедур (SOPs) та угод про рівень 
обслуговування (SLA) [4].

«Закон про тканини людини» 2004 р. має 
три основних частини, які регулюють:

– вилучення, зберігання та використання 
органів та тканин померлої людини за запла-
нованими цілями (ці норми тісно пов’язані з 
порядком надання дозволів на перелічені мані-
пуляції) та правопорушення, за якими перед-
бачена відповідальність (покарання у зв’язку 
з неотриманням згоди в передбачених випад-
ках існує у вигляді штрафу або обмеження волі 
до трьох років); 

– правове регулювання надання ліцензій 
щодо здійснення маніпуляцій із тканинами 
людини, покарання за порушення таких ліцен-
зійних умов; 
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– процес інспектування вилучення, збе-
рігання та використання органів померлої 
людини та тканин, включаючи трансплантацію 
та анатомічні посмертні дослідження.

З метою з’ясування причин смерті «Закон 
про тканини людини» 2004 р. надає визна-
чення посмертному дослідженню як виду 
«діяльності за своїм власним правом». Це 
означає обов’язковість надання згоди для 
здійснення автопсії та подальшого зберігання 
і проведення маніпуляцій з органами та ткани-
нами померлої людини. 

Тому особливе місце в правовому регулю-
ванні госпітальної автопсії відіграє процес 
надання згоди на її здійснення. До початку 
автопсії патологоанатом має бути впевненим 
у наявності достатньої згоди на проведення 
автопсії, пересування чи використання тканин 
померлої особи. 

Законодавство Великобританії відрізняє два 
основних види згоди на використання органів 
людини та тканин за запланованими цілями: 

– загальна згода померлого чи осіб, які 
мають на це право, потрібна при проведенні 
анатомічних досліджень, досліджень на наяв-
ність наркотичних речовин та лікарських засо-
бів у тілі людини, з’ясування причини смерті, 
поширення медичної інформації про життя та 
причини смерті померлого, яка може стосува-
тися інших осіб, трансплантація; 

– згода померлої людини – проведення 
учбових занять, публічний моніторинг здо-
ров’я тощо. 

Також  встановлюється ієрархічний перелік 
родичів та близьких, які мають таке юридичне 
право: чоловік або дружина, партнер, включа-
ючи цивільного чи партнера тієї ж статі; батьки 
чи діти старше 18 років; брат чи сестра; дід, 
бабка чи онуки; племінники; прийомні батьки; 
рідні на половину брати чи сестри; друг, з яким 
була багаторічна дружба. Згода потрібна від 
однієї людини. Якщо відмовляються надати 
згоду особи, наприклад, першої ланки, особи, 
які є другими, третіми чи четвертими у пере-
ліку, таку згоду надати не можуть. 

На особливу увагу заслуговує заборона 
померлої особи перед смертю розголошувати 
про себе окремі обставини її настання, напри-
клад ВІЛ-статус тощо. Після автопсії клініка 
повинна прийняти рішення щодо інформу-
вання родичів та близьких померлого про таку 
«чутливу інформацію» [5].

Українське законодавство порівняно із 
законодавством Великої Британії теж має дов-
гострокову історію розвитку легітимації пато-
логоанатомічних досліджень. 

Дослідження трупів було узаконено у 
1714 р. 154-м артикулом Військового статуту 

Петра І. Обов’язковому розтину підлягали 
трупи у разі раптової і насильницької смерті. 
Лікарів запрошували у разі неякісного ліку-
вання, завдання тілесних ушкоджень, статевих 
злочинів, дітовбивства [6].

Широкої законодавчої регламентації 
автопсія здобула за часів радянського періоду: 
були видані чисельні нормативно-правові акти 
та інструкції, більшість яких нині відмінено.

Нині здійснення патологоанатомічних 
досліджень в Україні регулюється загаль-
ними нормативно-правовими актами у сфері 
медицини та трансплантації органів людини, 
чисельними державними стандартами, що 
мають застосовуватися у медичних установах, 
впровадженими міжнародними стандартами 
ISO та IWA тощо. Основною законодавчою 
прогалиною залишається відсутність спеці-
ального нормативно-правового акта щодо 
регламентації організації роботи патологоана-
томічної служби в Україні, відсутність офіцій-
ного визначення її структури та поняття тощо. 

Законодавство з проведення судово-ме-
дичних досліджень теж має свої недоліки, 
але врегульовано спеціальними норма-
тивно-правовими актами: Інструкція «Про 
проведення судово-медичної експертизи» 
№ 6 від 17.01.1995 р., затверджена наказом 
Міністерства охорони здоров’я України від 
17.01.1995 р. № 6., Наказ «Про розвиток  та 
вдосконалення судово-медичної служби Укра-
їни» № 6 від 17.01.1995 р., зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 26.07.1995 р. за 
№ 248/784 тощо.

Одним із нещодавно прийнятих право-
вих актів, який регулює порядок проведення 
автопсії, став Наказ Міністерства внутрішніх 
справ України, МОЗ України та Генераль-
ної прокуратури України «Про затвердження 
Порядку взаємодії між органами та під-
розділами Національної поліції, закладами 
охорони здоров’я та органами прокура-
тури України при встановленні факту смерті 
людини» від 29.09.2017 р. № 807/1193/279, 
який врегулював механізм взаємодії між 
органами та підрозділами Національної полі-
ції, закладами охорони здоров’я та органами 
прокуратури України під час перевірки обста-
вин смерті людини.

Основними відмінностями у сфері пра-
вового регулювання проведення патолого-
анатомічних досліджень між українським та 
британським законодавством є: наявність 
спеціального правового акта у Великобри-
танії, який регулює проведення посмертних 
досліджень та оберт органів та тканин людини, 
наявність інституту корнерів, наявність спеці-
ального провладного органу, який контролює 
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здійснення патологоанатомічних досліджень, 
оберт органів та тканин людини, діяльність 
корнерів, має законотворче право. 

Одним із головних питань, якому присвя-
чене британське законодавство в цій право-
вій сфері, є надання згоди на транспланта-
цію та проведення автопсії, а також донацію 
усього тіла людини для проведення наукових 
досліджень. 

В Україні нині трансплантація органів 
померлої особи регулюється Законом України 
«Про трансплантацію органів та інших мате-
ріалів фізичної особи» від 16.07.1999 р., за 
ст. 16 якого «фізична особа має право розпо-
рядитися щодо передачі після її смерті орга-
нів та інших анатомічних матеріалів її тіла 
науковим, медичним або навчальним закла-
дам», але питання процедури такої передачі, 
утилізації зазначених органів та тканин у разі 
необхідності передачі усього тіла людини з 
навчальною метою навчальним закладам досі 
залишаються не врегульованими українським 
законодавцем. 

Певного правового вдосконалення потре-
бують і нормативні положення щодо збері-
гання донованих тканин та органів людини, 
створення біобанків. 

Особливої актуальності набуває закрі-
плення на законодавчому рівні поняття права 
власності на тканини, органи, тіло людини 
після настання смерті, можливості їх запові-
дати, передавати право на розпорядження та 
реалізацію. 

Сама система патологоанатомічної служби, 
основні засади її функціонування досі лиша-
ються врегульованими лише на рівні законо-
проекту: Проект Наказу МОЗ України «Про 
патологоанатомічну службу в Україні», який, 
своєю чергою, теж потребуватиме певних 
доповнень та виправлень, поки знаходиться 
на стадії публічного обговорення. 

У контексті відсутності базового норматив-
но-правового акта з регулювання діяльності 
патологоанатомічної служби необхідно зазна-
чити той факт, що патологоанатомічна служба 
нині керується, частково виконуючи накази 
радянського періоду, які втратили чинність, 
у питаннях організації своєї роботи, порядку 
здійснення розтинів, проведення анатомічного 
аналізу смертельних наслідків, дослідження 
біопсійного та операційного матеріалів, запо-
внення бланків статистичних документів тощо. 

Висновки. Українське законодавство щодо 
регулювання організації патологоанатоміч-
ної служби, трансплантації органів та тканин 
людини, донації тіла людини з метою прове-
дення наукових досліджень нині знаходиться 
на етапі свого становлення. Розроблені про-
екти нормативно-правових документів у 
зазначеній сфері потребують переосмис-
лення, детального вивчення та доповнення.  
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Забезпечення прав і свобод людини 
і громадянина, зміцнення дисципліни, закон-
ності і правопорядку, формування правової 
державності і високого рівня правової куль-
тури – це саме ті підвалини, які нині є більш 
пріоритетними для української держави. 
Одним з інструментів, що дає змогу зацікавле-
ним особам ефективно взаємодіяти з владою 
в рамках встановлених нормативно-правових 
приписів є лобізм, який, на жаль, в умовах 
сучасних українських реалій, придбав нега-
тивний відтінок і неправомірно асоціюється з 
корупцією, різними її формами і проявами.

У політичній науці лобізм є одним із супе-
речливих і маловивчених явищ. Перш за все, 
це пояснюється його нетривалим дослі-
дженням і обговоренням в наукових колах, а 
також відсутністю прозорості та публічності 
в його здійсненні, що породжує різні комбі-
нації у використанні цього терміна, а також 
заміні його іншими поняттями.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій із цієї теми свідчить про те, що лобізм як 
спосіб представництва в політиці стає предме-

том обговорення на конференціях, семінарах, 
«круглих столах» [1–5]. Вітчизняні розробки 
з окремих аспектів лобізму представлено 
у дослідженнях В. Андрущенка, В. Бебика, 
Д. Богуша, Л. Губерського, А. Денисюк, Ф. Кири-
люка, В. Королька, О. Лісничука, Є. Макаренко, 
М. Михальченка, М. Обушного, М. Ожевана, 
Г. Почепцова, С. Телешуна, Є. Тихомирової, 
М. Хилька, О. Салтовського та ін.

Мета статті полягає в необхідності дослі-
дити специфіку лобізму як способу пред-
ставництва в політиці.

Виклад основного матеріалу. Лобізм, 
володіючи своїми плюсами і мінусами, є 
природним каналом виходу енергії самоо-
рганізації громадянського суспільства, яку 
не можна придушити й ігнорувати, але необ-
хідно використовувати як на благо суспіль-
ства, так і самих органів державної влади. 
З огляду на сказане, вважаємо за доречне 
зупинитися на лобізмі як на комплексному 
соціально-правовому явищі.

Слово «лобізм» вперше зафіксовано в 
писемній мові в 1553 р. і вживалося для вка-
зівки на прогулянкові майданчики в монастирі.

лоБіЮвання як Форма Політичного діалогу  
в украЇнському сусПільстві
LOBBYING AS A FORM OF POLITICAL DIALOGUE  
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русинюк м.м. 
аспірант кафедри публічного 
управління та публічної служби
Національна академія державного 
управління при Президентові України

У межах цієї статті розглянуто проблеми 
лобізму в Україні, розкрито такі поняття, 
як лобізм, процес лобізму. Основний акцент 
зроблено на політичному діалозі та лобію-
ванні як його формі. Зважаючи на це, автор 
досить виважено підійшов до висвітлення 
як позитивних, так і негативних сторін 
лобізму, розгляду основних форм і методів 
лобістської діяльності, шляхів удоскона-
лення законодавства по питаннях лобізму, 
усунення колізійності. Результати прове-
деного дослідження дали змогу визначити 
необхідні заходи з метою оптимізації «діа-
логічності» лобізму як суспільного явища, як 
видається, необхідно: усунути тіньові про-
яви лобізму; затвердити лобізм як невід’єм-
ний інститут здійснення правової політики 
в державі; знайти цивілізовані рамки, шляхи, 
методи і способи взаємодії зацікавлених 
груп з органами державної влади всіх рівнів; 
створити рівні умови різним зацікавленим 
групам при відстоюванні інтересів; встано-
вити межі впливу груп тиску на прийняття 
соціально значущих проектів і рішень. Разом 
із тим автор стверджує, що актуальність 
питань, пов’язаних із практикою лобізму в 
Україні, вимагає відповіді на них із боку заці-
кавлених фахівців економічної і політичної 
спільноти.
ключові слова: лобізм, функції лобізму, про-
цес лобізму, форми та методи лобізму, нега-
тивні прояви лобізму, правове регулювання 
лобізму.

В данной статье рассмотрены проблемы 
лоббизма в Украине. Раскрываются такие 
понятия, как лоббизм, процесс лоббизма. 
Достаточно подробно освещены как поло-
жительные, так и отрицательные сто-
роны лоббизма, описаны основные формы и 
методы лоббистской деятельности, пути 
решения правового регулирования лоб-
бизма. Актуальность вопросов, связанных 
с практикой лоббизма в Украине, требует 
ответа на них со стороны заинтересован-
ных специалистов экономического и поли-
тического сообщества.
ключевые слова: лоббизм, функции лоб-
бизма, процесс лоббизма, формы и методы 
лоббизма, негативные проявления лоб-
бизма, правовое регулирование лоббизма.

This article deals with the problems of lobbyism 
in Ukraine. The article reveals such concepts as: 
lobbyism, the process of lobbyism. The details of 
both the positive and the negative sides of lobby-
ing are described in detail, the main forms and 
methods of lobbying activity, ways of solving the 
right regulation of lobbying are described. The 
urgency of issues related to the practice of lobby-
ing in Ukraine requires a response from them by 
interested experts in the economic and political 
community.
Key words: lobbyism, functions of lobbyism, the 
process of lobbyism, forms and methods of lob-
byism, negative manifestations of lobbyism, legal 
regulation of lobbyism.
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Століття потому це слово позначає примі-
щення для прогулянок в палаті громад Анг-
лії (XVII ст.), а до цього воно поширилося на 
коридори і холи в театрах. Іp 1640 р. слово 
«лобі» застосовується для вказівки на при-
міщення навколо залів засідань, де відбува-
лися зустрічі законодавців із громадянами.

Вважається, що політичний відтінок слово 
«лобізм» придбало два століття потому в 
Америці, де термін «лобіювання» став позна-
чати купівлю голосів за гроші в коридорах 
конгресу [6, с. 159].

Треба підкреслити, що з тих пір багато 
чого змінилося, і терміном «лобізм» стали 
позначати спроби різних зацікавлених осіб 
вплинути на процеси розробки і прийняття 
будь-яких публічних управлінських рішень. 
Так, у «Британській енциклопедії» під «лобі» 
розуміється будь-яка спроба індивідуумів 
чи групи приватних інтересів впливати на 
рішення влади. При цьому в джерелі підкрес-
люється, що лобіювання в тій чи іншій формі 
неминуче в будь-якій політичній системі, з 
чим, безумовно, варто погодитися [7, с. 301].

Фахівці вірно підкреслюють, що часто 
лобізм асоціюється з хабарями, сірими схе-
мами, обманом і злочинністю, а лобісти 
сприймаються як пройдисвіти в дорогих 
костюмах із чемоданами, набитими гро-
шима. «І це незважаючи на те, що корупція 
заважає лобістові, і багато професіоналів 
вважають за краще працювати у відкриту. 
Лобіст – не хабарник, і лобізм – діяльність, 
що вимагає високої кваліфікації» [8, с. 139].

Тож варто погодитися з твердженнями, 
що «лобіст – це посередник між державою 
і бізнесом, який знає, що потрібно бізнесу і 
державі, і може знайти рішення, вигідне для 
обох сторін», і що «речі, які роблять лобісти, 
є прогресивними і корисними для країни, і 
це невипадково – не можна використовувати 
інструменти публічності для просування сум-
нівних законопроектів» [9, с. 75].

У США та Євросоюзі поняття «лобізм» давно 
стало терміном, що позначає різновиди легаль-
ної діяльності для відстоювання інтересів різних 
суб’єктів і знайшло відображення у відповідних 
нормативно-правових актах. У США це Lobbying 
Disclosure Act 1995 p., Євросоюзі – European 
Transparency Initiative 2007 р. Зазначимо, що в 
США (як, втім, і в багатьох інших країнах) лобізм 
є професією. При американському конгресі 
зареєстровано приблизно 12 000–15 000 лобіс-
тів. Працюють вони не безкорисливо, оборот 
цього ринку в США становить близько 3 млрд 
доларів на рік. Але лобісти зобов’язані звіту-
вати - скільки грошей отримали від компанії і на 
що їх витратили [10, с. 14].

Держава, враховуючи умови функціо-
нування і життєдіяльності різних катего-
рій суб’єктів, в особі компетентних органів 
приймає ті чи інші рішення. Іноді вони про-
думані, ефективні, надають свободу дій, 
розмах, іноді її обмежують. Рідко політичні, 
владні рішення влаштовують всіх. У суспіль-
стві багато різнополярних течій, інтересів, 
які, отримавши пріоритет в одному, втрача-
ють в іншому. У цьому – об’єктивність законів 
суспільного життя. Тому зазначені суб’єкти, 
а тепер вже, виходячи з контексту, лобісти, 
усіма можливими для них і прийнятними в 
державі засобами прагнуть зробити все, 
щоб держава звернула на них увагу, а полі-
тичні структури зважали на їх інтереси.

Ми пропонуємо визначати лобізм як комп-
лексний інститут сучасного політико-право-
вого життя, що полягає в активній правомір-
ній діяльності зацікавлених осіб (як фізичних, 
так і юридичних) із відстоювання своїх інте-
ресів на різних рівнях публічної влади з 
метою здійснення впливу на рішення, що 
приймаються.

Лобізм і влада, лобізм і політика, лобізм і 
навіть сама «ідеальна» демократія – явища 
не тільки супутні, а й значною мірою «вза-
ємопов’язані». Лобізм – невід’ємна риса 
будь-яких політичних режимів, будь то демо-
кратія або тоталітаризм, тільки його прояви 
варіюються від однієї форми до іншої.

Варто зазначити, що як у науковій літера-
турі, так і в публічних виступах різних політич-
них діячів проводяться паралелі між лобізмом 
і хабарництвом, корупцією. На наш погляд, 
робити це можна, іноді й треба, щоб поба-
чити специфіку розглянутого політико-пра-
вового явища в конкретний період часу або в 
окремо взятій країні, але ототожнювати або 
ставити хоча б на одну чашу терезів ці два 
поняття не можна. Якщо державні структури 
вимагають хабарі за «належну реакцію на 
ту чи іншу ініціативу», то це – явна корупція. 
Якщо ж хтось такі хабарі чи інші «преферен-
ції» пропонує, то це також корупція, аж ніяк 
не лобізм.

Основними рисами лобізму вважаємо 
такі:

1) лобізм пов’язаний із владою. Лобізм 
є тиск, «проштовхування» чиїхось інтересів, 
тому влада – це об’єкт лобі; немає її – немає 
місця для лобізму;

2) лобізм, як правило, має прихований 
характер і його важко поставити в рамки, 
впорядкувати. З одного боку, це наслідок 
відсутності нормативно-правового регу-
лювання лобістської діяльності в Україні, з 
іншого – його причина;
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3) лобізм «вклинює» елементи випадко-
вості, стихійності в політичні кола, у процес 
прийняття тих чи інших рішень, оскільки іноді 
практично не можна передбачити реакцію в 
суспільстві на ті чи інші владні дії;

4) лобізм – це «посередницьке» соціаль-
но-правове явище. Лобіст – посередник між 
впливовими зацікавленими групами, гро-
мадськими об’єднаннями і різними органі-
заціями.  Однак він може представляти не 
тільки інтереси впливових великих фінансо-
во-промислових груп, але й індивідуальної 
інтереси, інтереси будь-яких зацікавлених 
у цьому осіб. Це риса лобізму, яка вказує 
на його універсальність, і через це на його 
атрибутивність соціальним, економічним і 
політичним процесам у державі;

5) у лобізмі завжди є конкретний об’єкт 
впливу;

6) лобізм може суттєво видозмінюватися 
залежно від ситуації, від специфіки методів 
і форм взаємодії з владою. Саме тому будь-
яка законодавча заборона лобістської діяль-
ності лише ще більше «завуалює» підходи до 
влади з боку зацікавлених груп і сприятиме 
укоріненню пролобізму (іншими словами – 
корупції), який ґрунтується суто на незакон-
них методах впливу;

7) лобізм використовує законні форми і 
методи впливу на владу. У будь-якому іншому 
разі, як уже підкреслювалося, ми зіткнемося 
не з інститутом правової держави, що несе 
в собі безліч позитивних ознак, а з анти-
правовим пролобізмом, псевдолобізмом, 
заснованим на хабарництві, протекціонізмі 
та інших негативних явищах.

Таким чином, лобізм має основну мету: 
впливати, використовуючи не заборонені 
державою засоби, на процес прийняття 
публічних, владних рішень, на ті органи, які 
беруть участь в їх прийнятті або сприяють 
цьому.

Можна виділити і таку мету, як встанов-
лення довгострокових контактів з органами 
влади, їх представниками, щоб: 1) ці контакти 
можна було використовувати в подальшому; 
2) зазначені канали можна було б «передати» 
іншим зацікавленим особам.

Найчастіше лобісти переслідують і більш 
«посередні» цілі: не дати ходу ініціативі 
конкурентів, докласти зусиль до того, щоб 
зміцнюючий позиції опонентів закон не був 
прийнятий. На наш погляд, було б цілком 
резонним вказати на те, що найчастіше 
лобісти ставлять за мету сформувати певну 
громадську думку навколо тієї чи іншої про-
блеми, викликати суспільний резонанс, що 
дає їм змогу як  маніпулювати, так і вміло 

використовувати в своїх інтересах. Вплинути 
на соціологічні опитування і на оцінку рей-
тингів, об’єктивність яких і без того змушує 
нас сумніватися в достовірності викладеного 
фактичного матеріалу – не менш важлива 
мета лобізму. Можливі навіть ситуації, коли 
зацікавлені групи проводять свої власні соці-
ологічні дослідження з акцентом на необхід-
ній проблематиці.

З огляду на сказане, можна зробити 
висновок про те, що, незважаючи на існу-
вання основної, стратегічної мети, у лобізмі 
може бути безліч розгалужених і, на перший 
погляд, не завжди помітних завдань, які і 
надають лобізму прихований характер. Тому, 
прямуючи до поставлених цілей, лобізм 
може проявити себе в різних сферах полі-
тичної системи суспільства.

Про лобізм можна почути найсуперечли-
віші думки, це політико-правове явище має 
як безсумнівні плюси, так і досить часто про-
являє себе негативними рисами. Тому звер-
немо увагу на його функції, на те, яку роль 
виконує «цивілізований лобізм» при досяг-
ненні своїх цілей, що він дає суспільству і 
політичній системі.

Серед функцій лобізму варто зазначити 
функцію представництва інтересів різних 
груп, об’єднань, осіб у політичній, публічній 
діяльності. Функція представництва, зреш-
тою, пов’язана з тим, що лобізм сприяє 
виробленню державою правильного курсу, 
стратегії в прийнятті тих чи інших рішень.

Важливою у зв’язку з цим видається кори-
гуюча функція лобізму, що дозволяє своє-
часно «озирнутися» на суспільну реакцію, 
пов’язану з тим чи іншим рішенням.

Заслуговує на увагу функція залучення 
домінуючих суб’єктів господарювання до 
участі в політико-правовому житті. При-
чому, як уже говорилося, лобізм, виступа-
ючи як специфічна форма прояву політич-
ного плюралізму, створює можливості для 
забезпечення інтересів не тільки більшості, 
але й меншості. Незважаючи на те, що у 
великих суб’єктів бізнесу можливостей від-
стояти свої інтереси набагато більше, проте 
лобізм може представляти інтереси й однієї 
людини – фізичної особи. Тут вбачається і те, 
що можна вважати явно позитивною рисою 
лобізму його здатність (при виконанні різ-
ного роду умов) забезпечити участь грома-
дян, що гарантовано Конституцією України, 
в управлінні державою. 

Не зайвим буде зазначити, що лобізм 
виконує функцію свого роду забезпечення 
інновацій [11, с. 22]. Адже лобіст має бути не 
тільки обізнаний у фінансових, економічних, 



ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ 

88 Випуск 6. 2018

політичних процесах, течіях, а й уміло про-
гнозувати розвиток запланованих ситуацій. 

Наведені вище функції лобізму дають 
змогу зробити певні висновки. По-перше, 
яскраво видно відмінність лобізму як комп-
лексного інституту політико-правової дійс-
ності щодо інших явищ, властивих будь-якій 
державі. Очевидні й відмінності лобізму від 
кримінальних методів впливу на суб’єктів 
тиску, як-от хабарництво, підкуп, шантаж, 
погрози, шахрайство тощо.

Від протекціонізму лобізм відрізняється 
не тільки властивими йому здоровими, кон-
структивними елементами, а й тим, що: 
1) якщо протекціонізм втілюється в уже при-
йняті рішення своїм заступництвом різних 
категорій суб’єктів правовідносин, то лобізм 
впливає на сам процес вироблення та при-
йняття рішення, даючи управлінцям шанс 
зважити всі «за» і «проти», проаналізувати те, 
як же позначиться зроблений крок на роз-
витку ситуації; 2) ті, хто проводять протекці-
оністську політику, заздалегідь знають адре-
сатів «особливого сприяння» і те, як, коли і 
чим їм допомогти. Лобістська ж діяльність 
сама має вправно і кваліфіковано привернути 
увагу до нагальної проблеми і змусити керів-
ників прийняти потрібне рішення, з огляду 
на ефективно подану інформацію, обґрунто-
вану ретельно відібраними фактами; 3) якщо 
протекціонізм у певних випадках може лише 
загострити ситуацію, то лобізм сприяє роз-
становці правильних акцентів на пріоритет-
них напрямах суспільного розвитку.

Узагальнюючи сказане, можна виділити 
як «плюси», так і «мінуси» лобістської діяль- 
ності.

До плюсів лобізму належать такі мом-
менти. По-перше, впливаючи на управлінські 
рішення, він змушує «триматися у формі» 
органи державної влади та управління, в 
певному сенсі конкурує, змагається з ними, 
надає їм більшої динаміки і гнучкості. В умо-
вах поділу влади кожна з гілок може вико-
ристовувати те чи інше лобі в своїх інтересах.

По-друге, лобізм виступає інструментом 
самоорганізації громадянського суспіль-
ства, за допомогою якого мобілізується 
громадська підтримка або опозиція яко-
мусь законопроекту, виявляється вплив на  
політику.

По-третє, лобізм створює можливості для 
забезпечення інтересів меншості, бо висту-
пає як специфічна форма прояву політич-
ного плюралізму.

По-четверте, лобізм втілює собою прин-
цип свободи соціальних недержавних струк-
тур: асоціацій, громадських організацій, 

об’єднань тощо. За допомогою лобіювання 
вони самі намагаються вирішувати свої про-
блеми, володіючи певним вибором шляхів і 
засобів такого рішення.

По-п’яте, лобізм застосовується як сво-
єрідне соціально-політичне стимулювання, 
спрямоване на прискорення втілення в життя 
тих чи інших цілей і інтересів, на спонукання 
до конкретних дій. За такого підходу лобізм 
виступає як спосіб активізації будь-яких про-
цесів і явищ у сфері політики.

По-шосте, лобізм дає змогу розширити 
інформаційну і організаційну базу прийняття 
рішень і набагато переконливіше звернути 
увагу на певні проблеми. Лобісти забезпечу-
ють органи державної влади потоком інфор-
мації з того чи іншого питання.

По-сьоме, лобізм можна оцінювати і як 
більш широкий засіб досягнення компро-
місу, спосіб взаємного примирення між 
собою різноманітних інтересів.

Разом із тим лобізм має і цілком оче-
видні «мінуси». По-перше, він може стати 
інструментом пріоритетного задоволення 
іноземних інтересів на шкоду інтересам 
державним, тобто реалізуватися часом як 
«непатріотичний» засіб. По-друге, може 
служити фактором розвитку і захисту наці-
оналізму, посилювати крайні форми задо-
волення не завжди адекватних ситуації інте-
ресів. По-третє, лобізм таїть у собі чималу 
небезпеку «розмивання» народовладних 
підвалин суспільства, перетворення демо-
кратичних інститутів на потужний інстру-
мент окремих владних груп. По-четверте, 
лобізм найчастіше блокує дійсно потрібні 
управлінські рішення, перешкоджає задово-
ленню інтересів громадськості. По-п’яте, це 
засіб іноді ускладнює здійснення стабільної 
й оперативної державної політики, бо може 
бути спрямований, наприклад, на постій-
ний перерозподіл бюджету, часту зміну прі-
оритетів, посилення позицій однієї гілки 
влади при одночасному послабленні іншої 
тощо. По-шосте, лобізм може використову-
ватися і як інструмент збагачення окремих  
шарів, еліт.

Для того щоб лобізм приносив користь 
більшою мірою всьому суспільству, необ-
хідні відповідні умови: реальна дія демокра-
тичних інститутів і норм, економічна і полі-
тична стабільність, свобода засобів масової 
інформації, стійке громадянське суспільство 
тощо. Тільки за наявності цього набору фак-
торів розширюються шанси на використання 
лобізму в громадських інтересах, він починає 
«працювати» в загально-соціальних (загаль-
нолюдських) режимах.
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В умовах же економічної, політичної та 
духовної кризи, перехідних періодів, непе-
редбачуваності, коли кожен шар, клас, група 
прагнуть «урвати» саме зараз, лобізм набу-
ває більше мінусів, ніж плюсів.

У зв’язку з тим, що лобізм має багато мож-
ливих наслідків, він, безумовно, потребує 
впорядкування, юридичного оформлення. 
Суспільство і  держава мають спільно брати 
участь у налагодженні механізмів тран-
сформації негативних моментів лобіювання 
та позитивного використання ефективних 
інструментів мінімізації шкідливих наслідків 
лобізму, нарощуванні позитивних, утвер-
дженні цивілізованих його початків. Гово-
рячи про засоби і цілі регулювання лобіст-
ської діяльності необхідно зупинитися на 
таких аспектах, як межі правового регулю-
вання та «стихійності» лобістської діяльності, 
що включає питання планування і прогно-
зування її динаміки. Щоб ефективно регу-
лювати лобізм і його прояви, необхідно на 
законодавчому рівні сформувати саму кон-
цепцію лобізму, визначити сутнісні ознаки, 
функції цієї інституції, а потім вже говорити 
про методи його регулювання. 

Вважаємо, що заради здійснення право-
вого регулювання лобізму мають пересліду-
ватися такі цілі: знайти цивілізовані рамки, 
шляхи, методи і способи взаємодії зацікав-
лених груп і різних суб’єктів правовідносин 
з органами державної влади всіх рівнів, що 
дасть змогу дійсно ефективно використову-
вати функції лобізму в загальнодержавних 
інтересах, «закріпити» лобізм як невід’ємний 
інститут; «вивести на світло» «тіньові про-
яви» лобізму, створити правові гарантії заці-
кавленим групам, встановити межі впливу 
груп тиску на прийняття рішень, створити 
рівні умови різним зацікавленим групам при 
відстоюванні інтересів, організувати облік 
і системну, аналітичну обробку інформації, 
яка базується на аналізі звернень громадян, 
опитуваннях громадської думки тощо.

Ефективна реалізація правової політики в 
державі опосередковує практично всі сфери 
юридичної дійсності, тому лобізм, будучи 
складним політико-правовим явищем, 
потребує саме всебічного, концептуального 
регулювання, розставляє правильні орієн-
тири, виробляє належні й оптимальні юри-
дичні конструкції і, головне, використовує 
різноманітний і дієвий набір правових засо-
бів на шляху досягнення соціально-корисних 
цілей.

Розміри лобізму в сучасній Україні не 
мають аналогів в світі. В умовах нерозви-
неності політико-правової системи і недо-

сконалості законодавчої влади лобізм стає 
основною формою представництва інтере-
сів, але при цьому знаходиться «за бортом» 
уваги державних органів, преси, громад-
ськості і закону. На жаль, механізм взаємодії 
суспільства і влади в процесі прийняття полі-
тичних рішень нині непублічний, корумпо-
ваний і хаотичний; канали впливу на органи 
державної влади монополізовані найсиль-
нішими групами тиску, а ціла низка громад-
ських рухів і організацій не має можливості 
донести свої інтереси до можновладців. 
Правове ж регулювання лобістської діяльно-
сті дасть змогу мінімізувати негативні про-
яви політико-правового інституту і «поста-
вити» його на службу інтересам суспільства 
та державних органів влади.

Висновки. Таким чином, в умовах нероз-
виненості політико-правової системи і недо-
сконалості законодавчої влади, лобізм в 
Україні стає основною формою представни-
цтва інтересів корумпованих груп. На жаль, 
можна констатувати, що політичний діалог 
між громадянським суспільством і владою в 
процесі прийняття політичних і економічних 
рішень нині є непублічним, корумпованим і 
хаотичним. Все це викликає нагальну необ-
хідність посилення правового регулювання 
лобізму, що дає підстави висловити думку 
про необхідність розробки правових норм, 
що визначають законні шляхи лобіювання. 
Говорячи про регулювання лобізму, треба 
враховувати і наявний світовий досвід, але 
не механічно, а творчо, не вигадуючи велоси-
пед, а пристосовуючи його до наших «доріг». 
У державно-правовому механізмі України 
має бути створена дієва система захисту 
ключових законних інтересів населення, 
особливо його соціально вразливих верств. 
Для повноцінного ж правового регулювання 
лобізму необхідний спеціальний закон. Саме 
в ньому можна буде закріпити різноманітні 
юридичні засоби, що упорядковують лобіст-
ські процеси.

З метою оптимізації «діалогічності» 
лобізму як суспільного явища, як видається, 
необхідно: усунути тіньові прояви лобізму; 
затвердити лобізм як невід’ємний інсти-
тут здійснення правової політики в державі; 
знайти цивілізовані рамки, шляхи, методи і 
способи взаємодії зацікавлених груп з орга-
нами державної влади всіх рівнів; створити 
рівні умови різним зацікавленим групам при 
відстоюванні інтересів; встановити межі 
впливу груп тиску на прийняття соціально 
значущих проектів і рішень.

Однак без широкого обговорення про-
блем, пов’язаних із лобізмом, обійтися нині 
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не можна. Актуальність питань, пов’язаних із 
практикою лобізму в Україні, настійно вима-
гає подальших досліджень фахівців, перш за 
все, соціально-політичних наук.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Для переходу обласних держав-
них адміністрацій (далі – ОДА) на сервісну 
модель діяльності варто, насамперед, чітко 
окреслити комплекс послуг, які вони мають 
надавати. Нині вітчизняні ОДА ідентифікують 
різні набори послуг, що свідчить про відсут-
ність чітко окресленої правової регламентації 
їх послуг на національному рівні. Водночас, 
враховуючи, що органи державної виконавчої 
влади в державі мають діяти за єдиними під-
ходами, треба виокремити стандартизований 
перелік їх послуг, для цього здійснити їх кла-
сифікацію й за потреби вдосконалити систему 
відповідних нормативно-правових документів 
та організаційних кроків. Це прискорить запро-
вадження систем управління якістю стандартів 
ISO серії 9001, а отже, забезпечення повсюд-
ного надання якісних послуг місцевими орга-
нами державної виконавчої влади.

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Правове забезпечення надання послуг 
органами публічної влади та їх класифіка-
ції досліджує багато вітчизняних науковців. 
Проведені дослідження свідчать, що публічні 

послуги, які надаються органами держав-
ної виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування, мають свої особливості та за 
певними ознаками відрізняються від інших.  

Зокрема, в наукових працях В. Долечека, 
Д. Сухіна проводиться дослідження адмі-
ністративної послуги як складової частини 
управлінської діяльності державного служ-
бовця, надається характеристика такого виду 
публічних послуг, як муніципальних послуг, 
досліджується проблема підвищення їх яко-
сті, а також окрема увага приділена специфіці 
нормативно-правового забезпечення надання 
управлінських послуг [1].

Науковець А. Лис визначає основні про-
блемні питання надання публічних послуг 
населенню органами державної влади 
та органами місцевого самоврядування. 
Зокрема, він обґрунтовує необхідність звер-
нутися до поглибленого вивчення людського 
чинника на формування системи й усіх необ-
хідних складників надання публічних послуг 
із метою виявлення та використання потенці-
алу цього чинника в процесах удосконалення 
надання послуг. Результатом такого вивчення 

Послуги оБласних державних адміністрацій:  
класиФікація та клЮчові асПекти надання
REGIONAL STATE ADMINISTRATIONS’ SERVICES:  
CLASSIFICATION AND THE KEY ASPECTS OF ITS PROVISION

УДК 352/354-1

чаусовська с.і. 
заступник керівника апарату – 
начальник 
управління організаційної  
діяльності апарату 
Сумська обласна державна 
адміністрація, 
здобувач кафедри управління
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У статті проаналізовані публічні послуги, 
які надаються обласними державними 
адміністраціями. Наведений перелік послуг 
адміністрацій відповідно по галузях/ сфе-
рах на підставі Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації». Визначені основні 
організаційні засади послуг органів влади та 
проаналізовані законодавчі акти, які регла-
ментують процес їх надання. Запропоновано 
авторську класифікацію послуг адміністрації 
залежно від характеру послуг – гарантовані, 
адміністративні та управлінські, яка може 
бути використана для наукових та прак-
тичних цілей. Наведено пропозиції щодо 
вдосконалення механізму надання послуг 
адміністрацій.
ключові слова: публічні послуги, адмі-
ністративні послуги, обласні державні 
адміністрації, класифікація послуг, органі-
заційно-правові аспекти, інформаційні та 
технологічні картки.

В статье проанализированы публичные 
услуги, которые предоставляются област-
ными государственными администраци-
ями. Приведен перечень услуг администра-
ций соответственно по отраслям/сферам 
согласно Закону Украины «О местных госу-
дарственных администрациях». Опреде-
лены основные организационные основы 
услуг органов власти и проанализированы 
законодательные акты, которые регла-
ментируют процесс их предоставления. 

Предложена авторская классификация 
услуг администраций в зависимости от 
характера услуг – гарантированные, адми-
нистративные и управленческие, которая 
может быть использована для научных и 
практических целей. Представлены предло-
жения для усовершенствования механизму 
предоставления услуг администраций.
ключевые слова: публичные услуги, адми-
нистративные услуги, областные государ-
ственные администрации, классификация 
услуг областных администраций, органи-
зационно-правовые аспекты, информацион-
ные и технологические карточки. 

The article analyses the public services which 
are provided by Regional State Administrations. 
The list of the services is given according to the 
spheres by the law “On Local State Administra-
tions”. The article contains the main arrange-
ments of authorities’ services and analyses 
legislative acts which regulate the process of its 
provision. The article offers the author’s classifi-
cation of Administrations’ services in accordance 
to its nature – guaranteed, administrative and 
managerial. This classification can be used for 
the scientific and practical aims. There are some 
offers in the article to improve the procedure for 
the provision of administrations’ services.
Key words: public services, administrative ser-
vices, Regional State Administrations, classifica-
tion of services, organizational and legal aspects, 
informational and technological cards.
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є ідентифікація, оцінка потенціалу і викори-
стання резервів людського чинника у фор-
муванні умов результативної, ефективної, 
соціально і економічно виправданої співп-
раці сторін у процесах і процедурах надання 
публічних послуг [2].

Також дослідник А. Капуловський у своїй 
праці щодо еволюції та сучасного стану нор-
мативно-правових засад надання послуг 
стверджує, що максимальна регламентація, 
законодавче встановлення способу діяль-
ності органів виконавчої влади, процедури 
надання публічних послуг унеможливить злов-
живання при здійсненні посадовими особами 
своїх повноважень і сприятиме забезпеченню 
дотримання прав, свобод, законних інтересів 
фізичних чи юридичних осіб. Науковець надає 
значну роль публічним послугам й для забез-
печення  національної безпеки [3].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Загалом проблема-
тиці публічних послуг присвячено багато нау-
кових праць, у тому числі таких науковців, як 
І. Коліушка, С. Ківалова, Т. Коломоєць,О. Ага-
фоненка та ін.

Незважаючи на певну розробленість про-
блематики публічних послуг, аналіз їх надання 
на рівні ОДА ще не був предметом окремого 
дослідження.

Мета статті. Метою роботи є класифіку-
вати послуги ОДА й на основі аналізу ключових 
організаційно-правових аспектів їх забезпе-
чення, розробити пропозиції щодо вдоскона-
лення механізму надання послуг ОДА.

Виклад основного матеріалу. Діяль-
ність ОДА регламентується Законом України 
(далі – ЗУ) «Про місцеві державні адміністра-
ції», в якому окреслено повноваження цих 
органів влади у різних галузях соціально-е-
кономічного розвитку підвідомчих територій. 
Разом із тим поняття «послуга» зустрічається 
лише в ст. 19 у контексті надання побутових, 
комунальних та інших послуг населенню [4]. 

Водночас діяльність ОДА має сервісний 
характер, адже надання публічних послуг 
є головним результатом діяльність органів 
публічної влади. Під такими послугами зага-
лом треба розуміти надання фізичним особам, 
суб’єктам господарської діяльності, об’єд-
нанням громадян, органам публічної влади та 
іншим суб’єктам різних рівнів певних матері-
альних чи нематеріальних благ, які є соціально 
значущими та приносять користь суспільству 
й державі. Саме на це й направлена діяльність 
ОДА у межах їх повноважень. 

Безумовно, рамковим документом для 
надавання й отримання публічних послуг є 
Конституція України [5]. У табл. 1 пропонуємо 

розглянути адміністративні послуги ОДА від-
повідно до ЗУ «Про місцеві державні адміні-
страції» та інших законів і нормативно-право-
вих актів. Оскільки до адміністративних послуг 
належать послуги, які надаються відповідно 
до запитів, їх перелік вужчий за перелік усіх 
послуг, які надаються ОДА.

Надавачами адміністративних послуг є 
структурні підрозділи ОДА, які формуються 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження рекомендацій-
них переліків структурних підрозділів облас-
ної, Київської та Севастопольської міської, 
районної, районної в м. Києві та Севастополі 
державних адміністрацій» від 18 квітня 2012 р. 
№ 606 [6] і типових положень про структурний 
підрозділ, також через територіальні підроз-
діли центральних органів виконавчої влади 
відповідно до ст. 31 ЗУ «Про місцеві державні 
адміністрації», а також державні підприєм-
ства, установи, організації, якщо це передба-
чено певними нормативно-правовими доку-
ментами.

Зауважимо, що нині перелік адміністратив-
них послуг кожна ОДА ідентифікує по-різному. 
Причиною цього є відсутність сформованого 
на національному рівні єдиного їх переліку. 
Його формування дасть змогу забезпечити 
не лише спрощений доступ громадян, підпри-
ємств, установ та організацій до відповідної 
інформації, а й створить основу для оптиміза-
ції процесів надання публічних послуг, рішень 
щодо трансформації системи місцевих орга-
нів державної виконавчої влади, яка є предме-
том сучасних суспільних дискусій.

Із метою доступності інформації про 
публічні послуги для споживачів можна вико-
ристовувати комплекс інформаційних та тех-
нологічних карток  або визначення стандартів 
надання послуг, що передбачено ЗУ «Про адмі-
ністративні послуги». Відповідно до ст. 8 цього 
Закону інформаційна картка адміністративної 
послуги має містити інформацію про:

1) суб’єкта надання адміністративної пос- 
луги та/або центр надання адміністративних 
послуг (найменування, місцезнаходження, 
режим роботи, телефон, адреса електронної 
пошти та веб-сайту);

2) перелік документів, необхідних для 
отримання адміністративної послуги, порядок 
та спосіб їх подання, а у разі потреби – інфор-
мацію про умови чи підстави отримання адмі-
ністративної послуги;

3) платність або безоплатність адміністра-
тивної послуги, розмір та порядок внесення 
плати (адміністративного збору) за платну 
адміністративну послугу;

4) строк надання адміністративної послуги;
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Таблиця 1
Перелік адміністративних послуг ОДА 

Галузь, сфера / стаття ЗУ 
«Про місцеві  

державні адміністрації»
Послуга

соціально-економічний розвиток 
територій /  

ст. 17;
видача ліцензій на експорт, імпорт товарів

промисловість, сільське  
господарство, будівництво,  

транспорт і зв’язок /  
ст. 20

видача атестатів виробництва молока, молочної сировини  
і молочної продукції

реєстрація декларації про відходи

використання землі, природних 
ресурсів, охорона довкілля /  

ст. 21
видача дозволів на спеціальні види користування надрами

наука, освіта, культура, охорона  
здоров’я, фізкультура і спорт, 
сім’я, жінки, молодь та діти /  

ст. 22

видача ліцензій на впровадження освітньої діяльності за рів-
нем дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти 
(для приватних закладів освіти);

видача свідоцтва про внесення суб’єкта видавничої справи 
до Державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджу-
вачів видавничої продукції

видача дозволу на проведення робіт на пам’ятках місцевого 
значення (крім пам’яток археології), їх територіях та в зонах 
охорони;

реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, 
розкопок

соціальний захист, зайнятість 
населення, праця  

та заробітна плата /  
ст.ст. 23, 24

надання матеріальної допомоги, здійснення соціального  
обслуговування;

проведення професійної орієнтації, професійного навчання,  
одержання заробітної плати відповідно до законодавства, 
безоплатне сприяння у працевлаштуванні тощо

зовнішньоекономічна діяльність / 
ст. 26

видача разової (індивідуальної) ліцензії на зовнішньоеконо-
мічну операцію

5) результат надання адміністративної 
послуги;

6) можливі способи отримання відповіді 
(результату);

7) акти законодавства, що регулюють 
порядок та умови надання адміністративної 
послуги.

Інформаційна картка адміністративної 
послуги розміщується суб’єктом надання 
адміністративних послуг на його офіційному 
веб-сайті та у місці здійснення прийому суб’єк-
тів звернень. 

Відповідно, технологічна картка адміні-
стративної послуги містить інформацію про 
порядок надання адміністративної послуги, 
зокрема, в ній зазначаються:

1) етапи опрацювання звернення про 
надання адміністративної послуги;

2) відповідальна посадова особа;
3) структурні підрозділи, відповідальні за 

етапи (дію, рішення);
4) строки виконання етапів (дії, рішення) [7].
Суб’єкти надання послуг, результатом яких 

є надання витягів та виписок із реєстрів, сві-
доцтв, довідок, копій, дублікатів документів та 

інші передбачені дії, у результаті яких суб’єкту 
звернення, а також об’єкту, який перебуває 
в його власності, володінні чи користуванні, 
надається або підтверджується юридичний 
статус та/або факт, в обов’язковому порядку в 
своїй діяльності повинні мати інформаційні та 
технологічні картки.

Інші послуги, які вимагають надання кон-
сультацій, роз’яснень, застосування спеці-
альних професійних знань чи вчинення від-
повідних дій, регламентуються відповідними 
стандартами надання таких послуг, які визна-
чені постановами Кабінету Міністрів України 
та наказами центральних органів виконав-
чої влади. Наприклад, організація надання 
послуги щодо соціальної адаптації особам, 
які перебувають у складних життєвих обста-
винах,  регламентується Наказом Міністер-
ства соціальної політики від 18 травня 2015 р. 
№ 514 «Про затвердження Державного стан-
дарту соціальної адаптації». Розділом 2 ЗУ «Про 
безоплатну правову допомогу» від 2 червня 
2011 р. № 3460-VI визначається надання такої 
послуги, як безоплатна первинна правова 
допомога, яка передбачає надання правової 
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інформації, консультацій, роз’яснень із право-
вих питань тощо [8,9]. 

З огляду на положення чинного законо-
давства, що регламентує діяльність ОДА, а 
також вищевикладене, на нашу думку, можна 
виокремлювати такі три основні групи послуг 
ОДА: 

1) послуги щодо реалізації гарантованих 
Конституцією України прав громадян;

2) адміністративні послуги;
3) управлінські послуги щодо забезпечення 

розвитку територій.
Саме за такою класифікацією, яка наведена 

на рис. 1, можна розробляти й інформаційні та 
технологічні картки про послуги ОДА. 

У Податковому кодексі України, Законі Укра-
їни «Про захист економічної конкуренції» та 
інших законах зазначені послуги, які надаються 
на безоплатній та оплатній основі [10; 11]. Для 
організації надання цих послуг приймаються 
відповідні постанови, розпорядження Кабінету 
Міністрів України, накази міністерств і відомств. 
Наприклад, ч. 1 ст. 14 Закону України «Про 
ліцензування видів господарської діяльності» 
встановлено разову плату за видачу ліцензії на 
водопостачання [12]; ч. 1 ст. 20 Закону Укра-
їни «Про відходи» визначена послуга обласних 
державних адміністрацій щодо видачі дозво-
лів на здійснення операцій у сфері поводження 
з відходами терміном на три роки, ця послуга 
надається безоплатно [13].

Практика надання адміністративних послуг 
на платній основі склалася майже у всіх дер-

жавних структурах: закладах освіти та куль-
тури, державній інспекції з енергозбереження, 
у судових  та правоохоронних органах, органах 
юстиції та ін. При цьому нормативно-правові 
акти про надання платних послуг окремими 
установами переглядаються і розміри оплати 
теж – залежно від соціально-економічної ситу-
ації зазвичай збільшуються.

Із метою забезпечення рівного доступу 
суб’єктів отримання послуг до інформації 
про адміністративні послуги доцільно вико-
ристовувати Єдиний державний портал адмі-
ністративних послуг. Відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Єдиного державного порталу адміністратив-
них послуг» від 3 січня 2013 р. № 13 держа-
телем Порталу визначено Міністерство еко-
номічного розвитку і торгівлі України [14]. 
На офіційному сайті Міністерства оприлюд-
нений Реєстр адміністративних послуг. Це 
організовує роботу органів влади як суб’єк-
тів надання послуг, так і суб’єктів отримання 
послуг,  робить процедури їх отримання більш 
чіткими. З метою організованої роботи облас-
них адміністрацій щодо надання послуг та 
визначення їх єдиного переліку пропонуємо 
доповнити Реєстр адміністративних послуг 
послугами, які надаються обласними держав-
ними адміністраціями.

Висновки. Надання послуг ОДА є однією 
із головних її функцій та форм відносин із 
громадянами, підприємствами, установами 
та організаціями. Враховуючи, що Україна 
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1) послуги щодо реалізації гарантованих Конституцією України 
прав громадян; 
2) адміністративні послуги; 
3) управлінські послуги щодо забезпечення розвитку територій. 

Рис. 1. Класифікація послуг ОДА (розробка автора)
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є унітарною державою, послуги її держав-
них органів мають бути стандартизованими 
на всій території. Виняток становлять лише 
послуги органів місцевого самоврядування, 
які мають право формувати власну полі-
тику щодо місцевого розвитку та взаємодії з 
територіальними громадами, а отже, нада-
вати певні особливі послуги в межах чинного 
законодавства.

ОДА нині надають велику кількість послуг, 
що робить механізм їх надання досить 
складним як для надавачів послуг, так і для 
отримувачів. Проведене дослідження свід-
чить про необхідність більш чіткого окрес-
лення переліку і порядків надання послуг 
ОДА відповідно до обраної класифікації 
послуг. Нами пропонується проста трьох-
групова класифікація послуг ОДА залежно 
від характеру послуг – гарантовані, адміні-
стративні та управлінські, що можуть стосу-
ватися соціальних, гуманітарних, економіч-
них та інших питань.

Із поліпшення надання послуг ОДА варто 
пропонувати органам державної виконавчої 
влади такі кроки:

1) Кабінету Міністрів України – скласти єди-
ний повний перелік послуг ОДА, розробити 
порядки їх надання та розмістити на урядо-
вому порталі та сайтах ОДА;

2) структурним підрозділам ОДА – суб’єк-
там надання послуг  розробити інформаційні 
та технологічні картки надання послуг та дове-
сти їх до відома отримувачів послуг;

3) уповноваженому підрозділу обласних 
державних адміністрацій  постійно здійсню-
вати моніторинг надання цих послуг із метою 
удосконалення процедури їх надання.

У контексті вищевикладеного подальших 
досліджень потребує зарубіжний досвід орга-
нізації надання публічних послуг місцевими 
органами державної виконавчої влади. 
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Досліджуючи особливості засто-
сування механізму впровадження інновацій 
у діяльності органів публічної влади (ОПВ), 
насамперед необхідно уточнити, що це не є 
можливим без власне спрямованості держав-
но-управлінського середовища на впрова-
дження нововведень під час інноваційного про-
цесу (ІП), що відбувається всередині системи 
чи має в ній відбутися. Інноваційним процесом 
є цілеспрямований спосіб перетворення інно-
ваційних ресурсів у новітні продукти, техноло-
гії, організаційно-управлінські рішення, який 
має бути перспективним із позицій отримання 
комерційного, соціально-економічного або 
інших суспільно-корисних благ [3, с. 320–324]. 
У цій статті ми розглянемо кілька поколінь, 
що відображають повний цикл впровадження 
інновацій та запропонуємо власний підхід.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Перелік наукових підходів до висвітлення 
проблеми впровадження інновацій у держав-
но-управлінській діяльності  налічує щонай-
менше декілька десятків. У своєму дослідженні 
ми спирались на найцікавіші, на наш погляд, 
наукові розробки, що розкривають етапність 
впровадження інноваційного процесу. Це нау-
кові роботи таких вітчизняних та зарубіжних 
дослідників, як Д. Баркан, П. Друкера, А. Куз-
нецова, А. Никифорова, С. Попова, А. При-
гожина, М. Денисенко, А Гречан, М. Гамана, 
Е. Роджерса, та інших. Однак мало дослідже-
ними залишилися особливості застосування 
інновацій в ОПВ, необхідних етапів для впро-
вадження механізму інноваційної діяльності 

в інноваційний процес ОПВ, його структурі та 
змісті його етапності.

Мета статті.  Спираючись на наявні 
напрацювання, вітчизняну і зарубіжну прак-
тику впровадження державно-управлінських 
нововведень, результати власних досліджень, 
запропонувати модель механізму впрова-
дження інновацій в ОПВ, що включає усі 
основні етапи інноваційного процесу. 

Виклад основного матеріалу. Перше 
покоління  (50–60 роки ХХ ст.) лінійно відобра-
жає повний життєвий цикл інновації, де пере-
вага надається процесу створення нововве-
дення. Останній розглядається як незалежне 
джерело інновацій, де на підставі здійснення 
фундаментальних та прикладних досліджень 
нова ідея перетворюється на продукти та 
технології. Дослідники, зокрема А. Пригожин 
[8, с. 29–32], О. Лапко [5, с. 49], М. Денисенко 
[9, с. 44], А. Никифоров [6, с. 280] та інші, вва-
жають це покоління ІП класичним. Це поко-
ління процесів характерне для радикальних 
нововведень та відоме як «концепція пропо-
зиції нововведень» і включає  сукупність ета-
пів і стадій у часі: створення, впровадження 
у практику (визначення цілей, дослідження, 
розробка способів досягнення цілей, дослідна 
апробація, розроблення та затвердження 
нормативно-правових актів органів держав-
ної влади), поширення чи скасування. Недолі-
ком цього покоління ІП вважаються та ризики, 
зумовлені неефективністю пошуку сфер 
застосування, мала ймовірність різноплано-
вих потреб, притаманних державно-управлін-
ській практиці. 

осоБливості застосування механізму вПровадження 
інновацій у діяльності органів ПуБлічноЇ влади
FEATURES OF APPLICATION OF THE MECHANISM OF INTRODUCTION  
OF INNOVATIONS IN THE ACTIVITIES OF PUBLIC AUTORITIES

УДК 351/352:342.5(477)

Ющенко л.і.
аспірант кафедри публічного 
управління 
та менеджменту організацій 
Чернігівський національний 
технологічний університет

У статті проаналізовано та узагальнено 
науково-теоретичні підходи щодо етап-
ності впровадження інновацій в держав-
но-управлінське середовище. Визначено 
основні особливості та умови функціону-
вання інноваційного процесу. Запропоновано 
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В статье проанализированы и обобщены 
научно-теоретические подходы к этапно-
сти внедрения инноваций в государствен-
но-управленческой среде. Определены 
основные особенности и условия функцио-
нирования инновационного процесса. Пред-
ложена модель механизма внедрения инно-

ваций в деятельность органов публичной 
власти.
ключевые слова: государственное управ-
ление, инновационный процесс, механизм 
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The article analyzes and summarizes theo-
retical and theoretical approaches regarding 
the phases of introduction of innovations in the 
state-management environment. The main fea-
tures and conditions of the functioning of the 
innovation process are determined. The model 
of the mechanism of innovations in the activity of 
public authority is offered.
Key words: public administration, innovation 
process, mechanism of introduction of innova-
tions, bodies of public authority.
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Більш ускладненим, порівняно з попередньо 
розглянутим, є друге покоління ІП (60–70 роки 
ХХ ст.), коли створення нововведення безпо-
середньо зорієнтоване на суспільні та ринкові 
потреби як реакція на результати маркетин-
гових досліджень через зворотний зв’язок. 
Цикл створення не включає фундаментальні 
та прикладні дослідження, започатковується 
з науково-дослідних та дослідно-конструктор-
ських робіт. Це покоління ІП відоме як «кон-
цепція попиту нововведень» [1, с. 49] і є більш 
придатним для задоволення назрілих потреб 
інноваційного розвитку системи ОПВ, оскільки 
провідним джерелом нововведень є світові 
та вітчизняні тенденції змін у цій системі, нові 
стратегічні пріоритети державної політики 
тощо [8, c. 36]. 

У третьому поколінні ІП (70–80 роки ХХ ст.) 
продовжується друге покоління та акценту-
ється на рівні розвитку виробництва, техноло-
гій та їх потенційних можливостей відповідно 
до умов задоволення суспільних та ринко-
вих потреб, воно є найбільш поширеним 
[3, с. 320–324]. Фактично в основу цієї моделі 
покладено повний життєвий цикл нововве-
дення, а саме: створення нововведення як 
сфера наукової та науково-технічної діяльно-
сті, реалізацію нововведення як сферу вироб-
ництва і як виробничо-комерційний цикл. 

Зазначена модель ІП може бути адаптована 
до потреб створення і впровадження ради-
кальних ДУН у системі ОПВ, оскільки перед-
бачає проведення порівняння вітчизняної та 
зарубіжних сфер наукової та науково-технічної 
діяльностей і систем їх державного регулю-
вання у частині, що стосується забезпечення 
наукового супроводу реалізації механізму 
впровадження інновацій в діяльності ОПВ. Так, 
А.О. Кузнецов [4, с. 90–92], вбачає в ньому 
ключову необхідність інноваційного розвитку 
системи ДУ як передумову реалізації страте-
гічних пріоритетів державної політики. Осо-
бливості форм нововведень у публічному сек-
торі він визначає у нових ціннісних стандартах 
управлінських послуг в обмін на довіру з боку 
громадян. 

Успішність здійснення ІП забезпечується 
шляхом підвищення вимог до інтеграції його 
суб’єктів у рамках інноваційної стратегії під-
приємства (організації). У такому контексті 
третє покоління ІП є найбільш придатним для 
впровадження ДУН.

Відмінне від попередніх паралельно-послі-
довною зв’язаністю суб’єктів інноваційного 
процесу, утворенням інтегрованих груп, вико-
ристанням зовнішніх горизонтальних та вер-
тикальних зв’язків із метою прискорення впро-
вадження нововведення четверте покоління 

ІП (середина 80-х рр. ХХ ст. – до сьогодення) 
запропоноване С. Поповим [7]. Воно є інно-
ваційним проектом та вирізняється ускладне-
ною функціональною взаємодією суб’єктів як 
внутрішньо-організаційного, так і зовнішнього 
характеру. Здійснення паралельно-послідов-
них дій корисне з позиції своєчасного забез-
печення здійснення ІП у повному обсязі в ОПВ.

П’яте покоління ІП (теперішній 
час – майбутнє,) запропоноване П. Друкером  
[2, с. 3–7], доповнює попередні процеси 
поєднанням інноваційних потенціалів, харак-
терних для  державно-управлінської прак-
тики на етапі підготовки загальносистемного 
стратегічного рішення щодо поширення ДУН, 
зокрема щодо вивчення кращих практик, про-
блем та рішень щодо їх розв’язання, пошуку 
потенційно корисних нововведень. 

Отже, узагальнюючи вищезгадане, можна 
визначити особливості моделей інноваційного 
процесу різних поколінь, які полягають у:

–  джерелах та формах нововведень, пред-
метній сфері їх застосування, засобах та меха-
нізмах здійснення інноваційної діяльності (ІД);

– взаємозв’язках між різноманітними 
суб’єктами ІП ними та ступені розвиненості 
інноваційної практики загалом;

–  підходах до розгляду ІП, зокрема, як 
науково-технічного, інноваційного та інвести-
ційного проектів, рівнях деталізації, порядку 
здійснення.

Варто зазначити, що привабливими для 
державно-управлінської практики більшість 
дослідників вважає моделі ІП третього поко-
ління. Прикладом тому слугує модель ІП за 
Кузнецовим [4]. Проте сучасній практиці 
директивного впровадження ДУН притаманні 
й елементи ІП четвертого покоління. 

З позиції державно-управлінської прак-
тики, особливість ІП полягає у його здійсненні 
в ОПВ, тобто цей процес має внутрішньо-ор-
ганізаційний характер. Обґрунтуємо структуру 
ІП як основну складову частину частин ІД ОПВ. 
При цьому припустимо, що:

–  ідея ДУН є запозиченою з інших серед-
овищ, привнесеною зі сфери інноваційних 
знань, породженою новою соціальною ініці-
ативою, потребою професійного удоскона-
лення або розвитком технологій;

–  ІП завершується об’єктивацією ДУН 
та його фіксацією в державно-управлінській 
практиці. Задоволення наявної потреби зумов-
лює виникнення нових потреб, які породжують 
новий цикл ІП;

–  рішення про впровадження ДУН у сис-
темі ОПВ є вже прийнятим на найвищому рівні;

–  основними суб’єктами ІП є ДУН, ОПВ та 
його службовці, які є основними провідниками 
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інноваційної ідеї, мають опанувати її та стати її 
носіями. 

У цьому разі ІП можна структурувати за 
основними етапами, наведеними в рис. 1. 
Зміст навчання зводиться до з’ясування сут-
ності ДУН, переконання в доцільності його 
використання, усвідомлення його переваг 
проти інших. Також навчання має супрово-
джуватися міжособистісною комунікацією та 
використанням сучасних освітніх технологій із 
метою наочної демонстрації ідеї ДУН. 

Етап опанування викликано необхідністю 
започаткування усвідомлення потреби у здійс-
ненні відповідних організаційних змін та фор-
муванні нової організаційної культури, зокрема 
нової професійної поведінки службовців, усві-
домленого подолання психологічного бар’єру 
щодо користування нововведенням [7; 10].

Етап взаємоадаптації «інновація ↔ органі-
зація» (рис. 1) пов’язаний із пристосуванням 
ідеї ДУН до ОПВ і, навпаки, останнього до пер-
шого. Основним змістом цього етапу є можли-
вість застосування в нових умовах типової ідеї 
ДУН, а також перепроектування ОПВ з огляду 
на особливості функціонування обраної нова-
ції. Цей етап передбачає кілька взаємопов’я-
заних стадій, а саме: 

– проведення досліджень, уточнення цілей 
використання нового інструментарію, реальна 
спроможність ОПВ до оволодіння ними, вияв-
ляється доцільність проведення організацій-
них змін, готовність ресурсів та можливостей 
до їх проведення, визначається метод управ-
ління інноваційними змінами, залучаються 
фахівці ОПВ та зовнішні консультанти, фахів-
ці-проектанти;

– поглиблене навчання службовців, відпо-
відальних за організацію та розробку проекту 
документації з роз’ясненням у частині, що сто-
сується його використання у конкретних умо-

вах ОПВ; основних кроків його впровадження і 
використання надалі;

– взаємне переформатування «інновація 
↔ орган влади», що є стадією, де конструю-
ються прийнятні зміни як у ідеї нововведення, 
так і в ОПВ. Водночас проектуються й організа-
ційні зміни, які можуть бути суттєвими залежно 
від складності нововведення;

– комунікаційний супровід, пов’язаний з 
обміном досвідом, з’ясуванням особливостей 
ідеї нововведення та практики її впровадження. 
Така  комунікація особливо ефективна, коли вже 
є достатня кількість користувачів ДУН, що забез-
печує самопідтримку розвитку як ІП, так і про-
цесу поширення нововведення в системі ОПВ;

– взаємодія в системі ОВП, що забезпечує 
конструктивну співпрацю розробника-про-
ектанта нововведення і впроваджувача, який 
добре обізнаний з особливостями здійснення 
державно-управлінської практики, ознайом-
лений із конкретними її потребами. Заходи із 
взаємодії із зовнішніми суб’єктами ІД також 
мають бути включені до загальносистемного 
стратегічного рішення найвищого рівня;

–  розробка проектної документації – зосе-
реджена на проекті щодо інноваційних змін. 
Цей проект може стосуватися впровадження 
в ОПВ як нового засобу, так і процесу або їх 
сумісно, які надалі забезпечать ефективне та 
стабільне його функціонування в нових умо-
вах. Використання ДУН може стосуватися всіх, 
кількох або одного зі структурних підрозділів із 
метою більш успішного досягнення їх спільної 
мети. Розроблена документація проекту має 
бути схваленою вищим керівництвом, взаємо-
зв’язаною та відповідним чином оформленою, 
включати усі етапи процесу та порядок корис-
тування нововведенням у конкретних умовах. 

Наступний етап – впровадження нововве-
дення – спрямований на безпосереднє вті-
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Рис. 1. Складники механізму впровадження інновацій в ОПВ
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лення у діяльність ОПВ попередньо розробле-
ного та затвердженого проекту ДУН. Для цього 
етапу є характерним:

–  здійснення конкретних заходів, дій та 
робіт, спрямованих на успішне впровадження 
нововведення. Рівень їх деталізації визна-
чається глибиною опрацювання ідеї проекту 
нововведення. Чим радикальніші зміни, тим 
вищим є ступінь невизначеності. Породжу-
ються на цьому етапі: поширення інформа-
ційно-методичних матеріалів та проектної 
документації, додаткове навчання службов-
ців, перевірка їх знань, підвищення ступеню їх 
теоретико-прикладної готовності з принципо-
вих питань впровадження ДУН. Лише за вико-
нання цих умов може бути прийняте рішення 
про здійснення змін в ОПВ;

– залучення зовнішніх ресурсів для поси-
лення міжорганізаційної співпраці та кому-
нікації щодо з’ясування сутності конкретних 
робіт та заходів з упровадження нововведення 
та підбиття підсумків про результати впрова-
дження нововведення. 

Етап випробовування нововведення 
(рис. 1) спрямований на апробацію впрова-
дженого проекту ДУН, визначення  його ефек-
тивності і тривалості функціонування в ОПВ. 
Для нього характерні:

– проведення повного циклу внутрішнього 
аудиту впровадженого інструменту на пред-
мет виявлення реального рівня його впрова-
дження, адекватності та зручності роботи з 
ним в ОПВ; 

– уточнення впровадженого інструменту 
на підставі оперативного розгляду підсумків 
аудиту, прийняття рішень та контролю їх вико-
нання; 

– експрес-аудит керівництвом, спеціаліс-
тами або зовнішніми консультантами з метою 
оперативного виявлення загальної ознайом-
леності працівників із проектною документа-
цією, її використання у практичній діяльності;

– завершення цього етапу на підставі 
здійснення аналізу функціонування впрова-
дженого нововведення за результатами пов-
ного циклу внутрішніх аудитів, експрес-ауди-
тів, прийняття рішення про перегляд проекту 
нововведення, його удосконалення або серти-
фікацію.

На цьому етапі особлива увага має приді-
лятися досконалості технологій щодо прове-
дення функціонального обстеження та вну-
трішнього аудиту, вивчення задоволеності 
користувачів новим інструментом. 

І завершальним етапом, означеним у складі 
механізму впровадження інновацій в ОПВ, є 
етап інституалізації ДУН, який характеризу-

ється стійким закріпленням нового інстру-
менту у повсякденній діяльності ОПВ. На цьому 
етапі нововведення не виключено його відхи-
лення, що може бути позитивним, якщо новий 
інструмент не забезпечує розв’язання про-
блеми. У разі необґрунтованого відхилення, за 
переконання у корисності нововведення вини-
кає потреба у додаткових дослідженнях щодо 
з’ясування причин відмови від нього. 

На думку Е. Роджерса [338, с. 467] (і ми 
погоджуємося з ним), успішність інституалі-
зації нововведення визначається, передусім, 
його життєспроможністю, тобто спроможні-
стю бути використаним після його поширення. 

Забезпечення життєздатності ДУН пов’я-
зане з виконанням кількох передумов:

– до участі у нововведенні має бути залу-
чено якомога більше службовців ОПВ, зокрема 
на етапі взаємної адаптації «інновація ↔ орган 
влади», що закріпить переконання у його 
доцільності;

– колективне прийняття рішення щодо 
впровадження ДУН має переважати над 
авторитарним, щоб, у разі зміни керівни-
цтва, нововведення не можна було скасу-
вати чи відхилити. 

Із метою своєчасного коригування необ-
хідно передбачити механізм постійного моні-
торингу ефективності нового інструменту за 
участю вищого керівництва та користувачів 
ним.

Висновки. Проаналізовано визнані моделі 
інноваційних процесів, з-поміж яких моделі 
третього покоління дослідники вважають най-
більш придатними для інноваційної діяльності 
в державно-управлінській практиці. Водночас 
організації притаманний інноваційний процес 
внутрішньо-організаційного характеру, який, як 
і модель третього покоління, включає невлас-
тиві їм елементи. Спираючись на напрацювання 
попередників, вітчизняну і зарубіжну прак-
тику впровадження цих нововведень, резуль-
тати власних досліджень, розроблено модель 
ІП ОПВ, основними етапами якого визначено 
опанування, взаємоадаптацію, впровадження 
та інституалізацію нововведення. Розроблена 
модель ІП (рис. 1) відповідає реалізації прин-
ципу відповідності бажаному результату ІП в 
ОПВ. Модель побудована на уточненні пов-
ного життєвого циклу державно-управлінських 
нововведень для умов їх директивного впрова-
дження. Цікаво дослідити цю модель із позиції 
використання послідовно-паралельних дій з 
урахуванням їх взаємодії з управлінським про-
цесом, зовнішніми і внутрішніми складниками 
як спосіб прискореного впровадження держав-
но-управлінських нововведень. 
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У статті розглянуто особливості право-
вого статусу державних медичних уста-
нов, структурні елементи (цілі та завдання 
діяльності медичного закладу, його функції, 
порядок створення, реорганізації й ліквідації, 
гарантії прав діяльності). На основі норм 
чинного законодавства розглянуто про-
блеми ефективності діяльності медичного 
закладу.
Здійснено аналіз організаційних основ дер-
жавного регулювання діяльності медичних 
закладів. Зокрема, автором проаналізована 
ґенеза виникнення та розвитку організацій-
но-правових форм медичних закладів в Укра-
їні. Досліджена соціальна сутність і органі-
заційно-правові форми сучасних медичних 
установ в Україні.
ключові слова: охорона здоров’я, медицина, 
нормативно-правове регулювання, медичне 
обслуговування.

В статье рассмотрены особенности пра-
вового статуса государственных медицин-
ских учреждений, структурные элементы 
(цели и задачи деятельности медицинского 
учреждения, его функции, порядок создания, 
реорганизации и ликвидации, гарантии прав 
деятельности). На основе норм действу-
ющего законодательства рассмотрены 
проблемы эффективности деятельности 
медицинского учреждения.

Осуществлен анализ организационных 
основ государственного регулирования 
деятельности медицинских учреждений. 
В частности, автором проанализирована 
генеза возникновения и развития организа-
ционно-правовых форм медицинских учреж-
дений в Украине. Исследуется социальная 
сущность и организационно-правовые 
формы современных медицинских учрежде-
ний в Украине.
ключевые слова: здравоохранение, меди-
цина, нормативно-правовое регулирование, 
медицинское обслуживание.

The article deals with the peculiarities of the legal 
status of state medical institutions, structural ele-
ments (goals and objectives of the medical insti-
tution, its functions, the procedure for the creation, 
reorganization and liquidation, guarantees of the 
rights of activity). On the basis of the norms of the 
current legislation, the problems of the effective-
ness of the medical institution are considered.
The analysis of organizational bases of the state 
regulation of activity of medical institutions is car-
ried out. In particular, the author analyzes the 
Genesis of the emergence and development of 
organizational and legal forms of medical institu-
tions in Ukraine. Social essence and organiza-
tional and legal forms of modern medical institu-
tions in Ukraine are investigated.
Key words: health care, medicine, legal regula-
tion, medical care.

СекцІя 3
МІСцеве СаМоврядування

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. До початку реформ Україна мала 
досить великий за обсягом і досить склад-
ний за структурою базис нормативно-право-
вого регулювання у сфері охорони здоров’я, 
який формувався протягом багатьох десятків 
років. У ході розпочатих перетворень ство-
рена нормативно-правова база для реформи 
охорони здоров’я, спрямована на децентра-
лізацію державної системи медичного обслу-
говування й управління охороною здоров’я 
з поділом єдиної системи охорони здоров’я 
на державну й приватну; проводиться струк-
турна перебудова галузі, що розвивається. 
Однак через організаційні складнощі та кон-
сервативність правової системи неможливо 
відразу замінити чинний масив нормативного 
правового регулювання у сфері охорони здо-
ров’я на інший, нехай навіть найбільш ефек-
тивний. Крім того, розрізнені й представлені в 
усіх галузях права фрагменти законодавчого 

забезпечення охорони здоров’я населення не 
сприяють формуванню цілісної системи, тому 
вжиті заходи не мають комплексного харак-
теру [4].

У зв’язку із цим необхідна не тільки проду-
мана стратегія реформування охорони здо-
ров’я, але й створення єдиного правового 
поля регулювання медичної діяльності, в яку 
включені цивільні, кримінальні, адміністра-
тивні, фінансово-економічні аспекти, а також 
морально-етичні уявлення, які є невід’ємною 
частиною медичної діяльності й мають для неї 
вкрай важливе значення.

Актуальним питанням є державне регулю-
вання діяльності медичних закладів в Україні.

Мета статті. Розглянути організаційні 
основи державного регулювання діяльності 
медичних закладів.

Виклад основного матеріалу. Соціальна 
сфера – один з основних об’єктів публічної 
політики в сучасному суспільстві. Найваж-
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ливіша ланка соціальної сфери – охорона 
здоров’я зі зростаючою роллю медичних 
установ, які безпосередньо надають медичні 
послуги населенню. Центральною фігурою в 
правовідносинах, покликаних забезпечувати 
реалізацію прав громадян на медичні послуги 
та надання медичної допомоги, є пацієнт. 
Його потреби в зміцненні фізичного й пси-
хічного здоров’я, у підтримці довголітнього 
життя зумовлюють соціальне призначення й 
зміст професійної діяльності осіб, що беруть 
участь у наданні медичної допомоги (послуги) 
населенню [4, c. 74]. Із цією метою функціо-
нує створена державою система державних, 
комунальних і приватних закладів охорони 
здоров’я, у яких здійснюється реалізація 
зазначених прав.

Законодавче регулювання правового поло-
ження (статусу) медичного закладу здійсню-
ється як державними законами, так і підзакон-
ними нормативно-правовими актами.

Основоположні норми, що визначають 
правове становище установи (загальний 
правовий статус установ в Україні), міс-
тяться в Цивільному кодексі України, який 
під установою розуміє унітарну некомерційну 
організацію, створену власником для здійс-
нення управлінських, соціально-культурних 
чи інших функцій некомерційного характеру. 
Установа може бути створена громадянином, 
або юридичною особою (приватна установа), 
або державою.

Медичні установи як некомерційні органі-
зації, по-перше, покликані виконувати соці-
ально значущі функції, по-друге, вони не 
мають у якості основної мети своєї діяльності 
прибуток. Тим не менше, ці установи можуть 
здійснювати й спрямовану на отримання під-
приємницького прибутку діяльність, але лише 
настільки, наскільки це служить досягненню 
цілей, заради яких вони створені [1, c. 7].

На основі норм чинного законодавства 
можна сформулювати, що медичний заклад – 
це некомерційна організація, створена дер-
жавою, що здійснює в якості основного (ста-
тутного) виду діяльності медичну діяльність на 
підставі ліцензії, виданої в порядку, установле-
ному законодавством. 

Медичні заклади державної, муніципальної, 
приватної систем охорони здоров’я можуть 
здійснювати свою діяльність тільки за наяв-
ності ліцензії на обраний вид діяльності. Мета 
медичного ліцензування – оцінка можливо-
стей медичної установи (організації) в частині 
надання медичної допомоги в обсязі й функ-
ціях, адекватних рівню підготовки персоналу, 
стану матеріально-технічної бази установи та 
її оснащеності [9, c. 330].

Обов’язковому державному ліцензуванню 
підлягають усі медичні заклади незалежно від 
форм власності й організаційно-правового 
статусу (державні, комунальні, усі суб’єкти 
приватної медицини).

Правовий статус медичної установи визна-
чає різні правові гарантії її діяльності, місце, 
роль і становище в системі охорони здоров’я 
та галузевого управління, а також її основні 
права й обов’язки.

Правовий статус медичної установи – кате-
горія складна, що складається з безлічі галу-
зевих правових статусів. Медична установа є 
багатофункціональним, складним об’єктом 
управління, в якому для забезпечення осно-
вної діяльності (медичної) також здійснюється 
низка господарських, фінансових, кадрових та 
інших функцій у межах, передбачених законо-
давством і статутом установи.

Ці види діяльності регулюються різними 
галузями права: цивільним, трудовим, фінан-
совим і т. д.

Наведене формулювання правового ста-
тусу медичного закладу дає можливість гово-
рити про його головні структурні елементи:

а) цілі та завдання діяльності медичної 
установи; 

б) функції медичного закладу; 
в) створення, реорганізація й ліквідація 

медичного закладу; 
г) організаційна структура медичної уста-

нови; 
д) гарантії прав діяльності медичного 

закладу.
У сучасних умовах головним завданням, 

яке покликане вирішувати медичні заклади у 
своїй діяльності, є забезпечення конституцій-
ного права громадян на охорону здоров’я й 
медичну допомогу, що виражається в наданні 
своєчасної, доступної, високоякісної медичної 
допомоги [9, c. 331].

Ефективність роботи медичних установ 
багато в чому визначається забезпеченістю 
медичними кадрами, їх професійною підго-
товкою, раціональною розстановкою й вико-
ристанням, організацією праці лікарів, серед-
ніх медичних працівників та іншого персоналу. 
Вивчаючи укомплектованість лікарської уста-
нови кадрами, необхідно не тільки оцінювати 
розподіл лікарів за займаними посадами (керів-
ники, заступники, лікарі-фахівці), але й урахо-
вувати такі характеристики: розподіл за стажем 
роботи; відомості про присвоєння кваліфікацій-
них категорій, почесних звань, учених ступенів; 
відомості про виконання плану підвищення ква-
ліфікації, аналіз причин його невиконання.

Законодавство України, нормативно-пра-
вові акти та внутрішні документи медичних 
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установ позиціонують головного лікаря як офі-
ційну особу, яка представляє свою медичну 
установу в усіх правових питаннях. На прак-
тиці головний лікар досить часто віддає свої 
основні повноваження заступнику, залиша-
ючись лише формальною фігурою в процесі 
управління медичною установою.

Однією з умов ефективного функціонування 
медичних установ є бюджетне фінансування 
в необхідному обсязі. Для медичних уста-
нов бюджетної сфери характерна наявність 
дефіциту виділення коштів, що пов’язано із 
залежністю бюджетного фінансування від чис-
ленних чинників політичного, економічного, 
правового характеру. Крім того, обмежені самі 
фонди бюджетного фінансування (недостат-
ній обсяг фінансування). Наслідком цього є 
низька якість доступних медичних послуг, брак 
медичного персоналу та його недостатня ква-
ліфікація, погіршення якості функціонування в 
цілому державної й комунальної системи охо-
рони здоров’я.

В узагальненому вигляді проблема сучас-
ної вітчизняної охорони здоров’я зводиться 
до визначення ролі й місця медичних установ 
в організаційно-правових і майнових відно-
синах сфери охорони здоров’я. У цих умовах 
великого значення набуває вдосконалення 
адміністративно-правового регулювання 
організації й діяльності медичних установ в 
Україні, оскільки наявний механізм, організа-
ційні структури, форми управління та чинне 
законодавство значною мірою застаріли й 
не відповідають новим суспільно-політич-
ним і соціальним реаліям. Слабо розроблене 
питання правової регламентації надання 
медичних послуг, правового статусу суб’єктів 
надання медичної допомоги в цій соціальній 
сфері. Нормативно-правові акти (не лише 
адміністративного, але й трудового, фінан-
сового, цивільного права, права соціального 
забезпечення) залишають невирішеною цілу 
низку проблем (як тих, що існували раніше, 
так і організаційно-правових форм медич-
них установ, що постійно виникають у зв’язку 
з появою нових). Реформи в правовому 
забезпеченні діяльності медичних установ 
не встигають за змінами, що відбуваються в 
реальному житті. Більше того, недосконале 
законодавство в низці випадків є гальмом 
позитивних процесів.

Для усунення цих негативних явищ необ-
хідне вдосконалення організації охорони здо-
ров’я й управління ним, розроблення правової 
регламентації цього процесу, подальше погли-
блення та розвиток демократичних засад і під-
вищення якості й ефективності роботи медич-
них установ.

Сучасні медичні заклади характеризу-
ються значним різноманіттям і специфікою 
адміністративно-правового статусу. При 
цьому під медичним закладом розуміються 
установи й організації незалежно від форми 
власності, відомчої приналежності й орга-
нізаційно-правового статусу, що надають 
медичну допомогу, а також особи, які здій-
снюють медичну діяльність без утворення 
юридичної особи як індивідуально, так і 
колективно.

Наявна система управління охороною здо-
ров’я в цілому характеризується як складна 
й громіздка. Вона страждає всіма притаман-
ними вітчизняній управлінській культурі орга-
нізаційними патологіями; насамперед, це 
панування структури над функцією. Довгі роки 
в керівників галузі діяв такий стереотип: вини-
кла проблема – треба створити нову струк-
туру для її вирішення. У результаті сьогодні 
згідно з останнім варіантом номенклатури 
закладів охорони здоров’я в країні налічується 
142 типи закладів охорони здоров’я, зокрема 
32 лікарняних, 10 амбулаторно-поліклінічних, 
26 типів спеціалізованих лікарняних центрів, 
9 санаторно-курортних установ. Багато з них 
дублюють один одного у своїх функціях; крім 
того, для кожного потрібні відомчі інструкції й 
спеціальні документи, особливі форми звітно-
сті й обліку й т. п.

Залежно від форми власності сучасні 
медичні установи поділяються на державні, 
комунальні й приватні. 

Медичні установи є юридичними особами. 
Комерційні установи охорони здоров’я можуть 
створюватися у формі господарських това-
риств і товариств, державних і муніципальних 
унітарних підприємств. Некомерційні уста-
нови охорони здоров’я можуть створюватися 
у формах, фінансованих власником установ, а 
також в інших формах, передбачених законом 
[7, c. 22].

Минуле десятиліття в аспекті функціону-
вання системи охорони здоров’я характе-
ризувалося численними спробами побудови 
нової моделі охорони здоров’я, здатної до 
виживання та розвитку в умовах недофінан-
сування й серйозних структурних диспро-
порцій, що ще більше посилюють фінансову 
кризу в галузі.

Децентралізація системи управління охоро-
ною здоров’я й зміна майнового стану медич-
них закладів, при якому комітети з управління 
майном органів виконавчої влади різних рів-
нів передали майновий комплекс адміністра-
ції на правах оперативного управління, через 
низькі обсяги фінансування галузі не впли-
нули на ефективність використання фінансо-
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вих і матеріально-технічних ресурсів. Тому в 
охороні здоров’я назріла необхідність прове-
дення нової організаційно-правової реформи 
[9, c. 329].

Необхідна поява нової державної одиниці 
ринку медичних послуг – автономної некомер-
ційної медичної організації з більш широким 
набором прав і можливостей.

Стосунки медичних установ з органами 
державного управління охороною здоров’я, 
пов’язані з фінансуванням медичної допомоги, 
не опосередковуються укладанням договорів. 
Це суперечить принципам фінансування охо-
рони здоров’я, загальноприйнятим у країнах із 
ринковою економікою.

Нерозробленість законодавства в галузі 
правового становища медичних установ 
сприяє збереженню рудиментів адміністратив-
но-командних відносин між органами управ-
ління охороною здоров’я та підпорядкованими 
їм медичними установами, гальмує розвиток 
медицини. Для виправлення цих недоліків 
необхідно чітко визначити в законі правове ста-
новище державних медичних установ.

Хоча наявне законодавство однозначно 
визначає, що державні лікувальні заклади є 
юридичними особами, на практиці значна 
частина лікарень і поліклінік не має прав юри-
дичної особи [1, c . 5].

Адміністративно-правовий статус медич-
ного закладу – це встановлене нормами адмі-
ністративного права розташування медич-
ного закладу, тобто його здатність у межах 
адміністративної правосуб’єктності само-
стійно вирішувати властиві цьому медичному 
закладу завдання, здійснювати необхідні для 
цього функції, бути учасником правовідно-
син, регульованих нормами адміністратив-
ного права [1, c. 6].

Адміністративно-правовий статус приват-
них медичних установ має певні особливості, 
проте чинне державне законодавство з охо-
рони здоров’я в більшості випадків не врахо-
вує специфіку приватної охорони здоров’я. 

Особливості адміністративно-правового 
статусу приватних медичних установ прояв-
ляються в таких рисах. По-перше, приватні 
медичні установи забезпечують медичну 
допомогу на додаток до медичної допомоги, 
що надається державною й муніципальною 
системами охорони здоров’я, а діяльність 
суб’єктів приватної медицини здійснюється 
поза організаціями зазначених систем. 

По-друге, приватні медичні установи не 
мають права здійснювати ті види медичної 
діяльності, які віднесені законодавством до 
виключної компетенції державних і муніци-
пальних установ охорони здоров’я.

По-третє, суб’єкти приватної системи охо-
рони здоров’я зобов’язані координувати свою 
медичну діяльність із діяльністю виконавчих 
органів державної влади суб’єкта держави й 
муніципальних утворень з охорони здоров’я.

По-четверте, у недержавному секторі охо-
рони здоров’я медичні установи, як правило, 
діють у тих сферах медицини, послуги яких 
користуються найбільшим попитом у насе-
лення (лікувально-косметологічні, із викорис-
танням нетрадиційних методів лікування, сто-
матологічні, наркологічні й ін.).

По-п’яте, серед головних завдань приват-
них медичних установ домінуюча роль відво-
диться завданням отримання прибутку, підви-
щення рентабельності виробництва медичних 
послуг, інтенсивності експлуатації обладнання 
й апаратури й ін.

Однак чинне державне й регіональне зако-
нодавство з охорони здоров’я в більшості 
випадків не враховує специфіку приватної 
охорони здоров’я. Фактично процес форму-
вання приватної системи охорони здоров’я 
перебуває на початковій стадії й не має пра-
вової бази.

В умовах ринкових відносин одним із вирі-
шальних факторів, які визначають ефективну 
і якісну діяльність медичних установ, є ціле-
спрямована кадрова робота. Уявляється, 
що кадрове забезпечення має відповідати 
розрахунковим нормативам планування 
кількості посад, які повинні переглядатися, 
як мінімум, кожні 5 років, а в період реформ 
в економіці й охороні здоров’я – і частіше 
[3, c. 330].

Держава в умовах обмеженості бюджет-
них ресурсів повинна сприяти розвитку 
платних медичних послуг понад той рівень 
медичної допомоги, що надається населенню 
безкоштовно. Це можливо шляхом установ-
лення норм функціонування ринку медичних 
послуг, які не надаються державою.

Висновки. Зміни, здійснювані в охороні 
здоров’я України, незважаючи на їх глибину й 
масштабність, мають непослідовний і супере-
чливий характер, у зв’язку з чим система охо-
рони здоров’я відчуває серйозні труднощі у 
своєму функціонуванні.

Криза охорони здоров’я, безумовно, охо-
пила й лікарняні установи. Фактично осеред-
ком основних проблем управління охороною 
здоров’я в наявних соціально-економічних 
умовах є відносини між органами управління 
охороною здоров’я та медичними устано-
вами.

В узагальненому вигляді проблема сучас-
ної вітчизняної охорони здоров’я зводиться 
до визначення ролі й місця медичних установ 
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в організаційно-правових і майнових відно-
синах сфери охорони здоров’я. У цих умовах 
великого значення набуває вдосконалення 
адміністративно-правового регулювання 
організації й діяльності медичних установ, 
оскільки наявний механізм, організаційні 
структури, форми управління та чинне зако-
нодавство значною мірою застаріли й не 
відповідають новим суспільно-політичним 
і соціальним реаліям. Слабо розроблене 
питання правової регламентації надання 
медичних послуг, правового статусу суб’єктів 
надання медичної допомоги в цій соціальній 
сфері. Нормативно-правові акти (не лише 
адміністративного, але й трудового, фінан-
сового, цивільного права, права соціального 
забезпечення) залишають невирішеною цілу 
низку проблем (як тих, що існували раніше, 
так і тих, що постійно виникають у зв’язку з 
появою нових організаційно-правових форм 
медичних установ). Реформи в правовому 
забезпеченні діяльності медичних установ 
не встигають за змінами, що відбуваються в 
реальному житті. Більше того, недосконале 
законодавство в низці випадків служить галь-
мом позитивних процесів.

Для усунення цих негативних явищ необ-
хідне вдосконалення організації охорони здо-
ров’я й управління ним, розроблення правової 
регламентації цього процесу, подальше погли-
блення та розвиток демократичних засад і під-
вищення якості й ефективності роботи медич-
них установ.
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  Місцеве саМоврядування

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Проблематика професіоналізму діяль-
ності державних службовців і службовців органів 
місцевого самоврядування являє собою одну з 
фундаментальних парадигм вітчизняної науки 
публічного управління й залишається актуаль-
ною впродовж десятиріч, отримавши тільки нове 
забарвлення у світлі євроінтеграційних процесів. 
Професійні службовці створюють надзвичайний 
вплив на формування думки в суспільстві і став-
лення громадян до всієї служби загалом. Діяль-
ність службовців органів публічного управління 
має бути постійним процесом удосконалення 
психофізіологічних особистісних змін, інсти-
туційних змін, що забезпечує ефективніший і 
якісно новий рівень вирішення складних профе-
сійних завдань в особливих умовах. 

Демократичне суспільство має піклуватися 
про те, щоб дії та поведінка службовців були 

бездоганні. Європейські країни відзначили 
питання етики й кодексу поведінки державних 
службовців сферою, яка набуває дедалі біль-
шого значення останніми роками, а зрілість 
громадянського суспільства визначається 
ставленням до найвищих моральних ціннос-
тей усіх його структур [10, с. 279]. Наше сьо-
годення перебуває в умовах постійних змін 
у всіх сферах суспільного життя. Особлива 
увага приділяється реформуванню внутріш-
нього складника публічного адміністрування. 
Тому серед досліджень у цій галузі дуже важ-
ливо виокремити категорію «професіоналізм» 
у її соціально-ціннісному значенні для функці-
онування публічної служби. Саме через куль-
туру й професіоналізм спілкування службовці 
здатні втілювати в життя наміри державної 
політики, виконувати функції держави, під-
вищувати імідж влади, викликати в грома-

соціально-ціннісний зміст категоріЇ «ПроФесіоналізм» 
для Процесу надання ПуБлічних Послуг із застосуванням 
методологіЇ реінжинірингу
SOCIAL-VALUE CONTENT OF THE CATEGORY “PROFESSIONALISM” 
FOR THE PROCESS OF PROVIDING PUBLIC SERVICES USING THE 
REENGINEERING METHODOLOGY

УДК 35.07/.08:005.591.6 

мотріна м.м.
аспірант кафедри  
регіонального управління,
місцевого самоврядування  
та управління містом
Національна академія державного 
управління при Президентові України

Стаття присвячена соціально-ціннісному 
змісту категорії «професіоналізм» для функ-
ціонування публічної служби. Аналізуються 
сучасні виклики публічному управлінню в 
Україні та розкриваються шляхи реформу-
вання державної служби і служби в органах 
місцевого самоврядування за допомогою 
методології реінжинірингу в процесі надання 
публічних послуг. Визначено, що модель 
професіоналізму службовця, сформована на 
засадах компетентнісного підходу, із засто-
суванням соціальної-психологічних критеріїв 
дасть можливість планувати посадові пере-
міщення та професійний розвиток. Пропо-
нується створити умови для інтегрування 
всієї багаторівневої структури особистості 
з її уродженими й набутими здібностями, 
якостями в трудовий процес і професійне 
середовище.
ключові слова: професіоналізм, публічне 
управління, публічна служба, державні служ-
бовці, службовці органів місцевого самовря-
дування, реінжиніринг процесів, бізнес-про-
цес, методологія реінжинірингу.

Статья посвящена социально-ценност-
ному содержанию категории «професси-
онализм» для функционирования публич-
ной службы. Анализируются современные 
вызовы публичного управления в Украине и 
раскрываются пути реформирования госу-
дарственной службы и службы в органах 
местного самоуправления с помощью мето-
дологии реинжиниринга в процессе предо-
ставления публичных услуг. Определено, 
что модель профессионализма служащего, 
сформированная на основе компетент-
ностного подхода, с применением социаль-

но-психологических критериев позволит 
планировать должностные перемещения 
и профессиональное развитие. Предлага-
ется создать условия для интеграции всей 
многоуровневой структуры личности с ее 
врожденными и приобретенными способно-
стями, качествами в трудовой процесс и 
профессиональную среду.
ключевые слова: профессионализм, 
публичное управление, публичная служба, 
государственные служащие, служащие 
органов местного самоуправления, реинжи-
ниринг процессов, бизнес-процесс, методо-
логия реинжиниринга.

The article is devoted to the social and value 
content of the category “professionalism” for 
functioning of public service. The author ana-
lyzes current challenges for public administra-
tion in Ukraine and reveals ways of reforming 
the civil service and service in local self-govern-
ment, using the methodology of reengineering 
in the process of providing public services. It has 
been determined that the model of employee`s 
professionalism, formed on the basis of a com-
petent approach using socio-psychological cri-
teria will provide an opportunity to plan position 
displacements and professional development. 
The publication proposes to create conditions 
for integration of the entire multilevel structure of 
the individual with innate and acquired abilities 
and qualities in the labor process and profes-
sional environment.
Key words: professionalism, public administra-
tion, public service, civil servants, local self-gov-
ernment officials, processes reengineering, 
business process, reengineering methodology. 
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дян повагу, а головне, довіру до їхніх дій при 
зайнятті відповідальних посад. Тому ми гли-
боко переконані, що саме ефективне вико-
нання функцій, на які уповноважено служ-
бовця інституціями держави, неможливе без 
знань, умінь, навичок, досвіду та високого 
професіоналізму. Професіоналізм – це пере-
дусім здатність державного службовця визна-
чати з урахуванням умов і реальних можли-
востей найбільш ефективні шляхи та способи 
реалізації поставлених перед ними завдань у 
межах нормативно визначених повноважень 
[1, с. 58]. Професіоналізм діяльності – висока 
професійна кваліфікація й компетентність, 
володіння ефективними професійними вмін-
нями та навичками, алгоритмами і способами 
успішного розв’язання професійних завдань, 
у тому числі й творчих.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Удосконалення професійної підготовки 
управлінця є метою й засобом соціально-еко-
номічного та духовного прогресу суспільства. 
Проблема професійної підготовки майбут-
нього й нинішнього управлінця, формування 
його як соціально-активної особистості досить 
широко висвітлені в психологічно-педагогіч-
них дослідженнях науковців, таких як Л. Гри-
горенко, Т. Гущина, В. Журавльов, Н. Костіна, 
В. Корнещук, Н. Кузьміна, А. Маркова, Г. Тро-
цко. Ми погоджуємось з А. Марковою, котра 
професіоналом уважає людину, яка успішно 
вирішує завдання навчання й виховання, готує 
для суспільства потрібний соціальних продукт; 
особистісно тяжіє до професії, мотивована 
до праці в ній, задоволена нею; використовує 
способи й технології, які притаманні демокра-
тичному суспільству; освоює норми, еталони 
професії, досягає в ній майстерності; разом 
із тим прагне індивідуалізувати свою працю, 
а також усвідомлено розвиває свою індиві-
дуальність засобами професії; вже сьогодні 
досягає необхідного рівня професійних яко-
стей, знань і вмінь; водночас має й усвідомлює 
перспективу, зону свого найближчого профе-
сійного розвитку, робить усе можливе для її 
реалізації; відкрита для постійного професій-
ного навчання, накопичення досвіду, збагачує 
досвід професії за рахунок особистого твор-
чого внеску; соціально активний у суспільстві, 
порушує питання про потреби й досягнення 
професії в ході суспільних обговорень, разом 
із тим шукає резерви вирішення проблем все-
редині професії, не боїться потрапляти в умови 
конкуренції; віддана професії та прагне під-
тримувати її честь і гідність навіть у складних 
умовах; налаштована до якісної та кількісної 
еволюції оцінки своєї професійної діяльності, 
вміє сама це робити, готова до диференційо-

ваної оцінки в балах, категоріях, спокійно 
ставиться до участі в професійних змаган-
нях [9, с. 57]. Тому професійна підготовка 
має тісний зв’язок із професійною діяльністю 
службовця, а високий рівень професіоналізму 
фахівця забезпечується надійністю. Науковці 
Ю. Блудов і В. Плахтієнко визначають фак-
тори, які зумовлюють надійність професійної 
діяльності, та зауважують, що саме в їх поєд-
нанні можна отримати результат: особистіс-
ний фактор, що ґрунтується на теорії особи-
стості, її потребах і зумовлених ними мотивах і 
цілях діяльності; емоційна усталеність як влас-
тивість темпераменту фахівця, що дає йому 
змогу надійно виконувати цільові завдання 
професійної діяльності за рахунок оптималь-
ного використання резервів нервово-психіч-
ної емоційної енергії; швидкість перероблення 
інформації, що зумовлюється нейрофізіоло-
гічними та психологічними особливостями 
виникнення і протікання емоційних та інтелек-
туальних процесів, які сприяють цілеспрямо-
ваній поведінці спеціаліста як у типових, так і 
в екстремальних умовах професійної діяль-
ності; усталеність гностичних функцій (увага, 
пам’ять, мислення), що спрямовані на досяг-
нення високих і надійних результатів профе-
сійної діяльності; соціально-психологічний 
фактор, що ґрунтується на ділових, професій-
них, а також позитивних емоційних відносинах 
(психологічній атмосфері) між працівниками, 
позитивному ставленні кожного спеціаліста 
до інших співробітників за неформальними 
ознаками; фактор функціональних резервів, 
який передбачає використання прихованих 
можливостей організму людини, спрямованих 
на підвищення працездатності фахівця. Отже, 
управляти формуванням і підвищенням про-
фесійної надійності можна лише впливаючи на 
всі ці пов’язані між собою групи факторів [11].

Крім того, питаннями професійного спілку-
вання з визначенням його ролі у світогляді дер-
жавного службовця, психологічними аспек-
тами спілкування займались такі науковці, 
як Б. Ананьєва, Л. Виготський, Л. Куренчук, 
О. Леонтьєва, Л. Литвинова, С. Рубінштейн, 
М. Рудакевич та інші.

Отже, як випливає з проведеного аналізу 
проблеми соціально-ціннісного змісту кате-
горії «професіоналізм» діяльності держав-
них службовців і службовців органів місце-
вого самоврядування, а особливо в процесі 
надання публічних послуг, наявні дослідження 
мають фундаментальний характер, система-
тизують необхідні вміння та навики, відобража-
ють необхідні якості, якими повинен володіти 
службовець, але питання швидкого реагу-
вання, реакції на кардинальні зміни, адапта-
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ції до змін, прийняття відповідних рішень в 
умовах переформатування самого механізму 
державної служби в публічну службу шляхом 
запровадження методології реінжинірингу ще 
не було предметом спеціального наукового 
дослідження, що й зумовило вибір напряму 
публікації.

Метою статті є обґрунтування підходів до 
формування соціально-ціннісних змістів кате-
горії «професіоналізм» для процесу надання 
публічних послуг із застосуванням методології 
реінжинірингу.

Виклад основного матеріалу. Наукові 
дослідження щодо проблематики етичних 
аспектів поведінки службовця та його про-
фесіоналізму утворюють одну з фундамен-
тальних парадигм науки публічного управ-
ління, публічного адміністрування та публічної 
служби й залишаються актуальними впро-
довж десятиріч, отримавши інше забарвлення 
в контексті європейської інтеграції України. 
Тому пропонуємо розглядати питання профе-
сіоналізму державних службовців, посадових 
осіб органів місцевого самоврядування та 
інших службовців саме через таке загальне 
поняття, як публічна служба. Попередньо 
визначивши в Конституції України напрям 
держави як «суверенна і незалежна, демо-
кратична, соціальна, правова держава» [5] та 
обравши курс на побудову громадянського 
правового суспільства, держава взяла на себе 
зобов’язання перед суспільством загалом і 
перед кожним громадянином окремо ство-
рити такі умови, які б відповідали європей-
ським стандартам професіоналізму публічної 
служби в сучасних суспільствах.

У правовому полі, що забезпечується Кон-
ституцією нашої держави та іншими норма-
тивно-правовими актами, до професійних 
якостей службовця варто зарахувати не лише 
організацію руху інформації відповідно до 
загальнодержавних інтересів, а й організа-
цію щодо якісного обслуговування спільноти, 
надання громадянам якісних послуг. Тому про-
фесійним обов’язком державних службовців, 
посадових осіб і службовців органів місцевого 
самоврядування є вміння відбирати, обро-
бляти, аналізувати інформацію, захищаючи 
права й гідність людини, пускати в обіг лише 
таку, без якої не можна розв’язати завдання 
саме в інтересах людини та держави. Цей 
процес надання публічних послуг потрібно 
вдосконалювати шляхом створення нових 
моделей, застосовуючи нові підходи за допо-
могою реінжинірингу, який також передбачає 
високий рівень кваліфікації та професіоналізм 
службовців публічної служби. Реінжиніринг – 
це своєрідний феномен, що увібрав у себе як 

принципово нові положення й підходи, так і 
добре знайомі. До останніх належить коопе-
рація (об’єднання) діяльності та її розподіл, 
роздроблення. Говорячи про реінжиніринг, ми, 
з одного боку, розділяємо єдину діяльність 
фірми як економічного суб’єкта на визначені 
частини (бізнес-процеси), а потім з’єднуємо 
їх у нове ціле, яке й забезпечує кардинальне, 
докорінне покращення ситуації. Адже світ не 
стоїть на місці, постійно відбуваються різні 
трансформаційні процеси, вдосконалюються 
технології, впроваджуються різні інноваційні 
проекти, розвиваються інформаційні техно-
логії, які й спонукають до вишукування нових 
нестандартних рішень. Під час застосування 
BPR (реінжинірингу бізнес-процесів) тради-
ційна модель розвитку перевертається та є 
кардинально іншою, а саме: для отримання 
високої якості, рівня обслуговування, гнуч-
кості, низьких витрат процеси повинні бути 
прості. Тому бажання працювати, постійний 
розвиток і здобуття нових знань, зацікавле-
ність і спрямованість на результат у сфері 
публічної служби є першочерговим завдан-
ням, яке виконати неможливо без достатнього 
рівня професіоналізму.

Професійним за своїм змістом є вико-
нання службовцями своїх обов’язків, ініці-
атива і творчість у роботі. Але не потрібно 
забувати про моральну вимогу, яка має в 
управлінському професіоналізмі особливе 
навантаження, оскільки йдеться про постійне 
існування суперечності державної функції, 
правового нормативу й реального життя. Сум-
ління державного службовця як вияв культури 
державного управління полягає не в загаль-
ноприйнятому «гідному» ставленні до своїх 
обов’язків, а в професійному вмінні дово-
дити правову норму до життя, максимально 
ефективно використовувати її потенціал 
відповідно до конкретної ситуації, конкрет-
ного управлінського завдання. У цьому кон-
тексті стає більш зрозумілою вимога Закону 
України «Про державну службу» до держав-
них службовців виявляти в роботі ініціативу 
і творчість [4], хоча вони не мають правових 
характеристик і можуть сприйматися лише в 
технологічному спілкуванні колег. Провідною 
характеристикою творчого мислення є здат-
ність бачити процеси та явища в динаміці й 
розвитку. Тому ініціатива і творчість у діяльно-
сті державних службовців повинні мати про-
фесійно-правові обмеження, проявлятися як 
культура публічного управління в разі браку 
правового підґрунтя щодо певної управлін-
ської ситуації, мають бути доповнені профе-
сіоналізмом працівника публічної служби та 
рівнем його мислення.
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Реалізація принципу професіоналізму 
передусім потребує постійного професій-
ного розвитку персоналу, що має забезпечу-
ватися активним функціонуванням, високим 
ступенем організації та науково-методичного 
керівництва системою підготовки, перепід-
готовки й підвищення кваліфікації державних 
службовців. Навчання можна розглядати як 
довгостроковий процес, складний за змістом, 
динамічний залежно від соціально-економіч-
ного стану держави, що має здійснюватися 
диференційовано, з огляду на професійні 
обов’язки та повноваження службовців, від-
повідно до цілей і завдань органів державної 
влади та місцевого самоврядування. У зв’язку 
з цим варто ставити питання про перехід від 
інформаційного до моделюючого навчання. 
Адже для сучасного службовця важливі не 
просто самі по собі знання, а здатність і готов-
ність застосовувати їх та ефективно діяти в 
різних реальних ситуаціях.

Потрібна висока культура мислення, його 
високий рівень розвитку й здатність до само-
регуляції. Культура мислення передбачає 
володіння професійною термінологією, засво-
єння понятійного апарату науки, глибоку 
ерудицію. Можна визначити чотири блоки 
мислення. Перший блок: конструктивність, 
практичність, конкретність та оперативність; 
другий блок: професійність понятійного апа-
рату, логічність, системність та аналітико-син-
тетичний характер; третій блок: дослідництво, 
гнучкість, швидкість, обґрунтованість, ори-
гінальність, глибина й креативність; четвер-
тий блок: організованість, самокритичність і 
саморегульованість. Механізм реінжинірингу 
дає змогу здійснювати системний перегляд 
процесів, дає можливість перебудувати меха-
нізм з бюрократичного адміністрування на 
стимулювання самоконтролю та саморегулю-
вання. Організаційний аспект реінжинірингу 
полягає в організації, впорядкуванні елемен-
тів і зміні самої структурної одиниці організа-
ції. Тут мова йде про перехід від технологічних 
структурних одиниць до економічних на основі 
бізнес-процесів. Трансформація самої оди-
ниці призводить до зміни способу впорядку-
вання одиниць, а саме: здійснюється перехід 
від ієрархізованої бюрократичної організації 
до пласких, горизонтальних, мережевих та 
інших структур, у яких закладені й інші прин-
ципи узгодження та зв’язку частин (елемен-
тів) у ціле (комплекси). Саме такі революційні 
зміни й визначають кардинальний, радикаль-
ний характер змін у компанії та стрибок у 
загальній ефективності її функціонування [7].

Зрозуміло, що бізнес-процес, який виник 
у результаті BPR, має кардинально відрізня-

тися від традиційного, набуваючи при цьому 
різних форм, тим не менше різні перепро-
ектовані процеси об’єднані загальними 
характеристиками, які не залежать від галузі 
виробництва й навіть від індивідуальних осо-
бливостей окремого процесу. Адже те, що 
застосовується для зміни процесів в автомо-
більній галузі, є актуальним і для страхової 
компанії чи магазину, а також, на нашу думку, 
може бути дуже актуальним у використанні 
самого процесу надання публічних послуг на 
місцевому рівні. Нас не має дивувати те, що 
під час проведення BPR на різних підприєм-
ствах з різними вихідними даними й напря-
мами діяльності повторюється одне й те 
саме. Адже модель BPR, так само як і модель 
традиційного підприємства, має свої фунда-
ментальні засади. Індустріальна модель базу-
ється на думці, що працівник володіє неви-
сокою кваліфікацією, у нього немає часу та 
здатності до навчання. Тому завдання мають 
бути прості. Крім того, ще Адам Сміт ствер-
джував, що люди працюють ефективно тоді, 
коли їм для виконання запропоноване одне 
конкретно визначене завдання. Щоб об’єд-
нати прості завдання, необхідно застосувати 
складні процеси, тому протягом двохсот 
років підприємства приймали за аксіому нез-
ручність, неефективність і дорогу ціну склад-
них процесів [3]. Але світ не стоїть на місті, 
постійно відбуваються різні трансформаційні 
процеси, вдосконалюються технології, впро-
ваджуються різні інноваційні проекти, розви-
ваються інформаційні технології, які й спону-
кають до вишукування нових нестандартних 
рішень. Під час застосування BPR традиційна 
модель розвитку перевертається та є карди-
нально іншою, а саме: для отримання високої 
якості, рівня обслуговування, гнучкості, низь-
ких витрат процеси повинні бути прості.

Методологія реінжинірингу спочатку була 
орієнтована на сферу підприємницької діяль-
ності, тому найбільш дослідженими є методи 
й моделі реінжинірингу бізнес-процесів у під-
приємницькій сфері. Застосування інстру-
ментів реінжинірингу для побудови моделей 
адміністративних процесів публічного та муні-
ципального управління, а саме зміна процесів 
організації надання публічних послуг на міс-
цевому й регіональному рівнях, залишається 
актуальним і можливе за досить високого рівня 
професіоналізму в публічній службі. Натепер 
ще не склалася практика побудови системних 
моделей адміністративних процесів і не існує 
аналогів, які можна використати. Тому, на від-
міну від бізнес-процесів, де першим етапом 
є розроблення образу – бачення майбутньої 
компанії, реінжиніринг адміністративних про-
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цесів варто розпочинати з дослідження та ана-
лізу наявних процесів. Реінжиніринг може бути 
використаний як інструмент для реалізації 
стратегічних цілей організації на основі карди-
нального перегляду та заміни наявних ділових 
процесів новими, більш ефективними.

У наших реаліях відбір осіб на державну 
службу здійснюється на підставі завдань 
того чи іншого підрозділу, які поділяються на 
певні частини, що закріплюються за окре-
мими робочими місцями (посадами). Ці чітко 
визначені посадові вимоги є критеріями для 
підбору працівників та оцінювання їхньої 
діяльності. За такого підходу працівники під-
бираються на конкретні посади з чітко визна-
ченими й відносно стабільними обов’язками 
та вимогами до знань, навичок, а також пси-
хофізіологічних характеристик особи. Чим 
повніше потенційний кандидат на посаду від-
повідає всім чітко визначеним критеріям, тим 
більше в нього шансів зайняти її в процесі 
конкурсного відбору [8].

В умовах реформування системи дер-
жавного управління на публічне управління 
зазначена процедура не може гарантувати 
ефективності роботи органу в разі зміни пев-
них повноважень чи структурної реорганіза-
ції, яку ми пропонуємо вище по тексту. Тому 
в процесі вивчення якостей кандидата на 
посаду дуже важливо орієнтуватися не тільки 
на конкретні вимоги до конкретних посад, а 
й на наявність у кандидата на посаду (в май-
бутньому – працівника) певних потенційних 
здібностей, ділових і професійних якостей, 
які можна буде ефективно використати для 
виконання поставлених завдань.

Основними елементами і складниками 
механізму оцінювання професійності служ-
бовців є такі: соціально зумовлені риси 
(цілеспрямованість, морально-етичні яко-
сті, ставлення до роботи, мотивації праці); 
ознаки кваліфікації (знання, навички, вміння 
та звички, отримані працівником у процесі 
навчання й роботи); психологічні особливості 
працівника (пам’ять, воля, почуття, відчуття 
тощо); сукупність органічних рис (тип нерво-
вої системи, темперамент, характер, емоцій-
но-вольова сфера, здібності) [12]. У кожному 
випадку визначення цих якостей залежить від 
вибору місця роботи державними службов-
цями; мотивації до зміни роботи; ситуацій, 
що виникають у повсякденній роботі на тій чи 
іншій посаді; конфліктів; змісту, форм і методів 
набуття відповідних знань і навичок професії 
державного службовця; інновацій, що пов’я-
зані зі змінами характеристик трудового сере-
довища; професійно-кваліфікаційних характе-
ристик. Крім того, професійні та ділові якості 

державних службовців і службовців органів 
місцевого самоврядування можуть визнача-
тися з урахуванням таких критеріїв: особи-
стісного (активність, комунікація, мотивація, 
вміння приймати правильні рішення); інте-
лектуального (компетентність, аналітичний 
складник мислення); ділового, пов’язаного з 
особливостями нервової системи (працездат-
ність, стійкість до стресів) [12]. 

Надзвичайно широке коло різнопланових 
повноважень і практичних завдань вирішу-
ється за допомогою технологічних функцій, 
а саме здійснення процесів організації вико-
нання покладених функцій. Під бізнес-проце-
сом розуміють потік роботи, яка переходить 
від однієї людини до іншої, а для великих 
процесів – від одного відділу до іншого. Про-
цеси можна описати на різних рівнях, але 
вони завжди мають початок, певну кількість 
етапів (кроків) усередині й чітко визначений 
кінцевий етап. Немає якогось стандартного 
переліку процесів, тому організації можуть 
розробляти власні, які притаманні й можуть 
застосовуватись конкретною структурою 
[13]. Оволодіння такими знаннями та вмін-
нями має бути суттєвим для базової про-
фесійної підготовки державних службовців 
і відповідати вимогам до якостей держав-
них службовців, такі знання та вміння мають 
стати підставою для оцінювання роботи дер-
жавних службовців і підбору кандидатів на 
певні посади в органи державної влади [2].

Формування професіоналізму виступає 
як процес проходження психофізіологічних 
особистісних змін, які відбуваються під час 
тривалого виконання людиною службових 
обов’язків, що забезпечують якісно новий, 
більш ефективний рівень вирішення склад-
них професійних завдань в особливих умовах 
і в умовах невизначеності. Сьогодні в Україні 
існує низка нормативних моделей, які пев-
ною мірою враховують особистісний чинник 
професійної діяльності. Це передусім профе-
сіограма – емпірично обґрунтована характе-
ристика особливостей певного виду трудової 
діяльності, яка містить відповідні вимоги до 
працівника. Структура професіограми вклю-
чає морфологічний опис діяльності, психо-
граму та соціограму [8].

Професіоналізація є важливою умовою роз-
витку державної служби та служби в органах 
місцевого самоврядування в Україні, про що 
свідчать такі суттєві ознаки: наявність стійкої 
суспільної потреби в якісному управлінні, фор-
мування специфічного комплексу трудових 
функцій і професійних стандартів; інституціо-
налізація трудових відносин, розвиток інститу-
тів індивідуальної професіоналізації, переду-
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сім професійного навчання тощо. Професійна 
спроможність виникає завдяки інтегруванню 
всієї багаторівневої структури особистості з 
її уродженими та набутими здібностями, яко-
стями в трудовий процес, професійне сере-
довище й виявляється у відповідних способах 
діяльності, поведінкових характеристиках, які 
дістали назву компетентностей.

Аналіз наукової літератури дає змогу ствер-
джувати, що високий рівень професіона-
лізму та висока якість професійної підготовки 
фахівця будь-якої галузі забезпечують надій-
ність його професійної діяльності. Але необ-
хідно зазначити, що для забезпечення надій-
ності необхідні розроблення й перетворення 
соціальних і соціально-психологічних умов, а 
також розвиток якостей, здібностей і власти-
востей особистості фахівця.

Висновки. У результаті проведеного 
дослідження обґрунтовано підходи до фор-
мування соціально-ціннісних змістів катего-
рії «професіоналізм» для процесу надання 
публічних послуг із застосуванням методо-
логії реінжинірингу, а саме: встановлено, що 
модель професіоналізму службовця, сфор-
мована на засадах компетентнісного під-
ходу, передбачає чітку конкретизацію описів 
трудової діяльності з урахуванням основних 
напрямів, функцій, завдань у межах компе-
тенцій посад державної служби та визначення 
необхідних кваліфікаційних рівнів компетенції, 
що дасть змогу провадити систематичне оці-
нювання службовців, здійснювати атестацію і 
кваліфікування, визначати конкретні потреби 
в підвищенні кваліфікації, планувати поса-
дові переміщення та професійний розвиток 
із застосуванням соціально-психологічних 
критеріїв; з’ясовано, що підвищення ефектив-
ності та якості державного й муніципального 
управління має багато аспектів вирішення, 
в тому числі й організаційно-правові засоби, 
кваліфікаційні, інформаційні, стимулювальні 
та інші механізми. Саме тому від вирішення 
цієї проблеми залежить рівень стандартів і 
якості життя людей і їх задоволення діяльністю 
як органів виконавчої влади, так й органів міс-
цевого самоврядування.

Застосування інструментів реінжині-
рингу для побудови моделей адміністратив-
них процесів державного та муніципального 
управління, а саме зміна процесів організації 
надання публічних послуг на місцевому рівні, 
є актуальним і потребує високого професій-
ного рівня. 

Перспективи подальших наукових дослі-
джень пов’язані з необхідністю уточнення 
функцій реінжинірингу в процесах надання 
публічних послуг на місцевому рівні. 
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У статті конкретизоване змістове напов-
нення понять «система державного управ-
ління» та «механізм державного управ-
ління». Наведене визначення державної 
безпеки як наукової категорії та як прак-
тичного завдання, що вимагає вирішення 
на національному рівні владних структур. 
Установлені основні інтереси України, 
пов’язані з безпекою та підтримкою громад-
ського порядку. Уточнений перелік функцій 
системи державної безпеки. Запропоновано 
для подальшого якісного розвитку системи 
та механізмів державного управління у сфері 
державної безпеки й громадського порядку 
розробити Концепцію та Стратегію дер-
жавної безпеки та громадського порядку, 
модернізувати методологічні підходи до 
забезпечення безпеки на різних рівнях із залу-
ченням усіх гілок влади.
ключові слова: державне управління, 
система державного управління, державна 
безпека, механізм державного управління, 
громадський порядок.

В статье конкретизировано содержатель-
ное наполнение понятий «система госу-
дарственного управления» и «механизм 
государственного управления». Приведены 
определения государственной безопас-
ности как научной категории и как прак-
тической задачи, требующей решения на 
национальном уровне структур власти. 
Установлены основные интересы Укра-
ины, связанные с безопасностью и поддер-
жанием общественного порядка. Уточнен 
перечень функций системы государствен-

ной безопасности. Предложено для даль-
нейшего качественного развития системы 
и механизмов государственного управления 
в сфере государственной безопасности 
и общественного порядка разработать 
Концепцию и Стратегию государственной 
безопасности и общественного порядка, 
модернизировать методологические под-
ходы к обеспечению безопасности на разных 
уровнях с привлечением всех ветвей власти.
ключевые слова: государственное управ-
ление, система государственного управ-
ления, государственная безопасность, 
механизм государственного управления, 
общественный порядок.

The article specifies the content of the concepts of 
the system of public administration and the mech-
anism of public administration. The definition 
of state security as a scientific category and as 
a practical task, which requires resolution at the 
national level of government structures is given. 
The main interests of Ukraine, connected with 
security and support of public order, were estab-
lished. The list of functions of the state security 
system is specified. For the further qualitative 
development of the system and mechanisms of 
public administration in the field of state security 
and public order, it is proposed to develop the 
Concept and Strategy of State Security and Pub-
lic Order, modernize methodological approaches 
to ensuring security at different levels with the 
involvement of all branches of government power.
Key words: public administration, public adminis-
tration system, state security, mechanism of pub-
lic administration, public order.

СекцІя 4
державне управлІння у СФерІ державноЇ БеЗпеки

Та охорони гроМадСЬкого порядку

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Держава, цілісність території якої 
зазнає безперервних посягань із боку сусід-
ньої країни вже кілька років поспіль, не може 
вважатися такою, що перебуває в стані без-
пеки. Уперше з моменту здобуття Україною в 
1991 році незалежності воєнні дії на її території 
ставлять під загрозу не лише економічні інте-
реси нації, але й фізичну безпеку громадян. 
Фінансовий, соціальний, техніко-технологіч-
ний розвиток господарської системи в межах 
країни, її позиція на міжнародній політичній 
арені – усе це формується на основі держав-
ної безпеки й громадського порядку. Однак у 
тих умовах, які визначають життя нашої дер-
жави та її народу впродовж тривалого періоду 

часу, ці названі параметри перебувають у стані 
дестабілізації. І хоча причини цього мають 
переважно зовнішнє походження, пошук шля-
хів для відновлення високого рівня державної 
безпеки та встановлення відповідного воєн-
ним діям громадського порядку належить до 
завдань внутрішніх механізмів управління кра-
їною на національному рівні. Саме тому посту-
пальний розвиток системи та механізмів дер-
жавного управління у сфері державної безпеки 
й громадського порядку є актуальною сучас-
ною проблемою, вирішенням якої доцільно 
займатись одразу в двох площинах – науковій 
і прикладній.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблемні аспекти забезпечення 



ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ 

114 Випуск 6. 2018

громадського порядку й безпеки знайшли 
відображення в роботах таких вітчизняних 
дослідників, як В. Квашук, М. Криштанович, 
С. Лихачов, Р. Марутян, П. Підюков, Г. Ситник, 
М. Сіцінська й ін. Огляд наукових праць, при-
свячених зазначеній проблематиці, засвідчує 
наявність різних підходів до вивчення питання 
розвитку системи та механізмів державного 
управління у сфері державної безпеки й гро-
мадського порядку. Так, П. Підюков визначає 
роль органів внутрішніх справ України в забез-
печенні національної безпеки держави, реа-
лізації вимог Указу Президента України «Про 
додаткові заходи щодо забезпечення прав і 
свобод громадянина, громадського порядку 
та посилення боротьби зі злочинністю» [1]; 
М. Криштанович досліджує аспекти держав-
ного регулювання діяльності органів внутріш-
ніх справ щодо охорони громадського порядку 
в контексті завдань національної безпеки [2]; 
Р. Марутян розглядає принципи наукового 
аналізу й управлінської діяльності процесу 
прийняття державно-управлінських рішень 
у сфері національної безпеки [3]; С. Лихачов 
конкретизує державно-управлінський аспект 
співвідношення громадського порядку та гро-
мадської безпеки [4]; В. Квашук, Ю. Рак засто-
совують компетентнісний підхід до дослі-
дження системи цивільного захисту та безпеки 
держави в процесі проектно-орієнтованого 
управління [5]; Г. Ситник розробляє інститу-
ційно-цивілізаційну парадигму дослідження 
проблем і державно-управлінських аспек-
тів забезпечення національної безпеки [6]; 
М. Сіцінська вивчає цивільний контроль у сис-
темі державного управління сектором безпеки 
та можливі негативні наслідки його відсутності 
[7]. Водночас дослідження, присвяченого осо-
бливостям сучасного стану системи та меха-
нізмів державного управління у сфері держав-
ної безпеки й громадського порядку, у процесі 
аналізу останніх досліджень і публікацій вияв-
лено не було.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Таким чином, потребу-
ють конкретизації в науковій площині сучасні 
аспекти еволюції елементів системи та скла-
дових механізмів державного управління у 
сфері державної безпеки й громадського 
порядку в Україні.

Метою статті є дослідження сучасного 
стану та перспектив розвитку системи та меха-
нізмів державного управління у сфері держав-
ної безпеки й громадського порядку.

Виклад основного матеріалу. Система 
державного управління – це сукупність еле-
ментів, поєднання та взаємозв’язки яких 
визначають організацію управління держав-

ними структурами перебігу соціально-еко-
номічних процесів у країні. В організації дер-
жавного управління важливе місце займає 
керована підсистема, об’єкт управління, яким 
у цьому контексті є суспільство, народ, грома-
дяни держави. Їх інтереси, матеріальні блага і, 
звісно, безпека мають бути покладені в основу 
системної структури державного управління. 
Суб’єктом управління в досліджуваній системі 
виступає держава, управлінські функції реа-
лізуються через складне поєднання дій дер-
жавного апарату, владних структур, посадових 
осіб, задіяних у заходах системи безпеки, дер-
жслужбовців, представників органів місцевого 
самоврядування тощо.

Взаємодія суб’єкта й об’єкта реалізації 
державного управління відбувається в межах 
механізму реалізації процесу державного 
управління. Такий механізм являє собою 
сукупність методичних підходів, прийомів і 
інструментів, що забезпечують організаційну 
взаємодію, взаємовплив керуючої й керо-
ваної систем, співробітництво держави та 
соціуму й окремих індивідів для гарантування 
безперервного й ефективного функціону-
вання та розвитку соціальних і економічних 
відносин. Обов’язковою умовою такого роз-
витку в умовах, які склалися нині в Україні й 
особливо на її кордоні, є підтримка належ-
ного рівня безпеки й стану громадського 
порядку, що нині є завданням загальнонаці-
ональної значимості та може бути виконане 
тільки на рівні застосування системи й меха-
нізму державного управління.

Систему державної безпеки та підтримки 
стану громадського порядку в Україні форму-
ють владні структури, державні, громадські й 
інші організації й об’єднання, члени суспіль-
ства, що залучаються до процесу забезпе-
чення безпеки згідно з вимогами законодав-
ства, а також нормативно-правова база, що 
регламентує підходи до гарантування безпеки.

Еволюція системи й механізмів державного 
управління в площині забезпечення держав-
ної безпеки й контролю громадського порядку 
призвела до формування переліку функцій 
системи державної безпеки, виконання яких 
покладене в Україні на державні владні струк-
тури. Це такі функції:

– ідентифікація та прогнозування типо-
вих і нетрадиційних загроз поточному стану, 
майбутньому розвитку та реалізації інтересів 
об’єктів державної безпеки; формування й 
реалізація комплексів оперативних, тактич-
них і стратегічних заходів їх попередження й 
усунення;

– створення й підтримка стану готовності 
ресурсів і інструментів забезпечення високого 
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рівня державної безпеки; забезпечення дер-
жавної безпеки щоденно й у разі виникнення 
надзвичайних ситуацій;

– створення й забезпечення функціо-
нування системи заходів щодо відновлення 
нормального стану державної безпеки в тій 
місцевості, де фіксувалися факти виникнення 
надзвичайних ситуацій; участь у заходах щодо 
забезпечення безпеки поза межами України (у 
разі необхідності). 

Державна безпека як наукова категорія 
та як практичне завдання, що вимагає вирі-
шення на національному рівні владних струк-
тур, розуміється науковцями-теоретиками 
та спеціалістами-практиками як такий стан 
функціонування різних сфер, що характеризу-
ється високим рівнем захищеності державних 
інтересів від негативного впливу на процес їх 
реалізації різного роду внутрішніх і зовнішніх 
небезпек і загроз. На сучасному етапі роз-
витку системи державної безпеки до основних 
інтересів України, пов’язаних із безпекою та 
підтримкою громадського порядку, належать 
відновлення довіри до державної влади, її 
абсолютність, непорушність суверенітету та 
територіальної цілісності держави й стабіліза-
ція стану усіх сфер громадського й економіч-
ного життя населення країни. 

На сучасному етапі еволюції системи та 
механізмів державного управління безпекою й 
громадським порядком, управління всіма струк-
турами, які залучаються до процесу забезпе-
чення державної безпеки, здійснює Президент 
України. До його компетенції належать функції 
координації та контролю діяльності державних 
структур, задіяних у процесі забезпечення без-
пеки. Також він приймає оперативні та тактичні 
рішення щодо відновлення належного рівня 
державної безпеки, що не суперечать чинним 
нормативно-правовим актам.

Владні державні структури в межах влас-
них повноважень і компетенцій керують дер-
жавними органами підтримки належного рівня 
національної безпеки, організують і контролю-
ють розроблення та реалізацію заходів забез-
печення державної безпеки підвідомчими їм із 
відповідних питань органами виконавчої влади.

Для організації ефективної й дієвої системи 
державного управління щодо забезпечення 
державної безпеки й підтримки належного 
рівня громадського порядку необхідно, щоб 
вітчизняні міністерства, інші органи виконавчої 
влади, що функціонують на засадах чинного 
законодавства, у межах власної компетенції 
забезпечували реалізацію функції захисту прі-
оритетних інтересів усіх без винятку об’єктів 
безпеки. Для швидкого реагування на новітні 
загрози, які можуть виникати у різних сферах 

громадського життя, владні структури, задіяні 
в механізмі захисту безпеки й контролю гро-
мадського правопорядку, відповідно до зако-
нодавства розробляють внутрішньовідомчі 
нормативні правові акти щодо забезпечення 
безпеки саме в тій площині, де це особливо 
необхідно відповідно до вимог і викликів часу.

На сучасному етапі розвитку безпекоорієн-
тованого управління національного масштабу, 
на національному рівні організації системи 
державної безпеки й громадського порядку 
головна роль відведена державним правовим 
засобам забезпечення безпеки окремих осіб, 
громадян, суспільства й держави в цілому.  
До їх переліку належать:

1) спеціальні правові режими життя й 
ведення господарства населення окремих 
територій і об’єктів (надзвичайний стан, воєн-
ний стан тощо);

2) особливий державний устрій і норми 
реалізації окремих потенційно небезпечних 
для соціуму прав і свобод громадян; особли-
вого значення цей аспект забезпечення дер-
жавної безпеки й громадського порядку набув 
після початку конфлікту на Сході України, і 
його виникнення вимагає розроблення нових 
нетрадиційних засобів забезпечення безпеки 
держави і її громадян, використання їх більш 
агресивних і силових видів;

3) спеціальні види державної й недер-
жавної діяльності (оперативно-розшукова 
діяльність, приватна детективна й охоронна 
діяльність).

Усі ці засоби забезпечення безпеки окремої 
особистості, суспільства й держави в цілому, 
які займають важливе місце в системі й меха-
нізмах гарантування державної безпеки й гро-
мадського порядку, слугують єдиній важливій 
меті комплексного забезпечення захисту всіх 
видів безпеки. Саме тому вони враховуються й 
так чи інакше активно використовуються всіма 
господарськими структурами й суб’єктами, 
що функціонують у будь-яких конкретних галу-
зях і сферах забезпечення безпеки громадян, 
соціуму й держави.

Для забезпечення перспектив подальшого 
якісного розвитку системи та механізмів дер-
жавного управління у сфері державної безпеки 
й громадського порядку вважаємо за необ-
хідне запропонувати й здійснити найближчим 
часом низку таких заходів:

– розробити Концепцію державної без-
пеки та громадського порядку, у якій чітко 
визначити об’єкти, суб’єкти державної без-
пеки, принципи її забезпечення, інструменти й 
засоби, використання яких зробить цілі убез-
печення особистості, суспільства й держави 
досяжними практично;
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– затвердити Стратегію державної без-
пеки та громадського порядку, що міститиме 
перелік традиційних і новітніх загроз реалізації 
інтересів особистості, суспільства й держави в 
перспективі та заходи щодо їх уникнення, міні-
мізації, нейтралізації чи компенсації їх впливу 
в разі нездатності активізувати запобіжні їм 
механізми. Стратегія безпеки має визначати 
не лише довгострокові цілі на шляху до забез-
печення національної безпеки України в різних 
площинах громадського й економічного життя, 
але й вустановлювати рівні відповідальності за 
реалізацію тих чи інших завдань у системі дер-
жавної безпеки та громадського порядку;

– модернізувати методологічні підходи 
до забезпечення безпеки на різних рівнях із 
залученням усіх гілок влади. В умовах інтен-
сифікації гібридних загроз для системи дер-
жавної безпеки та громадського порядку, 
продовження воєнних дій на кордоні України, 
поширення соціальної напруги в суспільстві та 
фінансово-економічної кризи в господарській 
системі країни, що спровокували посилення 
тенденції втрати населенням, бізнес-струк-
турами, інвесторами тощо довіри до влади, 
методи наказів, указівок, примусу можуть бути 
застосовані для підтримки порядку лише в 
низці випадків. Важливого значення набуває 
роз’яснювальна робота, патріотичний компо-
нент освіти й виховання молодих громадян, 
фінансування наукових досліджень, спрямо-
ваних на пошук шляхів відновлення стану наці-
ональної безпеки України управлінськими й 
економічними методами. 

Висновки. Розвиток системи та механіз-
мів управління державною безпекою й гро-
мадським порядком в Україні в останні роки 
був зумовлений проявом нетрадиційних 
для періоду незалежності держави загроз, 
зокрема їх гібридних видів, що виникли через 
конфлікт із сусідньою з Україною державою. 
Водночас криза довіри населення до влади 
знижує ефективність традиційного інструмен-
тарію управління й контролю, який історично 
використовувався для підтримки належного 
рівня національної безпеки й громадського 
порядку. Тому перспективи розвитку системи 

державної безпеки й забезпечення громад-
ського порядку криються в стратегічному 
плануванні заходів забезпечення безпеки, їх 
концептуалізації, адаптації досвіду країн ЄС 
та використанні інтеграції як джерела ресур-
сів для розвитку оборонних систем, веденні 
роз’яснювальної роботи серед широких 
верств населення щодо ситуації в державі та 
стану безпеки й можливостей використання 
методів самоубезпечення громадян від низки 
загрозливих факторів, дія яких може прояви-
тись у найближчій перспективі. 
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комерціалізаціЇ інновацій у аграрному секторі украЇни
MECHANISM OF REALIZATION OF THE STATE POLICY  
OF COMERCIALIZATION OF INNOVATIONS  
IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE
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Чернігівський національний 
технологічний університет

У результаті теоретичного узагальнення 
та порівняння поглядів провідних науковців 
до визначення змісту комерціалізації інно-
вацій обґрунтовано власний підхід. Шляхом 
системного аналізу проаналізовано сучас-
ний стан інноваційної активності аграр-
ного сектору та  важливі на сьогоднішній 
день завдання, необхідні для забезпечення 
процесу комерціалізації інновацій. Обґрунто-
вана перспектива зміни відносин між аграр-
ним сектором, науково-освітнім сектором, 
державою та сектором громадянського 
суспільства як елементів моделі чоти-
рикутної спіралі. Запропоновано концеп-
туальний підхід до формування механізму 
реалізації державної політики комерціаліза-
ції інновацій в аграрному секторі України, 
визначено типові етапи реалізації такого 
механізму.  Обґрунтована необхідність удо-
сконалення науково-освітньої інфраструк-
тури у напрямку забезпечення інноваційного 
розвитку аграрного сектору.
ключові слова: державна політика, управ-
ління, механізм, інноваційний розвиток, 
аграрний сектор, комерціалізація.

В результате теоретического обобще-
ния и сравнения взглядов ведущих ученых к 
определению содержания коммерциализации 
инноваций обоснованно собственный подход. 
Путем системного анализа проанализиро-
вано современное состояние инновационной 
активности аграрного сектора и важные 
на сегодняшний день задачи, необходимые 
для обеспечения процесса коммерциализа-
ции инноваций. Обоснованная перспектива 
изменения отношений между аграрным сек-
тором, научно-образовательным сектором, 
государством и сектором гражданского 
общества как элементов модели четыре-

хугольной спирали. Предложен концепту-
альный подход к формированию механизма 
реализации государственной политики ком-
мерциализации инноваций в аграрном сек-
торе Украины, определены типовые этапы 
реализации такого механизма. Обоснована 
необходимость совершенствования науч-
но-образовательной инфраструктуры в 
направлении обеспечения инновационного 
развития аграрного сектора.
ключевые слова: государственная поли-
тика, управление, механизм, инновационное 
развитие, аграрный сектор, коммерциали-
зация.

As a result of theoretical generalization and com-
parison of the views of leading scholars, the own 
approach has been substantiated to determine 
the content of the commercialization of innova-
tions. Through systematic analysis, the current 
state of innovation activity in the agrarian sector 
is analyzed and the tasks important for the pres-
ent day are necessary to ensure the process of 
commercialization of innovations. The prospect 
of changing the relations between the agrarian 
sector, the scientific and educational sector, the 
state and the civil society sector as elements of 
the model of the quadrangular spiral is grounded. 
The conceptual approach to the mechanism of 
implementation of the state policy of commer-
cialization of innovations in the agrarian sector 
of Ukraine is proposed, the typical stages of 
implementation of such a mechanism are deter-
mined. The necessity of improving the scientific 
and educational infrastructure in the direction of 
ensuring innovative development of the agrarian 
sector is substantiated.
Key words: state policy, management, mecha-
nism, innovative development, agrarian sector, 
commercialization.

Постановка проблеми. В сучасних 
висококонкурентних, динамічних та нестабіль-
них умовах аграрний сектор здатен успішно 
функціонувати на ринку та посідати лідерські 
позиції значною мірою за рахунок розроблення 
та комерціалізації своїх інновацій. Аграрний 
сектор в сучасних умовах постає перед необ-
хідністю оновлення товарного асортименту, 
покращення споживчих параметрів продукції, 
техніко-технологічної модернізації, удоскона-
лення систем державного управління, пошуку 
інноваційних рішень тощо. Такі трансфор-
мації спрямовані насамперед на оптиміза-
цію витрат, більш якісне задоволення потреб 
споживачів, стабілізацію фінансового стану, 
формування конкурентних переваг, утримання 
ринкових позицій. В таких умовах виникає 
необхідність реалізовувати ефективні меха-
нізми управління комерціалізацію інновацій 
аграрного сектору на засадах використання 

найбільш дієвих форм та методів з урахуван-
ням потреб підвищення лідерських позицій 
у ринковому середовищі.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Варто зазначити, що позиція вітчизняних 
науковців стосовно процесу комерціалізації 
є схожою. Всі автори підтримують думку, що 
основною метою процесу комерціалізації є 
отримання прибутку або іншої економічної 
вигоди. Також більшість науковців вважають, 
що комерціалізація – це набір певних дій та 
відносин в процесі перетворення наукових 
досліджень у товар. 

Іноземні автори Г.Д. Маркман, Д.С. Зігель, 
М. Райт процес комерціалізації вважають 
певною екосистемою, яка є ринком і вклю-
чає в себе набір складових, що беруть участь 
у процесі комерціалізації [1]. Е.П. Маккой, 
Р. Бадінелі, К.Т. Коебель, В. Табет приєдну-
ються до думки, що процес комерціалізації – 
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це процес прийняття рішень та відповідних дій 
для перетворення інноваційного продукту від 
ідеї і до ринку. Автори зазначають, що часто 
процес комерціалізації стосується меж роз-
витку нового продукту, а не його експансії [2].

Управлінські аспекти інноваційного роз-
витку та комерціалізації інновацій розро-
блялися у працях: Павленко В.Г, Мазур І., 
Базилевич В.Д., Прохоров А.Н., Боголіб Т.М.,  
Саміло А.В., Повстин О.В., Купчак М.Я., 
Н. Холявко та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Нами  виокремлено 
три протиріччя щодо поглядів на процес 
комерціалізації та його соціально-економічну 
приналежність. Перше протиріччя полягає 
у тому, що призначення комерціалізації вба-
чають в її збутовому характері, а не в тому, 
щоб створювати інновації, які вимагає ринок. 
Звідси випливає другорядність попиту на інно-
вацію відповідно з її пропозицією. Друге про-
тиріччя полягає у тому, що оскільки комерціа-
лізація в основному відбувається на мікрорівні, 
то вона не має істотного значення для роз-
витку ринкової економіки. Третє протиріччя 
полягає в тому, що до комерціалізації став-
ляться як до статичного процесу, проте вона є 
динамічною. Незважаючи на широкий спектр 
напрямів дослідження особливостей комерці-
алізації інновацій, у працях зазначених учених 
практично не знайшли відображення питання 
функціонування механізму реалізації держав-
ної політики комерціалізації інновацій в аграр-
ному секторі та необхідного його організацій-
ного забезпечення. 

Метою статті є дослідження науково-при-
кладних засад інноваційного розвитку аграр-
ного сектору України у контексті формування 
механізму реалізації державної політики  
комерціалізації його інновацій.

Виклад основного матеріалу. Високий 
рівень інноваційної активності суб’єктів 
аграрного сектору створює передумови 
для формування нових конкурентних переваг, 
підвищення інвестиційної привабливості, роз-
ширює можливості щодо виходу на нові ринки, 
є імпульсом для забезпечення прогресивного 
інноваційного розвитку. Комерціалізація інно-
вацій аграрного сектору є механізмом ство-
рення ринкових товарів з результатів інтелек-
туальної сфери діяльності. Велика кількість 
як фундаментальних, так і прикладних відкрит-
тів залишаються лише на стадії розроблення. 
Причиною цього може бути не лише відсутність 
коштів, але і не ефективність державної полі-
тики комерціалізації інновацій. Отже, значення 
та необхідність удосконалення механізму 
реалізації державної політики  комерціаліза-

ції інновацій є очевидним. Реалії української 
економіки характеризуються безкомпроміс-
ною необхідністю збільшення ролі інновацій 
як ключового чинника розвитку аграрного сек-
тору [3].

Незважаючи на невідворотність процесів 
посилення залежності успіхів

аграрного сектору  від його інноваційного 
розвитку, на практиці у вітчизняному аграр-
ному секторі темпи продукування і впрова-
дження інновацій залишаються низькими. 
Порівняно з показником 1995 р., кількість інно-
ваційних підприємств у промисловості знизи-
лась на 63 %. Так, у 2016 р. інноваційну діяль-
ність у аграрному секторі здійснювали 735 
підприємств, що становило 16,6% від загаль-
ної кількості підприємств галузі по Україні та 
20,8 % від загальної кількості підприємств, 
які провадили інноваційну діяльність. З них 
найбільше підприємств були зайняті такими 
видами інноваційної діяльності, як придбання 
машин, обладнання та програмного забезпе-
чення (61,1% від загальної кількості іннова-
ційних підприємств, зайнятих виробництвом 
харчових продуктів); навчання та підготовка 
персоналу (24,4 %); інші роботи (5,5 %) [4-5].

Інноваційна активність у сфері розподілу 
агропродукції – навіть нижча, ніж безпосеред-
ньо у сфері аграрного виробництва. За період 
2010–2017 рр. знизились загальна кількість 
агропромислових підприємств, що реалі-
зували інноваційну продукцію, а також їхня 
частка у питомій вазі всіх промислових підпри-
ємств. Аналогічно скоротилась кількість під-
приємств, що реалізували інноваційну продук-
цію за межі України, та обсяги поставок такої 
продукції. При цьому станом на 2017 р. лише 
15,9 % підприємств у галузі виробництва хар-
чових продуктів, напоїв і тютюнових виробів 
реалізовували інноваційну продукцію, що була 
новою для конкретного ринку, решта 84,1 % – 
продукцію, що була новою виключно для під-
приємства.

Причини низької інноваційної актив-
ності суб’єктів українського агробізнесу слід 
шукати у технологічній відсталості сільського 
господарства та аграрного сектору. В умо-
вах, коли розвинені країни світу розвивають 
методики генної інженерії у селекції, створю-
ючи можливості впливу на функціонування 
клітинних структур рослин та тварин, а також 
запроваджують високотехнологічні сис-
теми регулювання росту і розвитку рослин 
на основі принципів точного землеробства та 
нанотехнологій, у 2010–2014 рр. у сільському 
господарстві України не було створено жод-
ної принципово нової високої технології. Для 
харчової промисловості цифри є більш пере-
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конливими (15 принципово нових техноло-
гій за 2010–2014 рр.), однак протягом роз-
глянутого періоду спостерігається від’ємна 
динаміка показника. Кількість використаних 
у сільському господарстві високих технологій 
за наявними статистичними даними не пере-
вищувала двох десятків на рік. Більш активно 
використання нових високих технологій відбу-
валось у сфері виробництва харчових продук-
тів, напоїв та тютюнових виробів, проте частка 
високих технологій з терміном впровадження 
до 1 року у загальній кількості зменшилась з  
14 до 5 % [5].

Проте, щоб успішно здійснити комерціалі-
зацію інновацій відповідно до цілей та можли-
востей аграрного сектору, необхідно обрати 
оптимальну форму та методи. Для форми 
самостійного здійснення комерціалізації інно-
ваційної продукції характерними методами 
є: використання на власному підприємства, 
створення дочірнього підприємства та продаж 
патенту. Саме ці методи є найбільш раціональ-
ними при даній формі, адже все з вищепере-
ліченого підприємству доцільно та реально 
виконувати власними силами [6]. 

До економічних проблем комерціалізації 
інновацій в аграрному секторі варто віднести 
наступні: труднощі з бухгалтерським обліком 
патентів та інших охоронних документів, ство-
рених за бюджетні кошти; відсутність ефек-
тивного правового механізму фінансування 
інноваційних проектів; необхідність фахо-
вої підготовки спеціалістів з інноваційного 
менеджменту, захисту прав інтелектуальної 
власності, трансферу технологій в аграрний 
сектор, маркетингу і комерціалізації резуль-
татів наукових досліджень у аграрний сектор 
та ін. Особливої уваги потребує проблема 
наявності «розриву» між суб’єктами таких сек-
торів: аграрного, науково-освітнього, держав-
ного та громадського (за моделлю Quаdruple 
Helіx), що може бути мінімізованою за раху-
нок імплементації модернізованого механізму 
реалізації державної політики  комерціалізації 
інновацій в аграрному секторі (рис. 1).  

До основних функціональних елемен-
тів механізму реалізації державної політики  
комерціалізації інновацій в аграрному секторі 
пропонуємо відносити: 1) управління ресур-
сами; 2) правовий захист результатів наукових 
досліджень; 3) просування інновацій на ринок; 
4) інформаційне забезпечення; 5) стратегічне 
планування інноваційного розвитку аграрного 
сектору.

Незважаючи на об’єктивну затребуваність 
інновацій у аграрному секторі, обґрунтовану 
динамічним розвитком світових аграрних 
ринків, зростанням попиту на високоякісну 

аграрну продукцію та, водночас, катастрофіч-
ним темпом деградації вітчизняного активу 
матеріальних ресурсів, процеси комерціалі-
зації інновацій суб’єктами аграрного сектору 
переважно «законсервовані» у примітивному 
стані.

У сільському господарстві та агропромис-
ловості превалюють види діяльності, які лише 
з певним ступенем умовності можна віднести 
до інноваційних (придбання нових машин і 
обладнання, маркетингові дослідження, нав-
чання персоналу). Нечисленні інноваційні про-
риви носять точковий характер. Існують сер-
йозні проблеми у налагодженні ефективної 
взаємодії підприємницького сектора із галу-
зевим, академічним та університетським сек-
торами аграрної науки, які потребують деталь-
нішого вивчення. Комерціалізація інновацій 
аграрного  сектору не можлива без існування 
потужного джерела нових ідей і технологій 
для агробізнесу.

У розвинених країнах світу фундаментом 
національних інноваційних систем традиційно 
є наукові та науково-освітні установи, що 
виконують роль генераторів ідей і прикладних 
розробок для підприємств реального сектора 
економіки. Входження України до європей-
ського політичного, соціального і економіч-
ного простору та закріплення позицій провід-
ного експортера на світових продовольчих 
ринках різко актуалізують необхідність роз-
витку вітчизняної системи аграрної освіти 
та підтримки наукових досліджень з метою 
забезпечення аграрної галузі сучасними інно-
ваційними технологіями та конкурентоспро-
можними кадрами [7].

Тобто, комерціалізація інновацій потребує 
активізації ефективного державного механізму 
управління процесом взаємодії інструментів 
державного управління, аграрного сектору, 
науково-дослідних, проектних і науково-ви-
робничих підприємств, окремих вчених, заці-
кавлених в практичній реалізації своїх наукових 
розробок та проектів як на території України, 
так і за її межами. Вибір можливих замовників 
(партнерів) комерціалізації інновацій ґрунту-
ється на аналізі інформації з різних джерел: 
спеціалізовані бази даних, публікації, буклети, 
рекламні матеріали, оцінки авторитетних екс-
пертів та ін. Особливе значення для успіш-
ного просування інновацій має наявність бази 
даних для відповідних зв’язків та підтримка 
розробників результатів досліджень зі сто-
рони держави.

Для забезпечення ефективності комерці-
алізації інновацій аграрним сектором пропо-
нуємо створити відповідні державні центри 
комерціалізації, як організацію або структур-
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Функції:
- управління ресурсами;            - інформаційного забезпечення;
- правового захисту;                  - маркетингу;
- стратегічного планування 

Принципи:
 прозорість;
 пріоритетність; 
 інклюзивність;
 довіра

Суб’єкти

Держава Науково-освітній сектор Аграрний сектор Громадськість 

визначення пріоритетів 
розвитку науки та технологій; 

розробка форсайт-проектів, 
технологічних програм, 

дорожніх карт

проведення наукових 
досліджень; створення 
технопарків та малих 

інноваційних
підприємств

підвищення рівня інноваційної 
активності; впровадження ІКТ; 
формування попиту на науково-

технічні товари та послуги 

формування 
запитів на 

інноваційні 
товари і 
послуги 

Завдання

Об’єкт: результати наукових досліджень закладів вищої освіти як об’єкти комерціалізації

Методи: економіко-правові Інструменти: ліцензії; договори; нормативні акти; 
податкові пільги; пільгове кредитування та ін.

Етапи реалізації механізму

ЕТАП 1 Визначення та актуалізація напрямів інноваційної та науково-технічної 
(прикладні дослідження) діяльності аграрного сектору

Планування та проведення дослідницької діяльності, створення комерційно 
привабливих, конкурентоспроможних на ринку продуктів 

Управління результатами наукових досліджень в аграрному секторі

Правова охорона результатів наукових досліджень

Отримання економічних та соціальних ефектів від комерціалізації інновацій 
в аграрному секторі

ЕТАП 2

ЕТАП 3

ЕТАП 4

ЕТАП 5

Стратегічні орієнтири механізму:
1. Врегулювання та гармонізація чинного законодавства з правом ЄС
2. Розробка й імплементація ефективних інструментів податкового стимулювання 
економічних суб’єктів до комерціалізації інновацій.
3. Формування ефективного правового механізму фінансування інноваційних проектів 
аграрного сектору.
4. Розвиток інноваційної інфраструктури 

Рис. 1. Концептуалізація механізму реалізації державної політики  
комерціалізації інновацій в аграрному секторі України

Джерело: складено авторами 
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ний підрозділ Міністерства економічного роз-
витку і торгівлі України, діяльність якого орі-
єнтована на інноваційний розвиток аграрного 
сектору та національної економіки загалом. 
Головна місія центру полягає у визначенні 
доцільності комерціалізації інновацій, сприянні 
оформленню прав на відібрані для комерціа-
лізації інновації, укладанні ліцензійних дого-
ворів на передачу майнових прав, сприянні 
створенню стартап-компаній, справедли-
вому розподілі роялті між авторами резуль-
татів наукових досліджень, підрозділами, 
в яких вони працюють, закладами науково-о-
світнього сектору. Партнерами центру можуть 
виступати науково-дослідні сектори закладів 
освіти, сформовані технопарки і наукові парки, 
а також стартап-компанії та структурні підроз-
діли, які мають відношення до комерціалізації 
інновацій. Можливими замовниками можуть 
бути потенційні ліцензіати, створені стартапи, 
представники аграрного  бізнесу тощо. 

Висновки. Нові ідеї, розробки, що втілю-
ються в інноваціях, їх успішна комерціалізація 
все більше визначають конкурентоспромож-
ність аграрного сектору у світі. Як свідчить 
практика, лише невелика частина іннова-
цій трансформується у інноваційну продук-
цію та успішно комерціалізується шляхом 
її просування до зацікавлених груп спожи-
вачів. Впровадження інновацій та результа-
тів досліджень у реальний сектор економіки 
здатне забезпечити інноваційний розвиток 
країни та підвищити її конкурентоспромож-
ність на глобальному рівні. Визначено ключові 
етапи механізму реалізації державної політики  
комерціалізації інновацій в аграрному секторі 
України: 1) визначення перспективних напря-
мів інноваційної, науково-технічної діяльності; 
2) планування науково-дослідної діяльності; 
створення комерційно привабливої, конку-
рентної на ринку інноваційної, науково-тех-
нічної продукції; 3) управління в аграрному 
секторі з акцентом на реалізацію та комерціа-

лізацію результатів досліджень; 4) захист прав 
інтелектуальної власності на результати дослі-
джень науково-освітнього сектору, зареєстро-
ваних у патентних відомствах; 5) отримання 
економічних та соціальних ефектів від комер-
ціалізації інновацій в аграрному секторі.

Серед перспективних напрямів механізму 
реалізації державної політики  комерціаліза-
ції інновацій є формування центрів комерці-
алізації, які представляють собою новоство-
рену організацію або структурний підрозділ 
в Міністерстві економічного розвитку та тор-
гівлі, діяльність якого орієнтована на забезпе-
чення інноваційного розвитку аграрного сек-
тору та держави загалом.
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новий вид наукових послуг

Шановні колеги! Питання академічної добро-
чесності є надзвичайно актуальними у наш час. 
Враховуючи великі масиви інформації, що з’явля-
ються у всесвітній мережі, жоден вчений не може 
бути впевненим, що його авторське право захищене. 
Крім того, поширеною є ситуація, коли декілька вче-
них в одній галузі науки користуються однаковими 
джерелами інформації, а в результаті безкоштовні 

програми пошуку плагіату засвідчують стовідсоткові збіги тексту, що може призвести до без-
підставних звинувачень у плагіаті, особливо після перевірки за базою даних авторефератів 
та дисертацій. Це викликано тим, що порівняння з іншими дисертаціями не вказує на викори-
стання спільних першоджерел (статей, монографій, статистичних щорічників, словників тощо), 
а однозначно визначає тільки збіг тексту, ігноруючи навіть цитати. Важливим є також те, що 
чинне законодавство однозначно визначає, що перевірку може здійснювати виключно установа 
за профілем дослідження, а не поширені в мережі безкоштовні програми. Для уникнення подіб-
них ситуацій ми пропонуємо Вам скористатися науковою послугою оцінки технічної унікаль-
ності наукового тексту за допомогою ліцензованого програмного забезпечення, яке гарантує 
похибку перевірки до 3%. Переваги такої перевірки порівняно з іншими методами:

– Ви укладаєте угоду про надання послуг;
– Ваш файл не розміщується у мережі, тобто інформація і авторство залишаються анонімними;
– Ви отримуєте звіт, підготовлений за допомогою ліцензованого програмного забезпечення; 

порівняльну таблицю однакових фрагментів тексту із зазначенням джерела; офіційний звіт 
про надану послугу із зазначенням результатів;

– Ви отримуєте вичерпну інформацію про текстові збіги у Вашому дослідженні та досліджен-
нях інших авторів не тільки українською, але і російською та англійською мовами;

– Ви користуєтесь програмним забезпеченням, яке використовується тільки спеціалізова-
ними науковими та освітніми установами і розроблене виключно для пошуку текстових збігів 
саме у наукових дослідженнях, а не у публіцистиці, рекламних веб-сайтах тощо;

– Виключна робота з авторами – ніхто, крім автора тексту, не зможе замовити у нас перевірку 
цього тексту, що убезпечить Вас від перевірок третіми особами;

– Ви отримуєте можливість коректно оформити посилання на першоджерела;
– Існує можливість перевірки будь-яких наукових досліджень: статей, рефератів, авторефе-

ратів, дисертацій, доповідей, тез, звітів тощо.

Терміни і вартість перевірки і надання звіту:

Характер наукової роботи Терміни (робочих днів) Вартість

Докторська дисертація 5 – 10 5500 грн

Кандидатська дисертація 3 – 7 3500 грн

Автореферат 1 – 2 500 грн

Стаття  
(обсягом до 12 сторінок)

1 – 2 500 грн

Інші види робіт За домовленістю За домовленістю

Для того, щоб замовити послугу, Вам необхідно звернутись електронною поштою 
до Причорноморського науково-дослідного інститут економіки та інновацій, вказавши у темі 
листа «Оцінка унікальності тексту». У листі вкажіть адресу для листування, додайте файл у фор-
маті MS Word з текстом наукового дослідження. Фахівець відповідного відділу надасть Вам від-
повідь щодо процедури здійснення експертизи. 

Контактна особа:
Шумилова Тетяна – молодший науковий співробітник 
Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій.
+38 (048) 709-38-69
+38 (093) 253-57-15
shumilova@iei.od.ua

З повагою,
дирекція Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій.
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