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ВПЛИВ COVID‑19 НА ПУБЛІЧНУ ПОЛІТИКУ  
ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В УКРАЇНІ

ВЛИЯНИЕ COVID‑19 НА ПУБЛИЧНУЮ ПОЛИТИКУ  
ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В УКРАИНЕ

IMPACT OF COVID‑19 ON PUBLIC POLICY  
OF GENDER EQUALITY IN UKRAINE

Анотація. У статті досліджуються питання гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок, що відносять-
ся до п’ятої цілі сталого розвитку України 2030 р. У статті досліджується концепція розширення прав і можливостей жінок 
і висвітлюються способи, за допомогою яких показники, пов’язані з цією Ціллю щодо освіти, зайнятості та політичної 
участі, можуть сприяти цьому.

Гендерна рівність та розширення прав і можливостей жінок є п’ятою із сімнадцяти цілей сталого розвитку України. 
Це скоріше внутрішня, ніж інструментальна ціль, яка чітко оцінюється як самоціль, а не як інструмент для досягнення 
інших цілей.

Цілі сталого розвитку розвивають досягнення у питаннях гендерної рівності з метою гарантованого припинення 
дискримінації по відношенню до жінок і дівчат у всьому світі. У деяких регіонах на ринку праці досі існує величезна не-
рівність, а жінки позбавлені рівного доступу до робочих місць. Сексуальне насильство та експлуатація, нерівноправний 
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розподіл неоплачуваного догляду за дітьми та домашньої роботи, а також дискримінація на державній службі досі за-
лишаються величезними перешкодами.

Надання жінкам рівних прав на економічні ресурси, такі як земля і власність, є життєво важливими завданнями в 
контексті реалізації цієї цілі. Не менше значення має забезпечення загального доступу до охорони сексуального і ре-
продуктивного здоров’я. На сьогоднішній день державні посади обіймають більше жінок, ніж будь-коли раніше, проте 
заохочення жінок- лідерів сприятиме зміцненню політики і законодавства для посилення ґендерної рівності.

Ключові слова: COVID-19, публічна політика, гендерна рівність.

Аннотация. В статье исследуются вопросы гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, от-
носящиеся к пятой цели устойчивого развития Украины до 2030 г. В статье исследуется концепция расширения прав 
и возможностей женщин и освещаются способы, посредством которых показатели, связанные с этой Целью в области 
образования, занятости и политического участия, могут способствовать этому.

Гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин является пятой из семнадцати целей устойчивого 
развития Украины. Это скорее внутренняя, чем инструментальная цель, четко оцениваемая как самоцель, а не как ин-
струмент для достижения других целей.

Цели устойчивого развития развивают достижения в вопросах гендерного равенства с целью гарантированного 
прекращения дискриминации по отношению к женщинам и девушкам во всем мире. В некоторых регионах на рынке 
труда до сих пор существует огромное неравенство, а женщины лишены равного доступа к рабочим местам. Сексуаль-
ное насилие и эксплуатация, неравноправное распределение неоплачиваемого ухода за детьми и домашней работы, а 
также дискриминация на государственной службе по-прежнему остаются огромными препятствиями.

Предоставление женщинам равных прав на экономические ресурсы, такие как земля и собственность, являются 
жизненно важными задачами в контексте реализации этой цели. Не меньшее значение имеет обеспечение общего до-
ступа к охране сексуального и репродуктивного здоровья. На сегодняшний день государственные должности занимают 
больше женщин, чем  когда-либо, однако поощрение женщин- лидеров будет способствовать укреплению политики и 
законодательства для усиления гендерного равенства.

Ключевые слова: COVID-19, публичная политика, гендерное равенство.

Summary. The article explores gender equality and women’s empowerment related to Ukraine’s 2030 Sustainable Develop-
ment Goal 5. The article explores the concept of women’s empowerment and highlights the ways in which indicators related to 
this Goal in education, employment and political participation can contribute to this.

Gender equality and women’s empowerment is the fifth of Ukraine’s seventeen sustainable development goals. It is an inter-
nal rather than an instrumental goal, clearly valued as an end in itself and not as a tool to achieve other goals.

The Sustainable Development Goals build on advances in gender equality to ensure that discrimination against women and 
girls around the world ends. In some regions, there are still huge inequalities in the labor market, and women are denied equal 
access to jobs. Sexual abuse and exploitation, unequal distribution of unpaid childcare and domestic work, and discrimination 
in the public service continue to be formidable obstacles.

Giving women equal rights to economic resources such as land and property is vital in the context of realizing this goal. 
Equally important is ensuring universal access to sexual and reproductive health care. Today, more women hold public office 
than ever, but rewarding women leaders will help strengthen policies and legislation to enhance gender equality.

Key words: COVID-19, public policy, gender equality.

Постановка проблеми. Пандемія COVID-19 мала 
руйнівні наслідки для соціально- економічного 

життя України. Режим ізоляції та закриття шкіл 
привели до того, що на жінок ліг додатковий тя-
гар домашніх турбот — обсяг домашніх обов’язків 
жінок, за повідомленнями, збільшився на 80%. 
Жінки також зіткнулися з більш сильним скоро-
ченням оплачуваних годин роботи та вищим рівнем 
безробіття переважно через працевлаштування 
на вразливих посадах та у сильно постраждалих 
секторах економіки, а також через високий обсяг 
домашніх обов’язків. Водночас у розпорядженні 
жінок України є менше ресурсів, які допомогли б 
їм певною мірою захиститися від несприятливих 
наслідків пандемії, — у них мало заощаджень та 
обмежений доступ до фінансових інструментів. 

Вони також з більшою ймовірністю займають ураз-
ливі позиції, переважно у неформальній економіці, 
що практично позбавляє їхнього доступу до програм 
соціального забезпечення.

Жінки, зокрема з найвразливіших груп (безро-
бітні, жінки, що самі виховують дітей, жінки з ін-
валідністю, літні жінки), найбільше страждають 
в плані втрати економічних можливостей та по-
гіршення стану здоров’я. Зараз особливо важливо, 
щоб системи управління державними фінансами 
прийняли до уваги ґендерний вплив заходів, спря-
мованих на подолання пандемії COVID-19. Рішення 
щодо перерозподілу публічних коштів, пов’язані із 
необхідністю боротьби з коронавірусом, мають вра-
хувати потреби жінок, чоловіків та різних підгруп 
цих категорій (молоді та літніх жінок/ чоловіків; 
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жінок/чоловіків з інвалідністю тощо). Якщо рі-
шення є ґендерно сліпими, вони мають довготри-
валий вплив на доступ жінок та чоловіків до ринку 
праці, рівень безробіття, доходів, розподіл часу на 
виконання продуктивної та репродуктивної праці, 
споживання, процес прийняття рішень тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блема, пов’язана з гендерною рівністю сьогодні 
набула великого значення не тільки для України, 
а й усього світу. З середини минулого століття 
дані питання вивчалися та продовжують вивчати-
ся фахівцями спеціалізованих органів та агентств 
ЄС з цього напряму, а саме Європейським інститу-
том із гендерної рівності (ЄІГР). Питання впливу 
Covid-19 на гендерну рівність в Україні досліджу-
ють науковці з соціологічної, економічної, полі-
тичної, біологічної, історичної та навіть медичної 
та географічної галузей.

Найбільш відомими зарубіжними спеціаліс-
тами зі сфери вивчення ґендеру в історико- 
соціо  логічному, лінгвістичному, міжнародному 
й крос-європейському дослідженнях є А. Лінн, 
В. Брюсон, П. Вайль, Ш. Хупер, Д. Хісманс, 
Д. Хіндман, М. Кіммель, Е. Кофман, Л. Нічольсон, 
С. Прайк, Р. Ширін, К. Рейнман, К. Сільвестр, 
М. Вайнер, А. Вейлер, К. Дзюд, В. Коллінс та інші.

Наукові розробки українських науковців з ген-
дерних питань набувають все більшої практичної 
значущості й, отже, стимулюють прогрес прак-
тичної реалізації нововведень з цієї галузі на на-
ціональному, законодавчому, політичному, еконо-
мічному, загальнокультурному та інших рівнях.

Формування цілей статті. Метою статті є ви-
значення впливу Covid-19 на публічну політику 
гендерної рівності в Україні

Викладення основного матеріалу дослідження. 
Важливим викликом в ситуації з COVЮ-19 є повер-
нення міждержавних мігрантів в Україну з країн 
Європи, які мають гіршу епідеміологічну ситуацію 
та велику кількість захворювань, таких як Італія, 
Іспанія, Франція. Загалом, міграційна активність 
чоловіків вища, ніж у жінок. Основними країнами- 
реципієнтами української робочої сили є Польща 
(38,9%), Російська Федерація (26,3%), Італія 
(11,3%), Чехія (9,4%). До інших країн, куди спря-
мовані помітні потоки трудових мігрантів з Укра-
їни, належать Сполучені Штати Америки (1,8%), 
Білорусь (1,7%), Португалія (1,6%), Угорщина 
(1,3%), Ізраїль (1,1%), Фінляндія (1,0%) та Німеч-
чина (0,8%). Слід зазначити, що жінки частіше за 
чоловіків працюють у Польщі (42,6% проти 37,3%) 
та в Італії (27,0% проти 4,7%), а чоловіки — у Ро-
сії (31,0% проти 15,1%)3. Отже, серед заробітчан 
з європейських країн, які повернулися до України, 
частка жінок є більшою за частку чоловіків.

Жінки в Україні мають нижчий рівень зайня-
тості як порівняти з чоловіками, отримують мен-
шу заробітну платню та пенсії, більше залежать 

від соціальної допомоги від держави, тому в них 
менше можливостей заощаджувати, а тому в умо-
вах економічної кризи, викликаної COVID-19, 
вони є більш уражені.

Великою проблемою, яку COVID-19 приніс чо-
ловікам и жінкам є доступ до основних медичних 
послуг. Чоловіки підвержені більш високому ри-
зику захворювання та смертності від COVID-19, 
у той час як у жінок можна спостерігати менші 
наслідки для здоров’я.

COVID-19 призвів до різкого зростання роз-
ладів психічного здоров’я Пандемія COVID-19 
викликала повсюдний психологічний стрес че-
рез економічні потрясіння, соціальну ізоляцію, 
зростання рівня побутового насильства та страху 
інфікування.

Надзвичайне робоче навантаження, ризик інфі-
кування та смерть пацієнтів підривають психічну 
стабільність медичних та соціальних працівників, 
які перебувають на передовій боротьби з панде-
мією; при цьому жінки складають більшість 
працівників цих сфер [1]. Крім того, структура 
«ООН-Жінки» виявила, що молоді матері та ва-
гітні жінки особливо схильні до занепокоєння та 
депресії, викликаних труднощами у доступі до ме-
дичних послуг, відсутністю соціальної підтримки 
та тривогами, пов’язаними з COVID-19 [2].

Система охорони здоров’я в Україні постраж-
дала від недостатнього фінансування та корупції, 
надання медичних послуг було нестабільним, та 
доступ до них був «утруднений через обмежену 
кількість персоналу та сучасного обладнання, осо-
бливо за межами великих міст» [3].

Пандемія, що змусила уряд переглянути пріори-
тети у витраченні бюджетних коштів та розширити 
надання послуг у галузі охорони здоров’я, призвела 
до загострення існуючої нерівності у галузі охорони 
здоров’я в Україні. Громадяни змушені самостійно 
оплачувати більшу частину витрат, пов’язаних із 
здоров’ям. Жінки, які, як правило, спочатку ма-
ють скромнішу фінансову «подушку безпеки», не 
завжди можуть дозволити собі дороге лікування, 
що потенційно призводить до відмови від життєво 
важливих профілактичних візитів до лікарів.

Реалізація програм вакцинації проти COVID-19 
залишається складною через гендерні норми. В ос-
танні десятиліття стало ясно, що ґендерні бар’єри 
на шляху доступу до вакцин, а також дослідження 
та розробки вакцин є серйозною проблемою. Соці-
альні та культурні норми, що диктують роль мало-
забезпеченого населення, та населення, яке прожи-
ває в віддалених куточках України в суспільстві, 
нерідко створюють перешкоди для доступу населен-
ня до охорони здоров’я. У деяких регіонах жінки 
та чоловіки обмежені у контролі над ресурсами та 
прийнятті рішень у домогосподарстві і тому нерідко 
не можуть звернутися за медичною та профілактич-
ною допомогою, включаючи вакцинацію [4].
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Превалювання жінок у секторі послуг з догляду 
наражає їх на небезпеку інфікування COVID-19. 
Серед медичних та соціальних працівників у ре-
гіонах України, як і у всьому світі, переважають 
жінки (70%). В Україні жінки становлять 83% 
медичних працівників відповідно [5]. Будучи 
співробітниками, які надають первинні послуги 
з догляду, жінки часто піддаються більшого ри-
зику інфікування. Станом на 1 серпня із 71 056 
випадків інфікування COVID-19, зареєстрованих 
в Україні, 8 693 припадали на медичних праців-
ників (12%) [6]. До середини листопада ця частка 
впала приблизно до 5%, які, однак, до того часу 
відповідали понад 26 000 медичних працівників. 
Ризик для медичних працівників не тільки не 
знизився, а й збільшився — відсоток, що зміню-
ється, відображає лише набагато швидше зростан-
ня загальної кількості випадків інфікування. Одне 
з досліджень, проведених в Україні у 2020 році, 
показало, що лише 14% медичних працівників 
жіночої статі були повністю забезпечені засобами 
індивідуального захисту [5]. Жінки також більш 
вразливі через те, що дбають про людей похилого 
віку і представників вразливих груп.

Таким чином, регулювання гендерних відносин 
в Україні характеризуються, по-перше, неповним 

залученням інституцій, які регулюють гендерні 
відносини в суспільстві (зокрема, інституції полі-
тики та економіки отримують значно більше ува-
ги від органів державної влади, ніж інститут сім’ї 
та культура); по-друге, впровадженням поодино-
ких інституційних інновацій, діяльність яких не 
завжди ґрунтується на цінностях гендерної рів-
ності, проголошеної міжнародною спільнотою; 
по-третє, неналагодженістю усталених інституцій-
них зв’язків (правових, соціальних, економічних 
тощо) між основними інститутами, залученими до 
регулювання гендерних відносин.

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямі. У подаль-
ших дослідженнях задля створення потенціалу 
пропонується утворити на основі закладів вищої 
освіти наукові центри гендерних досліджень. Ос-
новною функцією Наукового центру гендерних 
досліджень має стати надання підтримки всім ко-
легам шляхом організації майстер- класів з питань 
гендерної рівності, аналізу планів роботи, участі 
у здійсненні програми та підготовці тем для публі-
кацій тощо, переслідуючи завдання забезпечення 
того, щоб гендерний фактор максимально врахо-
вувався у всіх заходах, пов’язаних з публічним 
управлінням та адмініструванням.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ  
В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ОСОБЕННОСТИ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ  
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

FEATURES OF PUBLIC RELATIONS  
IN LOCAL SELF‑GOVERNMENT BODIES

Анотація. У статті розглянуто особливості зв’язків з громадськістю в органах місцевого самоврядування. Доведено, 
що рівень управління соціумом безпосередньо знаходиться в залежності від специфіки функціонування служб зі зв’язків з 
громадськістю на місцевому рівні. Визначено головні цілі PR для органів місцевого самоврядування. З’ясовано ряд тенден-
цій розвитку зв’язків з громадськістю місцевого самоврядування: першою тенденцією є їх інституціоналізація, що включає 
нормативно- правове та організаційне оформлення. Друга тенденція — розширення інформаційно- комунікаційного ресурсу на 
основі сучасних технічних засобів і соціальних технологій. Третьою тенденцією — можна вважати становлення інформаційно- 
аналітичного забезпечення зв’язків з громадськістю, яке є основою інформаційно- аналітичної діяльності органів місцевого 
самоврядування. Обґрунтовано, що абсолютний перехід до симетричних двосторонніх комунікацій місцевої влади і населен-
ня цілком можливо досягти при дотриманні ряду умов: розвиток місцевого самоврядування як суб’єкта політичної діяльності, 
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децентралізація державної влади, участь громадян у підготовці, прийнятті, реалізації управлінських рішень, присутність полі-
тичної волі у суб’єктів місцевої влади з питання активізації участі громадян у місцевому самоврядуванні.

Запропоновано розробити програму розвитку зв’язків з громадськістю органів місцевого самоврядування. Такий 
проект доцільно було б здійснити у великих територіальних громадах на термін 3–5 років. Це має бути свого роду стра-
тегія розвитку зв’язків з громадськістю місцевої влади, в якій визначені пріоритети, цілі та основні завдання довготрива-
лої комунікації, етапи, цільові групи та план роботи з кожною з них, фінансування, організаційні форми роботи, комуні-
кативні напрямки, функціональні обов’язки та кадровий склад служб із зв’язків з громадськістю місцевого органу влади.

Ключові слова: місцеве самоврядування, громадськість, органи місцевого самоврядування, зв’язки з громадські-
стю, інформаційно- комунікаційна взаємодія.

Аннотация. В статье рассмотрены особенности связей с общественностью в органах местного самоуправления. Доказа-
но, что уровень управления социумом непосредственно находится в зависимости от специфики функционирования служб 
по связям с общественностью на местном уровне. Определены главные цели PR для органов местного самоуправления. 
Выяснен ряд тенденций развития связей с общественностью местного самоуправления: первой тенденцией является их ин-
ституционализация, что включает нормативно- правовое и организационное оформление. Вторая тенденция — расширение 
информационно- коммуникационного ресурса на основе современных технических средств и социальных технологий. Тре-
тьей тенденцией можно считать становление информационно- аналитического обеспечения связей с общественностью, ко-
торое является основой информационно- аналитической деятельности органов местного самоуправления. Обосновано, что 
абсолютный переход к симметричных двусторонних коммуникаций местной власти и населения вполне возможно добиться 
при соблюдении ряда условий: развитие местного самоуправления как субъекта политической деятельности, децентрали-
зация государственной власти, участие граждан в подготовке, принятии, реализации управленческих решений, присут-
ствие политической воли у субъектов местной власти по вопросу активизации участия граждан в местном самоуправлении.

Предложено разработать программу развития связей с общественностью органов местного самоуправления. Такой 
проект целесообразно было бы осуществить в крупных территориальных общинах на срок 3–5 лет. Это должно быть 
своего рода стратегия развития связей с общественностью местной власти, в которой определены приоритеты, цели 
и основные задачи долгосрочной коммуникации, этапы, целевые группы и план работы с каждой из них, финансиро-
вания, организационные формы работы, коммуникативные направления, функциональные обязанности и кадровый 
состав служб по связям с общественностью местного органа власти.

Ключевые слова: местное самоуправление, общественность, органы местного самоуправления, связи с обществен-
ностью, информационно- коммуникационная взаимодействие.

Summary. The article considers the features of public relations in local self-government bodies. It is proved that the level 
of social management directly depends on the specifics of the functioning of public relations services at the local level. The 
main PR goals for local self-government bodies are defined. A number of trends in the development of public relations of local 
self-government are clarified: the first trend is their institutionalization, including regulatory and organizational design. The 
second trend is the expansion of the information and communication resource based on modern technical means and social 
technologies. The third trend can be considered the formation of information and analytical support for public relations, which 
is the basis for information and analytical activities of local self — government bodies. It is proved that an absolute transition to 
symmetrical two-way communications between local authorities and the population is quite possible to achieve if a number of 
conditions are met: the development of local self-government as a subject of political activity, the decentralization of state pow-
er, the participation of citizens in the preparation, adoption, implementation of managerial decisions, the presence of political 
will among local authorities on the issue of activating the participation of citizens in local self-government.

It is proposed to develop a program for the development of public relations of local self-government bodies. It would be ad-
visable to implement such a project in large territorial communities for a period of 3–5 years. This should be a kind of strategy 
for the development of public relations of the local government, which defines the priorities, goals and main tasks of long-term 
communication, stages, target groups and work plan with each of them, financing, organizational forms of work, communication 
directions, functional responsibilities and personnel of public relations services of the local government.

Key words: local self-government, public, local self-government bodies, public relations, information and communication 
interaction.

Постановка проблеми. Одним з важливих інсти-
тутів політичної системи України є інститут 

місцевого самоврядування, самостійність і гаран-
тованість функціонування якого віднесені до основ 
конституційного ладу України. Досі в різних ре-
гіонах виробляються пропозиції щодо подальшого 
рівномірного розвитку місцевого самоврядування, 

включаючи невід’ємні зміни в принципах і моделях 
становлення органів самоврядування, правової, 
соціально- нормативної та фінансово- економічної 
основ їх функціонування.

Реформування всієї системи влади, включаю-
чи місцеву, повинно полягати не тільки в тому, 
щоб зміцнити самостійність і відповідальність всіх 
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її рівнів та інститутів, але і в тому, щоб влада 
будувалася і діяла як демократична структура, 
тісно пов’язана з громадянами і спирається на їх 
волю і думку, виражені засобами представницької 
і прямої демократії, відповідними механізмами 
і технологіями зв’язків з громадськістю.

Рівень управління соціумом безпосередньо зна-
ходиться в залежності від специфіки функціону-
вання служб зі зв’язків з громадськістю на місце-
вому рівні. На місцевому рівні органи влади часто 
використовують комунікативну функцію і спілку-
вання з громадянами, здійснюване на постійній 
основі. Завдяки PR-службам органи місцевої вла-
ди та управління стають механізмом формування 
громадянського суспільства.

Сьогодні очевидні труднощі і проблеми в роз-
витку цих служб, багато в чому пов’язані з систем-
ними змінами в Україні. Саме місцевій адміні-
страції належатиме активна роль в ініціюванні та 
підтримці того діалогу, який дозволить врахувати 
найрізноманітніші точки зору і створити всі умови 
для створення симетричної моделі зв’язків з гро-
мадськістю місцевого самоврядування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У на-
уковій літературі приділяється увага дослідженню 
сутності зв’язків з громадськістю в органах публіч-
ного управління їм присвячені роботи таких зару-
біжних і вітчизняних дослідників, Андрійчук Т. С. 
[3], Бажинова О. А. [1], Бебик В. М. [2], Ворона П. В. 
[4], Гошовська В. А. [4], Дідух А. Я. [3], Коза-
ков В. М. [6], Крутій О. М. [7], Лопушинський І. П. 
[4], Рашковська О. В. [6], Ребкало В. А. [6], Рома-
ненко Є. О. [6], Шайгородський Ю. Ж. [3] та ін. 
Разом з тим зважаючи на складність і багатогран-
ність проблеми залишається ще багато теоретичних 
і практичних прогалин в її дослідженні. Зокрема, 
недостатньо розкритою особливості зв’язків з гро-
мадськістю в органах місцевого самоврядування.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою статті є узагальнення особливос-
тей зв’язків з громадськістю в органах місцевого 
самоврядування та надання пропозицій з їх удо-
сконалення.

Виклад основного матеріалу. В ідеалі за своєю 
суттю місцеве самоврядування — це широка, за-
цікавлена, активна участь самих громадян у ви-
рішенні проблем, що їх безпосередньо стосуються 
[1]. Орган місцевого самоврядування — це орган 
влади, який максимально наближений до грома-
дян і разом з тим несе відповідальність за надан-
ня більшості публічних послуг, будучи, таким 
чином, інстанцією, в яку зазвичай звертаються 
громадяни з різних питань [2, с. 56].

Звичайно, на сьогоднішній день в Україні іс-
нують лише деякі передумови для формування 
місцевих спільнот в такому розумінні, де осно-
вою влади повинні стати самі жителі, які про-
живають у територіальних громадах. Визнаючи 

актуальність зміцнення позицій місцевого само-
врядування, населення в своїй більшості не готове 
до особистої активної участі у відстоюванні своїх 
інтересів у співтоваристві. Найбільша готовність 
спостерігається лише на виборах і при колектив-
ному благоустрої навколишніх територій.

Місцеве самоврядування, як будь-який інший 
соціальний інститут, виникло з назрілих потреб 
суспільства. До них відносяться самостійна орга-
нізація і діяльність під власну відповідальність 
щодо вирішення нагальних місцевих проблем 
життєдіяльності та життєзабезпечення суспіль-
ства. Такі проблеми доцільно вирішувати на місці 
організованому населенню, яке є найважливішим 
і ключовим суб’єктом соціальної діяльності місце-
вого самоврядування, а не представникам держави 
(наприклад, проблеми ЖКГ, побутове обслугову-
вання, охорона здоров’я, соціальний захист тощо).

Місцеві органи влади мають зовсім іншу струк-
туру і значення, на відміну від інститутів держав-
ної влади. Органи місцевого управління не є суб’єк-
тами державної влади. Конституцією України 
встановлено, що місцеве самоврядування в межах 
своїх повноважень самостійно. Згідно з законодав-
ством відповідно до принципу різноманіття форм 
місцевого самоврядування можуть бути сформовані 
різноманітні органи і структури місцевої влади [3, 
с. 69]. Всі органи місцевого самоврядування ділять-
ся за цілями і завданнями. Як правило, виділяють 
дві основні категорії місцевих органів влади. До 
першої відносять представницькі та законодавчі 
органи. До другої категорії органів місцевого са-
моврядування належить законодавчі та виконавчі 
органи. Ця група органів представлена головою 
місцевого самоврядування і виконавчим органом — 
адміністрацією муніципального освіти. Це можуть 
бути такі інститути влади, як адміністрація, муні-
ципалітет, управа та інші інститути.

Основна роль служб зі зв’язків з громадськістю 
в реалізації соціальної ролі місцевого управління 
пов’язана з комунікативним аспектом функціо-
нування місцевих органів влади [4, c. 86]. Отже, 
можна виділити чотири головні цілі PR для орга-
нів місцевого самоврядування:
 – завжди інформувати людей про політику, яка 
проводиться місцевими органами влади;

 – надавати громадськості можливість висловлю-
вати свою думку щодо нових проектів до при-
йняття рішення;

 – інформувати щодо системи, за якою працює 
місцевий уряд та інформувати громадськість;

 – пропагувати почуття громадянської гордості.
Виходячи з перерахованих вище цілей, можна 

зробити висновок, що основою роботи служб зі 
зв’язків з громадськістю місцевих органів влади 
є взаємодія з громадськістю.

Головний акцент у практиці роботи PR-служб 
місцевого самоврядування ставиться на регулярній 
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інформаційній діяльності. Вони оперативно інфор-
мують громадськість про поточну діяльність та 
прийняті рішення місцевих органів влади, пер-
спективи та плани [5, с. 168]. В даний час в ре-
алізації інформаційної політики місцевої влади 
активно і ефективно використовуються Інтернет- 
комунікації, в першу чергу, блоги, офіційні сайти, 
соціальні мережі.

У сучасному суспільстві закріпилася думка, що 
місцеве самоврядування є однією з обов’язкових 
умов формування і розвитку громадянського су-
спільства, головним принципом організації влади 
в державі і необхідною основою будь-якого демо-
кратичного ладу.

Організація місцевого самоврядування відбу-
вається на основі ряду загальних принципів [6, 
с. 13]. До них зараховують:
 – організаційне відокремлення місцевого само-
врядування, його органів у системі управління 
державою та взаємодія з органами державної 
влади у вирішенні спільних завдань;

 – відповідальність органів і посадових осіб місце-
вого самоврядування перед населенням;

 – різноманітність організаційних форм реалізації 
місцевого самоврядування;

 – дотримання прав і свобод людини і громадянина;
 – законність в організації та діяльності місцевого 
самоврядування;

 – гласність діяльності місцевого самоврядування;
 – самостійність населення у вирішенні питань 
місцевого значення;

 – відповідність матеріальних і фінансових ресурсів 
місцевого самоврядування його повноваженням;

 – поєднання колегіальності та єдиноначальності в 
діяльності місцевого самоврядування;

 – державні гарантії місцевого самоврядування.
Основне досягнення діяльності сучасного інсти-

туту народовладдя в Україні залежить від зв’язку 
з громадськістю.

Прийняття того, що місцеве самоврядування 
є особливим суспільним інститутом і особливою 
формою влади, означає визнання існування колек-
тивного інтересу місцевої громади поряд з особи-
стим інтересом кожної людини і державним інте-
ресом, тобто місцевого інтересу.

Сучасна практика інформаційно- комуніка-
ційної взаємодії місцевої влади і суспільства 
в Україні дозволяє виділити в цій сфері ряд 
тенденцій. Однією з основних тенденцій розвит-
ку зв’язків з громадськістю місцевого самовря-
дування є їх інституціоналізація, що включає 
нормативно- правове та організаційне оформлення.

Друга тенденція у розвитку зв’язків з громад-
ськістю місцевого самоврядування- розширення 
інформаційно- комунікаційного ресурсу на основі 
сучасних технічних засобів і соціальних технологій.

Сьогодні, враховуючи нові реалії і можливо-
сті, необхідно прагнути до всеосяжного характеру 

і в той же час вибірковості, точковості і конкрет-
ності місцевих зв’язків з громадськістю: чим далі, 
тим частіше влада потребує конкретних PR-про-
ектів по больових сферах життя місцевого спів-
товариства (благоустрій, безпека, ЖКГ, екологія, 
нацпроекти і т. д.). Крім того, зв’язки з громадсь-
кістю повинні бути сегментовані і диференційова-
ні — це комунікації з цілком певними PR-діями 
і PR-аудиторіями (молодь, пенсіонери, бізнес- 
спільнота, громадські організації і т. д.).

Третьою важливою тенденцією в розвитку 
зв’язків з громадськістю можна вважати ста-
новлення інформаційно- аналітичного забезпе-
чення зв’язків з громадськістю, яке є основою 
інформаційно- аналітичної діяльності органів міс-
цевого самоврядування.

Суть інформаційно- аналітичної діяльності — це 
аналіз потенційно актуальної для соціуму інфор-
мації [7, с. 35]. Під інформаційно- аналітичним 
забезпеченням зв’язків місцевого самоврядуван-
ня з громадськістю ми розуміємо процес збору та 
обробки інформації про стан суспільства, необхід-
ної для прийняття оптимальних управлінських 
рішень з метою досягнення гармонізації відносин, 
що базуються на організаційних, кадрових, фі-
нансових, правових, інформаційних, програмних, 
технічних і технологічних ресурсах. Основною ме-
тою інформаційного забезпечення в органах місце-
вого самоврядування є оперативне надання кінце-
вому користувачеві необхідного обсягу достовірної 
інформації для прийняття найбільш оптимальних 
рішень. Для цього застосовуються різні методи 
збору аналітично цінної інформації.

У діяльності зі зв’язків з громадськістю міс-
цевого самоврядування сьогодні досить активно 
використовуються такі методи, як: аналіз доку-
ментів, опитування, моніторинг, метод експерт-
них оцінок.

Розвиваючи аналітичний напрямок діяльності 
зі зв’язків з громадськістю, здійснюється щоден-
ний моніторинг інформації в мережі Інтернет, 
друкованих ЗМІ, на телебаченні. Обов’язковим 
є контент- аналіз газет, регулярно аналізуються 
звернення і дзвінки громадян, повідомлення на 
цілодобовий номер мерії, в соціальних мережах на 
сторінках глави та керівників адміністрації міста.

Що стосується сучасних технологій, які вико-
ристовуються в діяльності місцевого самовряду-
вання, то сьогодні це, в основному, сучасні циф-
рові інформаційно- довідкові та комунікаційні 
системи, бази даних, засоби автоматизації доку-
ментообігу та оформлення документів [8, с. 45]. 
У містах, активно використовуватися веб-техноло-
гії, що включають постійне розміщення найбільш 
повної офіційної інформації на веб-серверах у від-
критому доступі. Також застосовуються найбільш 
специфічні для інформаційно- аналітичної діяль-
ності технології: управління взаємовідносинами 
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з населенням (CRM, Customer Relationship Man-
agement); географічні інформаційні технології, ін-
тернет технології, технології аналітичної обробки 
інформації, спільної роботи, побудови та експлу-
атації сховищ інформації, ситуаційних центрів. 
Однак широке повсюдне поширення технологій 
інтерактивного спілкування обмежене низьким 
рівнем техніко- технологічного забезпечення знач-
ної частини населення регіону.

Внаслідок обмеженості кола фахівців, які во-
лодіють навичками використання методології 
аналізу і прогнозування в області місцевого са-
моврядування, а також нестачі ресурсного і фі-
нансового забезпечення, аналітична діяльність 
зв’язків з громадськістю місцевих органів влади 
знаходиться на досить низькому рівні.

Для ефективної інформаційно- аналітичної ро-
боти в органах місцевого самоврядування доціль-
но фахівців різних підрозділів, що займаються 
інформаційно- аналітичною діяльністю, об’єднати 
у функціональні робочі групи, навчивши і ви-
значивши завдання аналізу та інформаційного 
забезпечення за принципами галузевого поділу; 
ці групи повинні складатися з координаторів, 
аналітиків, «інформаційників», технологів; для 
даної діяльності слід залучати співробітників, що 
володіють професійними знаннями в управлінні, 
аналітичній роботі, психології, соціології, політо-
логії, журналістиці, інформаційних технологіях 
[9, с. 17].

Органи місцевого управління повинні розроби-
ти дієві механізми отримання зворотного зв’язку 
з метою ефективного функціонування служб зі 
зв’язків з громадськістю. Так як далеко не всі 
форми прояву соціальної активності, пропоновані 
місцевою владою, викликають відповідну реакцію 
у місцевого співтовариства. До найбільш дієвих 
механізмів належать опитування громадської дум-
ки, зібрання громадян та публічні слухання.

У свою чергу соціальну активність громадян 
потрібно мотивувати методом гарантії підсумків 
подібної активності і пробудженням бажання 
сприяти людям у складній ситуації. Адептів міс-
цевої спільноти спонукають до прийняття участі 
в управлінській діяльності всілякі соціальні чин-
ники, які пов’язані з удосконаленням життя всі-
єї спільноти. До таких факторів можна віднести 
можливість поліпшити якість життя городян, бла-
гоустрій території та ін. На суспільно- політичну 
активність громадян впливає ступінь відкритості 
місцевої влади і присутність ініціаторів подібної 
активності. Крім цього, потреба вибудувати систе-
му постійної політичної просвіти населення необ-
хідну для залучення представників місцевої спіль-
ноти в процес підготовки та прийняття рішень.

Абсолютний перехід до симетричних двосто-
ронніх комунікацій місцевої влади і населення 
цілком можливо досягти при дотриманні ряду 

умов. До них відносяться: розвиток місцевого са-
моврядування як суб’єкта політичної діяльності, 
децентралізація державної влади, участь громадян 
у підготовці, прийнятті, реалізації управлінських 
рішень, присутність політичної волі у суб’єктів 
місцевої влади з питання активізації участі гро-
мадян у місцевому самоврядуванні [10, с. 82]. 
Створюються умови участі членів місцевої спіль-
ноти в процесах прийняття рішень і максимально 
вільний доступ до ЗМІ, щоб залучити населення 
до даних процесів.

Переважно необхідним напрямком діяльності 
тут залишаються особисті контакти з місцевою 
спільнотою. Є потреба в розробці стандартів спіл-
кування з населенням для того, щоб зробити всі 
види контактів максимально чемними, невиму-
шеними і ефективними [10, c. 96]. У свою чергу 
діяльність PR-служб місцевого самоврядування 
орієнтована на встановлення зв’язків з різними 
суб’єктами, які здійснюють власну діяльність на 
території територіальної громади, забезпечення 
взаємодії між ними і місцевою владою.

Відкрита місцева влада — це влада, що дотри-
мується сукупність основ інформаційної відкрито-
сті (в тому числі відкритості бюджету і готують-
ся до прийняття рішень), доступності і простоти 
сприйняття відкритих даних, вплив думок грома-
дян на дії влади, а також контроль громадян за 
ними на місцевому рівні.

У мережі Інтернет є величезний потенціал для 
реалізації громадської взаємодії та прояву відкри-
тості місцевих органів влади. Для забезпечення 
відкритості територіальних громад необхідно на-
ступне: надавати вичерпну інформацію про власні 
цілі, завдання та поточну діяльність; вести від-
критий діалог з населенням за допомогою публіч-
ного обговорення місцевих проблем в мережі Ін-
тернет; надавати громадянам можливість участі 
у прийнятті рішень; давати у відкритому доступі 
інформацію про підготовлювані до прийняття рі-
шення та роз’яснювати їх громадянам; публіку-
вати звіти про роботу зі зверненнями громадян; 
працювати з різними каналами комунікації для 
передачі даних в будь-якому форматі; розширю-
вати методи, форми і способи отримання інфор-
мації; проводити соціологічні дослідження щодо 
задоволеності населення рівнем відкритості даних.

Аналіз досвіду роботи інформаційно- аналітич-
них структур місцевого самоврядування, а також 
обговорення актуальних проблем зв’язків з гро-
мадськістю місцевої влади на науково- практичних 
конференціях практиків і вчених, показує необ-
хідність розробки спільно з науковим співтовари-
ством довгострокової програми розвитку зв’язків 
з громадськістю органів місцевого самоврядуван-
ня. Такий проект доцільно було б здійснити у ве-
ликих територіальних громадах на термін 3–5 
років. Це має бути свого роду стратегія розвитку 
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зв’язків з громадськістю місцевої влади, в якій 
визначені пріоритети, цілі та основні завдання 
довготривалої комунікації, етапи, цільові групи та 
план роботи з кожною з них, фінансування, орга-
нізаційні форми роботи, комунікативні напрямки, 
функціональні обов’язки та кадровий склад служб 
із зв’язків з громадськістю місцевого органу вла-
ди. У програмі доцільно зробити пріоритетними:
 – узгоджену взаємодію служб зі зв’язків з гро-
мадськістю та ЗМІ, вибудувати єдину систему 
інформування населення;

 – використання сучасних інформаційних, аналі-
тичних і комунікаційних технологій і методів 
діяльності зі зв’язків з громадськістю;

 – оптимізацію роботи самих органів місцевого 
самоврядування;

 – системну підготовку та підбір кадрів у сфері 
інформаційно- аналітичної діяльності та зв’язків 
з громадськістю;

 – збагачення науково- методичної бази (сьогодні 
діяльність зі зв’язків з громадськістю в органах 
місцевого самоврядування вивчена недостатньо, 
а наукові дослідження тільки розгортаються);

 – створення позитивного образу міста і його сис-
теми місцевого самоврядування в свідомості гро-
мадськості, розвиток у жителів муніципалітету 
почуття цивільної відповідальності.
Висновки з даного дослідження і перспективи 

подальших розвідок у даному напрямі. Таким чи-
ном зв’язки з громадськістю — це відповідальна ор-
ганізація комунікацій. Вона повинна передбачатися 
і застосовуватися з усією ефективністю в діяльно-
сті органів місцевого самоврядування. PR-служби 
орієнтовані на надання оперативних і стратегічних 
цілей органів місцевого самоврядування, в першу 
чергу в організації взаємодії з його зовнішнім се-
редовищем. Таким чином, діяльність зі зв’язків 
з громадськістю є невіддільною частиною належно-
го управління. Специфіка та особливості формуван-
ня та становлення інституту PR в галузі місцевого 
управління в першу чергу залежать від проблем 
і протиріч розвитку демократії в Україні. Незва-
жаючи на це, діяльність служб зі зв’язків з гро-
мадськістю в органах самоврядування покликана 
сприяти зростанню інформованості суспільства, 
становленню демократії та відкритості влади.
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗМІСТУ
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NATIONAL SECURITY IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION:  
A THEORETICAL ANALYSIS OF THE CONTENT

Анотація. Глобалізація стала одним із чинників, що привів до формування нового уявлення про національну безпеку, 
відповідно до якого вона є складовим елементом системи вищого рівня (регіональної, міжнародної, глобальної безпеки), 
що є наслідком інтеграції світового співтовариства у прагненні подолати спільні загрози та виклики. Визначено, що забез-
печення національної безпеки є найголовнішим завданням зовнішньої політики держави, а метою політики національної 
безпеки є захист держави та суспільства від зовнішніх загроз. Встановлено, що національна безпека є процесом, що вклю-
чає різні заходи, що гарантують тривале і вільне існування та національний (державний) розвиток, включаючи захист та 
оборону держави як політичного інституту, і захист людей та всього суспільства, їхніх благ та природного середовища від 
загроз, які суттєво обмежують його функціонування або шкодять благам, що підлягають спеціальному захисту. Аналіз 
процесу становлення і розвитку ідей і поглядів на проблему визначення сутності та змісту національної безпеки показав, 
що національна безпека постає як надзвичайно складний, суперечливий і тривалий, проте дуже важливий та необхід-
ний процес для забезпечення сталого розвитку суспільства та держави, передумови якого закладались у різні історичні 
епохи. Доведено, що політика та стратегії національної безпеки повинні окреслювати ролі та межі різних акторів безпеки 
країни, відповідні механізми координації їх діяльності та правила міжвідомчої підтримки. В умовах глобалізації стратегії 
національної безпеки повинні включати реалістичну оцінку витрат і стійкості інститутів безпеки та відповідно планувати 
їх розвиток, крім того, стратегії та політики національної безпеки не є статичними і вимагають періодичного оновлення.

Ключові слова: державне управління, національна безпека, стратегія, глобалізація.

Аннотация. Глобализация стала одним из факторов, приведших к формированию нового представления о нацио-
нальной безопасности, согласно которому она является составным элементом системы высшего уровня (региональной, 
международной, глобальной безопасности), что является следствием интеграции мирового сообщества в стремлении 
преодолеть общие угрозы и вызовы. Определено, что обеспечение национальной безопасности является главной задачей 
внешней политики государства, целью политики национальной безопасности является защита государства и общества от 
внешних угроз. Установлено, что национальная безопасность является процессом, включающим различные меры, гаранти-
рующие длительное и свободное существование и национальное (государственное) развитие, включая защиту и оборону 
государства как политического института, и защиту людей и всего общества, их благ и природной среды от угроз, которые 
существенно ограничивают его функционирование или вредят благам, подлежащим специальной защите. Анализ процес-
са становления и развития идей и взглядов на проблему определения сущности и содержания национальной безопасности 
показал, что национальная безопасность выступает как чрезвычайно сложный, противоречивый и длительный, однако 
очень важный и необходимый процесс для обеспечения устойчивого развития общества и государства, предпосылки 
которого закладывались в разные исторические эпохи. Доказано, что политика и стратегия национальной безопасности 
должны определять роли и границы различных акторов безопасности страны, соответствующие механизмы координации 
их деятельности и правила межведомственной поддержки. В условиях глобализации стратегии национальной безопасно-
сти должны включать реалистическую оценку затрат и устойчивости институтов безопасности и планировать их развитие, 
кроме того, стратегии и политики национальной безопасности не статические и требуют периодического обновления.

Ключевые слова: государственное управление, государственная безопасность, стратегия, глобализация.

Summary. Globalization has become one of the factors that led to the formation of a new concept of national security, 
according to which it is an integral part of the system of the highest level (regional, international, global security), which is a 
consequence of the integration of the world community in an effort to overcome common threats and challenges. Provision of 
national security is the main task of the foreign policy of the state, the aim of the national security policy is protection of the 
state and society from external threats. It is established that national security is a process that includes various measures that 
guarantee the long and free existence and national (state) development, including the protection and defense of the state as a 
political institution, and the protection of people and the entire society, their benefits and the natural environment from threats 
that significantly limit its functioning or harm the benefits subject to special protection. The analysis of the process of formation 
and development of ideas and views on the problem of defining the essence and content of national security showed that na-
tional security acts as an extremely complex, contradictory and long-term, but very important and necessary process to ensure 
sustainable development of society and state, the preconditions of which were established in different historical eras. It has 
been proved that national security policy and strategy should define the roles and boundaries of different actors of the country’s 
security, appropriate mechanisms of coordination of their activities and rules of interagency support. In the context of global-
ization, national security strategies should include a realistic assessment of the costs and sustainability of security institutions 
and plan their development, in addition, national security strategies and policies are not static and require periodic updating.

Key words: public administration, state security, strategy, globalization.
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Постановка проблеми. Розбудова демократичної, 
соціальної та правової держави буде ефектив-

ною та результативною лише за умови належного 
забезпечення відповідних державотворчих проце-
сів та явищ. Одним із них являється безпековий 
механізм функціонування держави, який відіграє 
особливу роль у системі національної безпеки, від 
рівня і стану якої залежить реалізація національ-
них інтересів та стабільний розвиток держави. 
Держава є основною інституцією, яка створює 
відповідні умови для функціонування кожного 
суб’єкта і його безпеки як на національному рівні, 
так і на наднаціональному. Глобалізація при цьому 
стала одним із факторів, який привів до форму-
вання нового уявлення про національну безпеку, 
відповідно до якого, по-перше, вона є складовим 
елементом системи вищого рівня (регіональної, 
міжнародної, глобальної безпеки), що є наслідком 
інтеграції світового співтовариства у прагненні 
подолати спільні загрози та виклики. А по-друге, 
як зазначає О. Дзобань, проблеми національної 
безпеки отримали широке розуміння, що викли-
кано інтернаціоналізацією політичних і правових 
систем різних країн та пов’язує їх з акцентом на 
невійськових аспектах національної безпеки, зо-
крема питаннях людського розвитку [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За-
галом у зарубіжній і вітчизняній науковій літе-
ратурі напрацьовано певний масив дослідження 
проблематики, присвячений тим чи іншим аспек-
там національної безпеки. Сьогодні теоретичні 
та методологічні аспекти національної безпеки є 
сферою, де багато вчених заперечують і вислов-
люють свої ідеї щодо того, хто що і де має забез-
печувати. Так, зокрема, питання політики націо-
нальної безпеки знайшли відображення в працях 
В. Антонова [10], В. Атояна [6], Б. Бьюзена [4], 
Р. Вруб левського [9], О. Дзьобань [1], В. Кітлера 
[7], К. Краузе [5], В. Ліпкан [8], М. ДюМонт [11], 
Н. Ріпсмана та Т. Пауля [2] та ін.

Разом з тим, можна зазначити нестачу дослі-
джень із зазначеної питання в науці державного 
управління, тому дослідження національної без-
пеки допоможе сформувати цілісне уявлення про 
цей суспільний та системний феномен, який спря-
мований на захист національних інтересів і га-
рантування в кожній державі безпеки суспільства 
і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз у всіх 
сферах життєдіяльності.

Формулювання цілей статті. Виходячи з ви-
щесказаного, метою нашого дослідження є про-
ведення теоретичного аналізу змісту та сутності 
національної безпеки та надання характеристики 
відмінностей у трактуванні концепцій та практик 
національної безпеки в умовах глобалізації.

Виклад основного матеріалу. У процесі на-
писання нашого дослідження ми були враже-
ні тим, як часто термін «національна безпека» 

використовується як науковцями, так і політика-
ми. Деякі суб’єкти використовують цю дефініцію 
для позначення традиційних статистичних загроз, 
інші використовують його як універсальний засіб 
для всього, що може завдати шкоди будь-кому або 
чомусь в певній державі, а треті — використову-
ють цей термін для виправдання безлічі популіст-
ських та політизованих рішень. Утім, національна 
безпека залишається місцем, де багато вчених за-
перечують і висловлюють свої ідеї про те, хто, що 
і де слід забезпечувати. Таке розуміння національ-
ної безпеки відображає напрямки політики, за до-
помогою яких розглядаються національні пробле-
ми та ухвалюються рішення щодо їх вирішення.

Традиційна концепція національної безпеки 
бере свій початок від лінії модерністської полі-
тичної та соціологічної думки, яка наполягає на 
тому, що держава повинна мати абсолютну моно-
полію на законне застосування фізичної сили та 
що безпека є основним обов’язком національної 
держави. Виходячи з цього традиційного погля-
ду на національну безпеку, сенс існування наці-
ональної держави — це забезпечення безпеки за 
допомогою створення професійної бюрократії без-
пеки (наприклад, прикордонних служб, збройних 
сил, правоохоронних та воєнізованих організацій) 
для управління зовнішніми та внутрішніми за-
грозами національній безпеці. Більше того, сфера 
застосування традиційної концепції національної 
безпеки полягає передусім у підтримці безпеки 
в межах географічно визначеної території з метою 
захисту держави як від зовнішніх, так і внутріш-
ніх загроз [2].

«Глосарій термінів у сфері національної без-
пеки» визначає термін «національна безпека» як 
одну з основних сфер функціонування держави, що 
забезпечує можливість виживання, а також роз-
витку та свободи реалізації національних інтересів 
у конкретному безпечному середовищі, приймаючи 
виклики, використовуючи можливості, зменшую-
чи ризики та протидіючи різним видам загроз. За-
безпечення національної безпеки є найголовнішим 
завданням зовнішньої політики держави, а метою 
політики національної безпеки є захист держави 
та суспільства від зовнішніх загроз [3].

Б. Бьюзен стверджує, що, незважаючи на зни-
ження ролі держави в управлінні економікою, 
держава, як і раніше, залишається основним по-
стачальником безпеки, тому що це єдина громад-
ська організація, яка має як здатність діяти, так 
і владу визначати, що є загрозою безпеці. Оскіль-
ки не існує глобального уряду чи суспільства, які 
могли б замінити національну державу, національ-
на держава — це просто найкращий із існуючих 
інститутів, здатних зайняти його місце [4]. На до-
данок, К. Краузе стверджує, що сьогодні держави 
прагнуть відрізняти порядок денний «національної 
безпеки» від повсякденних політичних «проблем», 
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наголошуючи на невідкладному, існуючому або 
всеосяжному характері загроз безпеці [5].

При цьому В. Атоян наголошує, що загрози без-
пеки пов’язані не лише зі звичайними противни-
ками, такими як інші нації, але й з недержавни-
ми суб’єктами, такими як агресивні недержавні 
суб’єкти, наркокартелі, транснаціональні корпо-
рації та неурядові організації; деякі органи влади 
включають у цю категорію стихійні лиха та події, 
що завдають серйозної шкоди навколишньому се-
редовищу. На думку вченого, заходи, вжиті для 
забезпечення національної безпеки, можуть вклю-
чати: використання дипломатії для згуртування 
союзників та ізоляції загроз, мобілізацію еконо-
мічної потужності для полегшення або примусу 
до співпраці, підтримку ефективних збройних сил, 
здійснення заходів цивільної оборони та готовності 
до надзвичайних ситуацій (включаючи антитеро-
ристичне законодавство); стійкості та надмірності 
критично важливої   інфраструктури, використання 
розвідувальних служб для виявлення та усунення 
або запобігання загрозам та шпигунству, а також 
для захисту секретної інформації, використання 
служб контррозвідки або секретної поліції для за-
хисту країни від внутрішніх загроз [6].

На думку В. Кітлера, національна безпека є 
«процесом, що включає різні заходи, що гаранту-
ють тривале і вільне існування та національний 
(державний) розвиток, включаючи захист та обо-
рону держави як політичного інституту, і захист 
людей та всього суспільства, їхніх благ та природ-
ного середовища від загроз, які суттєво обмежу-
ють його функціонування або шкодять благам, що 
підлягають спеціальному захисту» [7].

Натомість В. Ліпкан. характеризує національ-
ну безпеку як ступінь захищеності особи, держави 
та суспільства, що забезпечує їх стале функціону-
вання та базується на діяльності особи, суспіль-
ства, держави та інших суб’єктів для виявлення, 
попередження, припинення та ліквідації наслідків 
загроз національним інтересам [8].

Р. Вруб левський зазначає, що існування та 
розвиток є основними фундаментальними цінно-
стями, на які спрямована діяльність кожної дер-
жави. Серед них можна виділити п’ять особливих 
цінностей, які разом утворюють концепцію наці-
ональної безпеки. Це: суверенітет, територіальна 
цілісність, національна ідентичність, якість жит-
тя громадян, конституційний лад і громадський 
порядок [9].

Отже, різноманітні підходи до розуміння наці-
ональної безпеки лише підтверджують той факт, 
що універсальність змісту національної безпеки 
визначає широкий ряд цінностей, які вона відо-
бражає.

Аналізуючи процес становлення і розвиток ідей 
і поглядів на проблему визначення сутності та змі-
сту національної безпеки в сучасному розумінні, 

слід зазначити, що він постає як надзвичайно 
складний, суперечливий і тривалий, проте дуже 
важливий та необхідний процес для забезпечення 
сталого розвитку суспільства та держави, переду-
мови якого закладались у різні історичні епохи 
[10]. При цьому, кожна нація у світі має свого 
роду стратегію національної безпеки — план забез-
печення свого власного існування. Незалежно від 
того, чи сформульована вона офіційно в опубліко-
ваному документі, доступному для громадськості, 
чи побічно передана у виступах керівників уряду, 
основна мета стратегії національної безпеки поля-
гає в тому, щоб надати керівництво з управління 
ризиками, пов’язаними з майбутніми викликами, 
тим самим забезпечуючи міцну безпеку нації у дов-
гостроковій перспективі перед особою як загальної 
невизначеності, так і чітко визначених загроз.

Хоча стратегія національної безпеки набуває 
різних форм у всьому світі, існують певні базові 
елементи, спільні для всіх стратегій національної 
безпеки, без яких стратегія є неповною або не-
послідовною. Так, М. Дю Монт визначає наступні 
елементи стратегії національної безпеки будь якої 
держави, які мають бути враховані в процесі її 
розробки та реалізації [11]:

1. Для того, щоб стратегія національної безпе-
ки мала істотну вагу для її реалізації, вона повин-
на мати схвалення високопоставленого урядовця, 
який має формальні повноваження щодо нагляду 
за питаннями національної безпеки, зазвичай гла-
ви уряду. Пряма участь президента також має на 
меті його постійний намір відстоювати і сприяти 
виділенню необхідної кількості ресурсів для забез-
печення реалізації стратегії.

2. Стратегія національної безпеки має врахову-
вати та зміцнювати цінності нації, щоб належним 
чином визначати пріоритети загроз та інтересів. 
Часто це відображення цінностей здійснюється 
неявно чи опосередковано у вигляді формулювання 
цілей, оскільки мета документа — не оприлюднити 
вичерпний і явний список національних ціннос-
тей, а, швидше, сформулювати план дій у підтрим-
ку цих цінностей. Національні цінності, як пра-
вило, концептуальні і не зазнають істотних змін, 
крім довгострокової перспективи; вони — сутність 
характеру нації, що повільно розвивається.

3. В ієрархії елементів стратегії національної 
безпеки від широкого до більш вузького, наці-
ональні інтереси лежать нижче за національні 
цінності і вищі за цілі національної безпеки. На-
ціональні інтереси — це конкретні ідеї, які випли-
вають із загальних концепцій, які у національних 
цінностях, і підтримують їх. Потім вони перетво-
рюються на кінцевий список цілей, які можуть 
бути розумно досягнуті протягом певного періоду 
часу. У той час як національні цінності залиша-
ються в цілому незмінними, національні інтереси 
можуть змінюватися від однієї адміністрації до 
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іншої залежно від внутрішньополітичних пріори-
тетів та проблем, що виникають у всьому світі.

4. У стратегії національної безпеки немає по-
треби чи можливості виявляти всі ризики, з яки-
ми країна зіткнеться у довгостроковій перспек-
тиві. Справді, стратегії національної безпеки, 
які намагаються зробити це, розмивають власне 
значення, перетворюючи стратегію на докладний 
список проблем, а не на чіткий план дій. Щоб 
стратегія забезпечувала належне керівництво для 
уряду, вона повинна визначати пріоритети ризи-
ків на основі ймовірності та серйозності їхнього 
ймовірного впливу на національні інтереси. Не-
обхідно враховувати катастрофічний ризик для 
батьківщини, яким би малоймовірним він не був, 
незалежно від того, чи є результатом антропоген-
них чи природних явищ.

5. Суттєві зміни у безпеці, які впливають на 
національні інтереси і, таким чином, призводять 
до перегляду стратегічного бачення та цілей, по-
винні викликати розробку нової стратегії і зазви-
чай не відбуваються щороку. Добре продумана 
стратегія національної безпеки має бути досить 
гнучкою, щоб протистояти менш ніж суттєвим 
змінам середовища безпеки, що відбуваються що-
дня [11].

Таким чином, стратегії національної безпеки 
за своєю природою є перспективними докумен-
тами, призначеними для того, щоб уряди могли 
підготуватися до вирішення проблем, які можуть 
виникнути у майбутньому. Дослідження в галу-
зі прогнозування та прогнозування показали, що 
досить точні прогнозні оцінки, у тому числі з пи-
тань національної безпеки, можливі лише у дуже 
короткостроковій перспективі — зазвичай менш 
ніж за рік. Ці короткі часові рамки роблять про-
гнозування нездійсненним підходом для викори-
стання у стратегії національної безпеки, яка має 
бути життєздатною після одного року. Передбачи-
ти довгострокове майбутнє з будь-яким значним 
ступенем точності неможливо, і спроби зробити 
це — безглузда витрата ресурсів. Швидше, уряди 
можуть використовувати передбачення, щоб ви-
значити коло майбутніх проблем, з якими вони 
можуть зіткнутися, та перевірити, наскільки вони 
готові до їх вирішення. Деякі уряди — зокрема 
Фінляндія, Сінгапур та Республіка Корея — ви-
знали проблеми прогнозування, але при цьому 
високо оцінили зростаючу область передбачення. 
Ці уряди віддали пріоритет розвитку можливостей 
передбачення та централізували ці можливості, 
щоб весь уряд був залучений та керувався актив-
ним далекоглядним стратегічним підходом, який 
пов’язує виявлення та оцінку майбутніх викликів 
зі стратегіями, необхідними для їх підготовки.

Біла книга про національну безпеку Австралії 
є гарним прикладом цілей національної безпеки 
сучасної національної держави, в якій традиційні 

місії безпеки поєднуються із захистом національ-
ного суверенітету та новою парадигмою, спрямо-
ваною на забезпечення національної стійкості. 
У стратегії йдеться, що цілі національної безпеки 
Австралії: «… забезпечити безпечне та стале насе-
лення; захищати та зміцнювати наш суверенітет; 
для захисту наших активів, інфраструктури та ін-
ститутів; та сприяти створенню сприятливого між-
народного середовища. Ці цілі визначають процес 
прийняття рішень та планування для спільноти 
національної безпеки» [12].

Стратегія національної безпеки Великобританії 
заявляє, що Великобританія є більш вразливою 
для глобальних загроз, «бо є одним з найвідкриті-
ших суспільств, одним словом, яке більш взаємо-
пов’язане, ніж будь-коли раніше». Це також сто-
сується багатьох нових загроз, включаючи загрози, 
що походять від недержавних суб’єктів, наприклад 
тероризм, безпека національної енергетики, про-
довольства та води та зміна клімату, як джерела 
загрози національній безпеці Великобританії [13].

Наслідуючи аналогічну логіку, політика наці-
ональної безпеки Канади визначає, що для уряду 
не може бути більшої ролі, важливішого зобов’я-
зання, ніж захист та безпека своїх громадян. Ка-
нада ухвалила всеосяжну стратегію міжнародної 
безпеки, щоб реагувати на великомасштабні та 
швидкі зміни у глобальній системі, будь то еконо-
мічні, політичні чи пов’язані з безпекою за своїм 
характером зміни. Стратегія підкреслює невизна-
ченість та складність розрізнення внутрішньої та 
зовнішньої безпеки у цій новій реальності [14].

У Стратегії національної безпеки України «Без-
пека людини — безпека країни» з урахуванням 
фундаментальних національних інтересів, ви-
значених Конституцією України [15] і Законом 
України «Про національну безпеку України» [16], 
пріоритетами національних інтересів України та 
забезпечення національної безпеки визначено: від-
стоювання незалежності і державного сувереніте-
ту; відновлення територіальної цілісності у межах 
міжнародно визнаного державного кордону Украї-
ни; суспільний розвиток, насамперед розвиток люд-
ського капіталу; захист прав, свобод і законних 
інтересів громадян України; європейська і євроат-
лантична інтеграція. Реалізація цих пріоритетів 
забезпечуватиметься за такими напрямами: віднов-
лення миру, територіальної цілісності та державно-
го суверенітету; здійснення міжнародно- правових, 
політико- дипломатичних, безпекових, гуманітар-
них та економічних заходів; продовження реалі-
зації заходів з оборони та стримування, активного 
використання переговорних форматів; посилення 
спроможностей Збройних Сил України, інших ор-
ганів сектору безпеки і оборони; сталий розвиток 
національної економіки та її інтеграція в євро-
пейський економічний простір; захист особи, су-
спільства та держави від правопорушень, зокрема 
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корупційних, забезпечення відновлення порушених 
прав, відшкодування заподіяної шкоди; забезпечен-
ня екологічної безпеки, створення безпечних умов 
життєдіяльності людини, зокрема на територіях, 
що постраждали внаслідок бойових дій, розбудова 
ефективної системи цивільного захисту; посилення 
спроможностей національної системи кібербезпеки 
для ефективної протидії кіберзагрозам у сучасно-
му безпековому середовищі; розвиток державно- 
приватного партнерства і т. д. [17].

Таким чином, політика та стратегії національ-
ної безпеки окреслюють ролі та межі різних ак-
торів безпеки країни, відповідні механізми ко-
ординації їх діяльності та правила міжвідомчої 
підтримки. В умовах глобалізації стратегії націо-
нальної безпеки також повинні включати реаліс-
тичну оцінку витрат і стійкості інститутів безпеки 
та відповідно планувати їх розвиток. Крім того, 

стратегії та політики національної безпеки не є 
статичними і вимагають періодичного оновлення, 
чому сприятиме постійний процес моніторингу та 
оцінювання

Висновки і перспективи подальших розвідок. 
Отже, глобалізоване або світове співтовариство 
досить добре розуміє виміри глобалізації та ха-
рактеристики пов’язаної з цим національних за-
гроз і безпеки. Через безліч загроз, передбачуваної 
невизначеності та складності глобальних взаємо-
залежностей, більшість стратегій національної 
безпеки, схоже, тепер прийняли заснований на 
оцінці ризиків підхід «усі небезпеки» та «все сус-
пільство» як нову безпекову парадигму. Очевид-
но, що додаткові дослідження можуть покращити 
наше розуміння поточної практики політики на-
ціональної безпеки та стратегії її реалізації як на 
національному на і на наднаціональному рівнях.
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MECHANISMS OF PUBLIC MARKETING AND  
THEIR INFLUENCE ON THE PRICING PROCESSES  

OF NATURAL MONOPOLIES

МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО МАРКЕТИНГУ  
ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПРОЦЕСИ ЦІНОУТВОРЕННЯ  

ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ

МЕХАНИЗМЫ ПУБЛИЧНОГО МАРКЕТИНГА  
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРОЦЕССЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

ПРИРОДНЫХ МОНОПОЛИЙ

Summary. At the present stage, the enterprises of housing and communal services are in a state of crisis. Enterprises of 
housing and communal services operate as natural monopolies. About a third of the water supply and sewerage networks 
are in emergency condition. Needs replacement of 40% of pumping equipment. More than half of the cities with a population 
of more than 100 thousand people are supplied with drinking water not around the clock, but on schedule. In some regions, 
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non-compliance of drinking water samples with the requirements of the state standard for chemical and bacteriological indi-
cators was recorded. The unsatisfactory technical condition of water supply networks leads to secondary contamination of 
drinking water and the threat of infectious diseases. The total cost of energy resources for the provision of public services is 2–3 
times higher than in the EU countries. The main reason for the industry’s problems is the imperfect system of setting tariffs for 
services. It is necessary to consider the possibility of increasing the efficiency of the provision of housing and communal services 
and reducing their cost. In the conditions of operation of natural monopolies, in particular, railways, public utilities, highways, 
etc., the principles of pricing change. The influence of public marketing systems on the formation of the price of natural monop-
olies is the only effective mechanism for ensuring effective pricing in Ukraine today, which has both an important socio- economic 
significance and an impact on ensuring the national security of the country. The article analyzed the marketing mechanisms 
used in the pricing system for natural monopolies. It is noted that the regulation of natural monopolies is one of the priorities of 
public administration. Accordingly, given the relevance of the issue of using public marketing mechanisms in the pricing system 
of natural monopolies on the example of water supply companies, the need to find effective ways to rationalize the processes of 
regulating the activities of natural monopolies is determined, which will be the subject of further research.

Key words: public administration, public marketing, pricing, natural monopoly.

Анотація. На сучасному етапі підприємства житлово- комунального господарства перебувають у кризовому стані. 
Підприємства житлово- комунального господарства здійснюють свою діяльність як природні монополії. В аварійному 
стані знаходяться майже третина водопровідно- каналізаційних мереж. Потребують заміни 40% насосного обладнання. 
Більше половини міст з населенням понад 100 тисяч чоловік забезпечується питною водою не цілодобово, а за графіком. 
У деяких областях зафіксовано невідповідність проб питної води до вимог державного стандарту за хімічними та бакте-
ріологічними показниками. Незадовільний технічний стан водопровідних мереж призводить до вторинного забруднен-
ня питної води і загрозі виникнення інфекційних захворювань. Сукупні витрати енергетичних ресурсів на виробництво 
ресурсів та надання комунальних послуг у 2–3 рази вищі, ніж у країнах Євросоюзу. Основною причиною проблем галузі 
є недосконала система формування тарифів на послуги, яка призводить, по-перше, до невідповідності встановлених 
тарифів собівартості послуги та не сприяє підвищенню ефективності надання житлово- комунальних послуг та зниження 
їх собівартості. В умовах роботи природних монополій, зокрема, залізничних шляхів, комунальних підприємств, авто-
мобільних доріг тощо, принципи ціноутворення змінюються. Влив систем публічного маркетингу на формування ціни 
природних монополій є єдиним на сьогодні в Україні дієвим механізмом забезпечення ефективного ціноутворення, що 
має як важливе соціально- економічне значення, так і вплив на забезпечення національної безпеки країни. У статті були 
проаналізовані маркетингові механізми, що використовуються у системі формування ціни природних монополій. За-
значається, що регулювання природних монополій є одним із пріоритетних завдань публічного управління. Відповідно, 
враховуючи актуальність питання використання механізмів публічного маркетингу у системі ціноутворення природних 
монополій на прикладі підприємств водопостачання, визначено необхідність пошуку ефективних шляхів раціоналізації 
процесів регулювання діяльності природних монополій, що стане питанням наступних досліджень.

Ключові слова: публічне управління, публічний маркетинг, ціноутворення, природні монополії.

Аннотация. На современном этапе предприятия жилищно- коммунального хозяйства находятся в кризисном состо-
янии. Предприятия жилищно- коммунального хозяйства осуществляют свою деятельность как естественные монополии. 
В аварийном состоянии находятся около трети водопроводно- канализационных сетей. Нуждается в замене 40% насо-
сного оборудования. Более половины городов с населением более 100 тысяч человек снабжается питьевой водой не 
круглосуточно, а по графику. В некоторых областях зафиксировано несоответствие проб питьевой воды требованиям 
государственного стандарта по химическим и бактериологическим показателям. Неудовлетворительное техническое 
состояние водопроводных сетей приводит к вторичному загрязнению питьевой воды и угрозе возникновения инфекци-
онных заболеваний. Совокупные расходы энергетических ресурсов на предоставление коммунальных услуг в 2–3 раза 
выше, чем в странах Евросоюза. Основной причиной проблем отрасли является несовершенная система формирова-
ния тарифов на услуги. не обходимо рассмотреть возможность повышения эффективности предоставления жилищно- 
коммунальных услуг и снижению их себестоимости. В условиях работы естественных монополий, в частности железно-
дорожных путей, коммунальных предприятий, автомобильных дорог и т. п., принципы ценообразования изменяются. 
Влияние систем публичного маркетинга на формирование цены естественных монополий является единственным на 
сегодняшний день в Украине действенным механизмом обеспечения эффективного ценообразования, имеющим как 
важное социально- экономическое значение, так и влияние на обеспечение национальной безопасности страны. В статье 
были проанализированы маркетинговые механизмы, используемые в системе формирования цен на естественные моно-
полии. Отмечается, что регулирование естественных монополий является одной из приоритетных задач общественного 
управления. Соответственно, учитывая актуальность вопроса использования механизмов публичного маркетинга в си-
стеме ценообразования естественных монополий на примере предприятий водоснабжения, определена необходимость 
поиска эффективных путей рационализации процессов регулирования деятельности естественных монополий, что станет 
вопросом последующих исследований.

Ключевые слова: публичное управление, публичный маркетинг, ценообразование, естественная монополия.



29

// Functioning and development of public 
administration mechanisms //

// Electronic scientific publication «Public Administration 
and National Security» // № 1 (23), 2022

Formulation of the problem. Under the conditions 
of natural monopolies, in particular, railways, 

utilities, highways, etc., the principles of pricing 
are changing. The influence of public marketing sys-
tems on the pricing of natural monopolies is current-
ly the only effective mechanism in Ukraine to ensure 
effective pricing, which has both important socio- 
economic significance and impact on national securi-
ty. Thus, the topic is highly relevant and practical.

Analysis of recent research and publications. 
The study was conducted on the basis of the work 
of such scientists as Petlenko Y. V., Rozhko O. D. 
[1], Chizh V. [2], Povazhny O. S., Dorofienko V. V., 
Osipenko I. M. [3], Wenger W. W. [4], Fedorenko O. 
[5] and others.

Formulation of the goals of the article (task 
statement). The article purpose is to identify public 
marketing mechanisms that can be used to ensure 
effective pricing of natural monopolies.

The objectives of the research are:
 – theoretically substantiate the specifics of natural 
monopolies;

 – identify the features of the pricing of natural 
monopolies;

 – identify public marketing mechanisms that can be 
used to regulate the pricing of natural monopolies.
Presenting main material. Housing and commu-

nal services, including water supply and sewerage, 
operate as natural monopolies. Scientists give dif-
ferent definitions of natural monopolies. For ex-
ample, “natural monopoly is an industry in which 
long-term average costs reach a minimum only when 
one firm serves the entire market. In such an indus-
try, the minimum effective scale of production of 
goods is close to (or exceeds) the amount for which 
the market offers demand at any price sufficient to 
cover production costs. In this case, the distribution 
of output between two or more firms will lead to 
the fact that the scale of each will be inefficiently 
small” [1].

According to the author [2], a natural monopoly 
is an economic phenomenon for which there are no 
real alternatives, no close substitutes, when an in-
crease in the number of firms in the industry leads 
to an increase in average costs.

According to the Law “On Natural Monopolies” 
[8, section 1, Art. 1], a natural monopoly — a state 
of the commodity market in which the satisfaction 
of demand in this market is more efficient in the 
absence of competition due to technological features 
of production (due to a significant reduction in pro-
duction costs per unit as production increases), and 
goods (services) produced by natural monopolies 
cannot be replaced in consumption by other goods 
(services), and therefore demand in this commodity 
market is less dependent on changes in prices for 
these goods (services) than demand for other goods 
(services).

At the present stage, housing and communal ser-
vices enterprises are in a state of crisis. Centralized 
water supply and sewerage companies are no excep-
tion. Almost a third of water supply and sewerage 
networks are in an emergency situation. 40% of 
pumping equipment needs to be replaced. More than 
half of cities with a population of over 100,000 peo-
ple are provided with drinking water not around the 
clock, but on schedule. In some oblasts, non-com-
pliance of drinking water samples with the require-
ments of the state standard in terms of chemical 
and bacteriological indicators has been recorded. 
Unsatisfactory technical condition of water supply 
networks leads to secondary contamination of drink-
ing water and the risk of infectious diseases. The 
total cost of energy resources for the production of 
resources and the provision of public services is 2–3 
times higher than in the European Union [3].

The crisis situation at public utilities requires 
radical solutions, changes in the approach to the 
activities of these enterprises. The main reason for 
the problems of the industry is the imperfect system 
of tariffs for services, which leads, firstly, to the 
inconsistency of established tariffs for the cost of 
services and does not improve the efficiency of hous-
ing and communal services and reduce their cost.

The main document regulating the procedure for 
setting tariffs for water supply and sewerage ser-
vices is the Order of the Ministry of Regional Devel-
opment, Construction and Housing of Ukraine (now 
the Ministry of Community and Territorial Devel-
opment) “On Approval of the Procedure, transpor-
tation and supply, as well as calculations of utility 
tariffs submitted for their installation” [6].

Formation of basic tariffs by water supply and 
sewerage enterprises according to the Order “On ap-
proval of the Procedure for consideration by local 
governments of calculations of tariffs for heat, its 
production, transportation and supply, as well as 
calculations of utility tariffs submitted for their 
installation” is based on the production program for 
the planned year, planned costs determined on the 
basis of regulatory costs, state statistical reporting 
and calculations of water supply and sewerage enter-
prises [6]. The production program for the planned 
year of centralized water supply and sewerage enter-
prises should take into account depreciation deduc-
tions, costs of implementing a system of accounting 
for used resources, analysis of actual and projected 
consumption, and should be focused on moderniza-
tion of production equipment to reduce production 
costs and provide services.

Planned expenses are carried out for certain 
types of expenses: operating expenses, financial ex-
penses, income tax expenses. The leading item of 
operating expenses is the cost of production costs, 
which include two cost items, which, in turn, in-
clude a number of subsections [6]:
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Direct material costs:
 – costs of raw materials and materials that form the 
basis of products;

 – fuel and electricity costs, as well as technological 
needs;

 – costs of purchased components, semi-finished prod-
ucts, works and services of a production nature of 
third- party enterprises and organizations:

 – costs of material resources used for support, which 
are used to support technological processes;

 – Direct labor costs:
 – labor costs of production workers;
 – costs of additional wages of producers;
 – other incentive and compensatory costs of produc-
tion workers and others.
In addition, operating expenses include:
Administrative costs are general expenses related 

to the maintenance and management of the enter-
prise, they include the following costs: maintenance 
of the enterprise management staff, business trips, 
organizational, entertainment and other costs, main-
tenance of fixed assets, professional fees services, 
communication costs, depreciation of fixed assets, 
taxes and fees, except those included in production 
costs and others [8, Article 4].

Sales costs (maintenance of sales service) — op-
erating costs that are directly related to the imple-
mentation of works on the provision of services. 
They consist of the following types [8, Article 4]:
 – remuneration and contributions to social activities 
of staff;

 – costs of advertising and information services;
 – depreciation and repair of fixed assets;
 – maintenance and inspection of technological me-
ters and others.
Financial expenses include interest expenses (for 

the use of loans obtained on bonds issued under 
financial leases, etc.) and expenses of enterprises 
related to borrowing capital.

The calculation of basic tariffs includes deter-
mining the amount of planned costs of the enter-
prise per unit of service, taking into account the 
need for resources in kind. The calculation of the 
base rate can be represented by the following for-
mula:

Тbase = Сbase + Скі,

where Сbase — basic planned costs,
Сki — the cost of capital investment.

One of the sources of financing of water sup-
ply and sewerage enterprises is payment for ser-
vices consumed by consumers in accordance with 
the established tariffs for services. Another source 
of funding is government subsidies, which must 
be spent on the reconstruction and development of 
the production process. Such a funding system has 
proved ineffective. The state cannot provide repairs, 

reconstruction of equipment and networks, modern-
ize production in order to reduce costs and improve 
the quality of services.

In this aspect, the role of the tariff formation 
mechanism becomes decisive, which is an element 
of public marketing in the system of public admin-
istration, because the company can operate effec-
tively only under economically reasonable tariffs, 
it can’t operate at a loss. Since water supply and 
sewerage companies provide services of exclusively 
social importance, the process of tariff formation 
for these services balances between economic fea-
sibility (coverage of production costs and possible 
profits) and the ability of certain segments of the 
population to pay for this service in existing eco-
nomic circumstances. That is, government agencies 
control the pricing process for water supply and 
sewerage services.

It should be noted that under the condition of 
a fixed tariff for water supply services, the com-
pany is deprived of the ability to respond quickly 
to changes in the price of resources, the involve-
ment of which is necessary for the production of 
services. A significant share in the cost of drinking 
water is electricity, the tariffs for consumption of 
which the company can change significantly. There 
are changes in the tax system. Water supply and 
sewerage companies must respond quickly to these 
changes, as they may lead to a redistribution of 
funds received for services rendered. In addition, it 
is necessary to take into account the cost of capital 
investments to finance the acquisition, construction, 
reconstruction, modernization and other improve-
ments of fixed assets, the cost of interest on loans, 
the cost of salaries and maintenance, environmental 
security and other production costs. All these costs 
the company must cover from the funds it receives 
from the sale of products. Changing any factor that 
affects the formation of costs and changes in the 
costs of the enterprise requires prompt response to 
changes in tariffs for products lagging behind the 
growth rate of water costs and tariffs for water 
supply services.

The efficiency of responding to changes in cost 
factors can ensure or the existence of a tariff that 
would not require adjustment in the medium term. 
But this tariff should contain a high level of prof-
it to ensure the profitability of the enterprise, 
throughout the term of this tariff. However, this is 
not possible due to the social significance of the in-
dustry. Or the process of changing the tariff should 
be removed from bureaucratic obstacles [4].

Tariffs calculated by the water supply and sewer-
age company in the legal order are set and regulated 
by the authorized bodies in accordance with their 
competence in the manner prescribed by the Laws 
of Ukraine “On Local Self- Government in Ukraine”, 
“On Natural Monopolies” [7]. Note that according to 
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current legislation, the Authorized Bodies today are 
the executive committees of local governments (for 
communal enterprises) and regional state adminis-
trations (for public, private, joint and other forms 
of ownership) [5].

The body authorized to approve tariffs in accor-
dance with existing legislation must set a new tariff 
for services (if the company provides all necessary 
materials to consider the issue) or send the company 
a written reasoned refusal no later than 20 calendar 
days after the company submits the necessary ma-
terials [6]. . It should be noted that the procedure 
for setting utility tariffs in Ukraine has not been 
established and approved. There are only recom-
mendations for regulating the process of reviewing 
and setting tariffs through a service agreement (for 
utilities) or a service contract (for other forms of 
ownership) [6].

According to the Regulations on the procedure 
for setting tariffs for water supply and sewerage in 
Kharkiv [6, p. III, IV] enterprises and organizations 
of communal property of the territorial community 
of Kharkiv send for consideration and approval of 
settlement materials for setting prices (tariffs) for 
works (services) to departments of the Kharkiv City 
Council, under whose operational subordination they 
are.

After processing the above materials, the depart-
ments of the Kharkiv City Council send them for 
approval.

After approval of prices (tariffs) for works (ser-
vices) provided by enterprises and organizations of 
communal property of the territorial community of 
Kharkiv, they are sent for consideration and ap-
proval by the Executive Committee of the Kharkiv 
City Council.

Prices (tariffs), if necessary, may be adjusted to 
take into account changes in circumstances affect-
ing their value. Of course, after going through all 
the bureaucratic steps that take a long time, it is 
impossible to talk about the compliance of the new 
tariff with the ever-changing economic realities.

Conclusions from this study and prospects for 
further exploration in this direction. Thus, the ar-
ticle analyzes the marketing mechanisms used in the 
system of pricing natural monopolies. It is noted 
that the regulation of natural monopolies is one of 
the priorities of public administration. Accordingly, 
given the relevance of the use of public marketing 
mechanisms in the pricing of natural monopolies on 
the example of water supply companies, identified 
the need to find effective ways to streamline regu-
latory processes of natural monopolies, which will 
be the subject of further research.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  
ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ СИСТЕМИ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ 
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО ПРОСТОРУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

ENSURING COMPETITIVENESS AND SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT OF THE MANAGEMENT MECHANISMS SYSTEM  

OF THE HEALTH CARE SPACE OF EDUCATION IN UKRAINE

Анотація. У статті здійснено аналіз рівня розвитку системи механізмів управління здоров’язбережувального про-
стору освіти, інноваційної активності в економіці та суспільстві. Встановлено, чинники впливу на місце країни в кон-
курентній динаміці світової ієрархії, швидкість проходження через щаблі технологічних укладів до суспільства знань. 
Акцентовано увагу на агрегованих індикаторах для побудови загального індексу людського розвитку з позицій фахівця 
з безпеки життєдіяльності. Для кількісного представлення трьох базових вимірів людського розвитку використовуються 
такі індикатори: середня очікувана тривалість життя при народженні, показник довголіття, де провідну роль відігра-
ють аспекти здоров’язбереження; частка грамотних серед населення 15 років і старшого та сукупна частка здобувачів 
освіти серед населення відповідного віку, показники освіченості; скорегований реальний ВВП на одну особу, показник 
матеріального добробуту. Розглянуто ідеї запровадження програми- медіум, яку потрібно впроваджувати і здійснювати 
разом з програмою- мінімум через підготовку суспільства до поступу вперед, інституціалізації під визначену мету на іде-
ях сталого розвитку системи механізмів управління здоров’язбережувального простору освіти. Запропоновано інтегру-
вати різні підходи та погляди на одну цілісну, складну проблему, впровадження міждисциплінарної термінології, опри-
люднення узагальнюючих висновків прискорить можливість нинішнім і майбутнім управлінцям реалізувати оптимальні 
стратегії з метою зміни вектору нестабільності на шлях до сталого екологічно безпечного розвитку. Зроблено висновок, 
що наукове забезпечення інноваційного шляху розвитку України зі сторони вчених економістів, соціологів, екологів, 
психологів тощо може бути здійснено при умові реформування системи механізмів управління освітою і наукою через 
формування потужної мотиваційної системи здоров’язбереження. Здійснено пошук оптимальних можливостей переходу 
на інноваційну стратегію, або стратегію сталого, збалансованого, стійкого екологічно безпечного, гармонійного, роз-
витку здоров’язбережувального простору освіти через формування екологічної культури та конкурентоспроможності.

Ключові слова: механізми, здоров’язбережувальний простір, освіта, управління, здоров’язбереження, національна 
інноваційна система, розвиток.
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Summary. The article analyzes the level of developing the system of management mechanisms of the health- saving space 
of education, innovative activity in the economy and society. The factors affecting the country’s place in the competitive dy-
namics of the world hierarchy, the speed of passing through the steps of technological structures to the knowledge society have 
been established. Attention is focused on aggregated indicators for building a general index of human development from the 
perspective of a life safety specialist. The following indicators are used to quantitatively represent the three basic dimensions 
of human development: average life expectancy at birth, longevity index, where aspects of health care play a leading role; the 
share of literates among the population aged 15 years and older and the total share of education seekers among the population 
of the corresponding age, indicators of education; adjusted real GDP per person, an indicator of material well-being. The idea 
of   introducing a medium program, which must be implemented and carried out together with the minimum program through the 
preparation of society for progress, institutionalization for a specific purpose based on the ideas of sustainable development of 
the system management mechanisms of the health- preserving space of education, is considered. It is proposed to integrate dif-
ferent approaches and views on one integral, complex problem, the introduction of interdisciplinary terminology, the publication 
of general conclusions will accelerate the opportunity for current and future managers to implement optimal strategies in order 
to change the vector of instability on the way to sustainable ecologically safe development. It was concluded that the scientific 
support of the innovative development path of Ukraine from the side of economists, sociologists, ecologists, psychologists, can 
be carried out under the condition of reforming the system of education and science management mechanisms through the for-
mation of a powerful motivational health care system. The search for optimal opportunities for the transition to an innovative 
strategy, or a strategy of sustainable, balanced, sustainable ecologically safe, harmonious, health- preserving education space 
development through the formation of environmental culture and competitiveness, was carried out.

Key words: mechanisms, health care space, education, management, health care, national innovation system, development.

Постановка проблеми. Світове суспільство всту-
пає в стадію постіндустріального, інформаційно- 

інтелектуального розвитку, в якому рівень розвитку 
системи механізмів управління здоров’язбережу-
вального простору освіти, інноваційної активності 
в економіці та суспільстві, загалом визначає поступ 
країни до прогресу, місце країни в конкурентній 
динаміці світової ієрархії, швидкість проходження 
через щаблі технологічних укладів до справжнього 
суспільства знань. Для України, яка задекларува-
ла інноваційний шлях поступу на цьому шляху, 
надзвичайно важливо знайти способи активізації 
інноваційних процесів у соціально- економічній, 
здоров’язбережувальній, екологічній сфері. Базо-
вим завданням, яке спонукає вчених до подальших 
досліджень, є пошук оптимальних можливостей 
переходу на інноваційну стратегію, або стратегію 
сталого, збалансованого, стійкого екологічно без-
печного, гармонійного, розвитку.

Аналіз публікацій. Питаннями забезпечення 
сталого розвитку конкурентоспроможності та 
системи механізмів управління, економічних ін-
новацій, займається багато дослідників, зокрема 
Жаліло Я. [1], Бондаренко М. [2], Шевчук В. [3], 
Каракай Ю. [5], Гражевська Н. [6], Білорус О. [8], 
Грибанов В. [9]. Вченими аналізуються конкретні 
шляхи активізації інтелектуально- інноваційного 
потенціалу, проводяться наукові конференції 
з проблем інноваційного розвитку економіки, ви-
даються аналітичні доповіді. Значно менше уза-
гальнюючих робіт, в яких би проблеми активізації 
інноваційного розвитку розглядалися одночасно 
з позицій економіста, соціолога, фахівця з без-
пеки життєдіяльності та екологічної безпеки су-
спільства. Інтеграція різних підходів і поглядів 
на одну цілісну, навіть дуже складну проблему, 

впровадження зрозумілої всім міждисциплінар-
ної термінології, оприлюднення узагальнюючих 
висновків прискорить можливість нинішнім 
і майбутнім управлінцям реалізувати оптимальні 
стратегії з метою зміни вектору нестабільності на 
шлях до сталого екологічно безпечного розвитку, 
використавши ноосферну ідею академіка В. І. Вер-
надського [10–14].

Метою статті є висловлення бачення на основі 
багаторічних досліджень та практичного досвіду 
шляхів активізації інтелектуально- інноваційного 
потенціалу й переходу на засади сталого розвит-
ку здоров’язбережувального простору освіти через 
формування екологічної культури та конкуренто-
спроможності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Нині 
в руслі нової парадигми розвитку планетарної ци-
вілізації в ХХІ столітті відбувається переоцінка 
основних цінностей соціо- еколого-економічного 
і здоров’язбережувального розвитку. Від еконо-
мічної спрямованості суспільство переходить до 
інноваційно- економічної; від нагромадження ма-
теріального багатства (що стало «хворобою спо-
живацтва» у розвинутих країн Заходу) як основи 
особистого добробуту, аж до опрацювання інфор-
мації як основи суспільного прогресу; від прибут-
ку і конкуренції як основних рушіїв кількісного 
економічного зростання, до співпраці та солідар-
ності задля виживання та поліпшення якості жит-
тя; від використання природи як джерела ресурсів 
та комфорту до надання їй якості самоцінності; 
від безвідповідального «підкорення» природи — 
до формування і реалізації принципів мудрості 
екологічного імперативу.

Світове співтовариство як і українське суспіль-
ство починає усвідомлювати, що не так володіння 
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матеріальними благами, як володіння інформа-
цією та інтелектуальним потенціалом визнача-
ють місце людини в сучасному суспільстві, місце 
країни в сучасному світі. Інвестиції в людський, 
соціальний потенціал і формування на цій основі 
інтелектуального капіталу суспільства перетво-
рюються на пріоритетний загальнонаціональний 
інтерес України [8; 11; 13; 14] і є справою на-
ціональної безпеки, стратегічним фактором кон-
курентоспроможності країни. зрозуміти основну 
ідею й логіку концепції людського розвитку, 
з’ясувати способи оптимізації між економічним 
зростанням, зайнятістю, рівнем життя та люд-
ським розвитком, навчитися розраховувати індекс 
людського розвитку та його складові за методоло-
гією ПРООН, а також аналізувати динаміку по-
казників людського розвитку в Україні.

Для кількісного представлення трьох базових 
вимірів людського розвитку використовуються 
такі індикатори: середня очікувана тривалість 
життя при народженні, показник довголіття, де 
провідну роль відіграють аспекти здоров’язбе-
реження; частка грамотних серед населення 15 
років і старшого та сукупна частка здобувачів 
освіти серед населення відповідного віку, показ-
ники освіченості; скорегований реальний ВВП на 
одну особу, показник матеріального добробуту. 
Ці індикатори вимірюються різними одиницями, 
змінюються вони нерівномірно та нерідко різно-
спрямовано. Тому для побудови загального індек-
су людського розвитку (ІЛР) потрібне агрегування 
цих індикаторів, тобто зведення їх воєдино.
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Також здійснюється ранжування країн світу за 
показником ІЛР наступним чином: країни з дуже 
високим рівнем людського розвитку — для яких 
ІЛР ≥ 0,8; країни з високим рівнем людського 
розвитку — 0,7 ≤ ІЛР < 0,8; країни з середнім рів-
нем людського розвитку –0,55 ≤ ІЛР < 0,7; країни 
з низьким рівнем людського розвитку — для яких 
ІЛР < 0,55.

Безперечно, будь-які кроки на шляху впрова-
дження інновацій в суспільстві вимагають гли-
бокого розуміння тенденцій розвитку, творчого 
підходу і здатності приймати раціональні рішен-
ня в умовах невизначеності [3]. Так, потрібно 
сформувати саме такий кадровий менеджмент, 
який має відповідні якості та здатний сприйня-
ти принцип екологічного імперативу, реалізувати 
систему інтегрального екологічного управління 
[4]. Інноваційна діяльність є видом діяльності, 
що пов’язаний з трансформацією ідей, резуль-
татів наукових досліджень і розробок чи інших 
науково- технічних досягнень, в новий продукт, 
що впроваджується на ринку; в удосконалений 
технологічний процес, що використовується 

в практичній діяльності; в підхід до здійснення 
соціальних послуг, використання нових соціаль-
них технологій, що ведуть до прискорення сус-
пільного розвитку. Хочемо звернути увагу саме на 
соціальні технології, які при вмілому застосуван-
ні в соціальному аспекті та раціональному управ-
лінні можуть дати значний якісний поштовх для 
переходу України до нової якості життя, забез-
печення економічної ефективності та екологічної 
безпеки, справедливого розподілу природних благ 
в межах одного покоління та між поколіннями, 
поліпшення здоров’я людей, тобто переходу на ін-
новаційний шлях розвитку — прийняту світовим 
співтовариством стратегію сталого розвитку.

Активізація інноваційної діяльності в аспек-
ті здоров’язбереження, веде до інновацій, перед-
бачає цілісну систему наукових, технологічних, 
організаційно- управлінських, фінансових, комер-
ційних, а також соціально- психологічних і страте-
гічних педагогічних заходів. Відбувається процес 
реалізації нововведення. В широкому розумінні 
«інновація» є синонімом успішного розвитку еко-
номічної, соціально- екологічної, управлінської, ос-
вітньої, інтелектуально- духовної та інших сфер на 
базі різноманітних нововведень. Вчені виокремлю-
ють п’ять типів інновацій: впровадження нового 
продукту; нового методу виробництва; створення 
ринку; освоєння нового джерела доставки сиро-
вини; реорганізація структури управління. Пере-
носячи цю схему в макро- масштаб всієї країни, 
можна сказати: саме реорганізація системи управ-
ління є в Україні однією з тих слабких ланок, 
зміцнивши яку, можна змінити вектор руху від 
нестабільності, енерго- та ресурсовитратності до 
сталого екологічного і безпечного розвитку. Вка-
зане слід терміново здійснювати і реалізовувати 
на практиці, оскільки не потребує великих мате-
ріальних витрат, а лише колективних соціальних 
зусиль. Програмою- медіум, яку потрібно задіяти 
негайно і здійснювати разом з програмою- мінімум 
є підготовка суспільства до поступу вперед, ін-
ституціалізація під визначену мету, формування 
концептуальної влади на ідеях сталого розвитку 
системи механізмів управління здоров’язбережу-
вального простору освіти, інноваційної активності 
в економіці та суспільстві. Бажано використову-
вати наукові розробки та напрацювання соціоло-
гів, психологів, залучаючи до роботи громадських 
активістів. Після «векторизації» відповідно до за-
гальної стратегії, для надання динаміки суспіль-
ному поступу важливо вміло задіяти метод соці-
альної мобілізації, разом з представниками ЗМІ, 
педагогами, психологами та громадськими акти-
вістами. Джерелами нашого досвіду є участь в ре-
алізації проектів: «Пошук соціальних технологій 
активізації вітчизняного виробництва (погляд 
з регіону)» (1998–2001 рр.), «АФ-1987» (Аграр-
ні реформи і розвиток фермерства, Незалежний 
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інтелектуальний центр, 1987), «Екомен- К» (Під-
готовка кадрового екологічного менеджменту для 
реалізації стратегії сталого розвитку (СР) України) 
(2000–2006 рр.), «Технологія активізації наукових 
досліджень молодих вчених з проблем СР Украї-
ни» (2000–2004 рр.), «Розробка проекту концеп-
ції СР Вишгородського району» (2006 р.), «Аналіз 
досвіду розробки системи моніторингу в муніци-
пальній програмі врядування та СР» (спільно 
з Програмою розвитку ООН в Україні МПВСР), 
(2006–2007 рр.), «Концептуальні засади освіти 
для сталого розвитку» (з 2004 р.), в руслі цього 
проекту — річний підпроект «Моніторинг системи 
ліцензування МОНУ і її вплив на інтелектуально- 
інноваційний потенціал України» (2007–2008 
рр.), ряд проектів з проблем забезпечення безпеки 
життєдіяльності різних професійних груп (кон-
тингентів). Реалізація програми- максимум пов’я-
зана з перебудовою системи освіти і науки (реорга-
нізація системи центрального управління освітою 
і наукою здійснюється вже на першому етапі, тоб-
то на етапі програми- мінімум), що формує інте-
лектуальний потенціал, мотивує його до активної 
діяльності, тобто трансформує в інтелектуально- 
інноваційний капітал), впроваджуючи ідеї, закла-
дені в програмі Президента України, а на міжна-
родному рівні в Доповіді Римському клубу «Немає 
меж навчанню» [4], в Програмі ООН «Десятиліття 
освіти для сталого розвитку (2005–2014)».

Нині вчені говорять про такий інтегральний 
суспільний феномен як інноваційна культура су-
спільства (ІКС). «Історія розвитку світової еконо-
міки показує, що стійкий розвиток виробництва 
в довгостроковому періоді залежить не стільки від 
ресурсних можливостей, скільки від інноваційної 
діяльності і її результатів у конкретній сфері. 
З одного боку, сама по собі інноваційна діяльність 
є особливим фактором виробництва, що об’єднує 
всі інші фактори в єдину економічну систему за-
для отримання прибутку. З другого боку — за-
лучені сьогодні у виробництво праця і капітал 
змінюють свою якість і продуктивність не лише 
на базі нових технологій, що дозволяють різко 
підвищити рівень господарювання, а в контексті 
світових цивілізаційних процесів — розвиток су-
часної культури, взаємозбагачення національних 
культур, досягнення відповідного конкурентоспро-
можного рівня здоров’язбереження. Наявні всі 
підстави говорити про формування нової «якості» 
культури, що має в своїй основі інноваційність» 
[7, с. 7]. Збагачуючи класичну теорію менеджмен-
ту принципом відповідальності та впроваджуючи 
нову етику розвитку здоров’язбережувального про-
стору освіти через формування екологічної культу-
ри, стимулюючи розвиток креативності як засобу 
навчання, в світовому суспільстві зароджується 
інноваційна культура екологічного спрямування 
задля гармонійного його розвитку у ХХІ столітті.

Для формування конкурентоспроможної інно-
ваційної культури суспільства необхідно задіяти 
державну програму формування ІКС, розробивши 
та реалізовуючи послідовну й ефективну держав-
ну інноваційну політику як одного з ключових 
факторів формування ІКС. При реалізації цих 
програм обов’язковим є створення надійної та ін-
формативної системи моніторингу. Без принципу 
зворотного зв’язку система управління не зможе 
ефективно працювати.

Маємо можливість звернути увагу на те, щоб 
ефективно запрацювала національна інноваційна 
система (НІС) потрібно не лише прийняти концеп-
цію її формування, а й зняти гальмівні чинники й 
подолати спротив. Процес формування інноваційно 
сприйнятливого середовища в суспільстві, особливо 
українському, дуже складний, про що говориться 
в багатьох приведених у списку використаної літе-
ратури роботах. Сучасні тенденції становлення та 
розвитку НІС в Україні мало відповідають постін-
дустріальному вектору глобальних перетворень. До 
ключових проблем, які гальмують розвиток НІС, 
слід віднести такі [7, 8]: а) відсутність чіткої кон-
цепції інноваційних національних пріоритетів, ці-
леспрямованого послідовного та системного управ-
ління інноваційними процесами з боку держави, 
незадовільне інституційне забезпечення інновацій-
них зрушень, нестабільність, фрагментарність та 
суперечливість нормативно- правової бази іннова-
ційної діяльності; б) існування системних проблем 
у розвитку наукової та науково- технічної сфери, 
деградація інтелектоємних секторів національної 
економіки, нехтування інноваційним потенціалом 
української науки та освіти; в) незадовільне фінан-
сування наукової та науково- технічної діяльності, 
наслідком чого стало формування моделі економі-
ки, яка за своїми базовими характеристиками не 
потребує інновацій, не формує внутрішній плато-
спроможний попит на інноваційну продукцію та не 
має стимулів для інвестицій у людський капітал, 
методики управління здоров’язбереженням в за-
кладах освіти в сучасних умовах.

Нерозвиненість та функціональна неповнота 
інфраструктури інноваційної діяльності, пред-
ставленої лише окремими типами інноваційних 
структур. Низька інноваційна активність вітчиз-
няного бізнесу. За даними Світового економіч-
ного форуму, індекс готовності суспільства до 
функціонування в глобальних мережах в Україні 
в 2003–2004 р. становив 2,96, в той час, як у США 
цей показник досягнув 5,50; Сінгапурі — 5,40; 
Фінляндії — 5,23; Німеччині — 4,85; Франції — 
4,60; Естонії — 4,25; Словенії — 3,99; Чехії — 
3,80; Польщі — 3,81; Китаї — 3,38; Росії — 3,19; 
Болгарії — 3,15; Сербії — 2,98 при мінімальному 
показнику 2,09 (Чад). Отже, є нагальна потреба 
в активізації діяльності української держави з ме-
тою подолання спротиву інноваційним процесам, 
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у стимулюванні інноваційно- інвестиційних зру-
шень в економіці та інших сферах, що впливають 
на НІС, в планомірному формуванні інноваційної 
культури суспільства. Адже, саме рівнем ІКС ви-
значається місце держави у світовій геополітичній 
та геоекономічній системі. Зараз в глобальній сві-
товій системі виділилося три «кола країн»: перше 
коло — 30 країн, технологічних лідерів, які гене-
рують вищі технології; друге коло — 20 країн, які 
здатні використовувати високі технології; третє 
коло — це понад 150 держав, які «не здатні» до 
саморозвитку й прогресу і приречені на бідність 
[9]. Саме ІКС забезпечує сприйнятливість людьми, 
а на вищому рівні — державою, нових ідей, готов-
ність і здатність до підтримки та реалізації ново-
введень у всіх сферах життя. Підвищуючи рівень 
ІКС можна реально добитися в сфері конкретної 
економіки — прискорення і підвищення ефектив-
ності впровадження нових технологій і винаходів; 
в сфері управління — реальної протидії бюрокра-
тичним тенденціям та просування ідеї «екологіза-
ції» в промисловості, агросфері, суспільній свідо-
мості тощо; в сфері освіти — сприянню розкриттю 
інноваційного потенціалу особистості, соціальної 
групи, суспільства; в сфері науки — задіяння твор-
чої колективної евристичної діяльності наукових 
груп для поступу до соціального прогресу; у сфері 
культури — оптимізації співвідношення між тра-
диціями та оновленням, різними типами та видами 
культур. ІКС є інтегральним параметром і відобра-
жає ціннісну орієнтацію людей, закріплену в моти-
вах, знаннях, вміннях, навиках творчої діяльності, 
в компетентності людей, тобто здатності їх творчо 
вирішувати складні проблеми, а також в нормах 
поведінки, толерантності до інакшості, до творчих 
людей. При цьому важливо поступово змінювати 
несприятливі для виживання нації ментальні риси, 
доповнюючи їх «новими» цінностями (солідар-
ності, колективізму, здатності надійно працювати 
в групі, в команді, пріоритетності духовних начал 
над матеріальним [11–13]. При реалізації проектів 
такої спрямованості необхідно задіяти як рушійні 
сили громадські організації, просвітницькі центри, 
інтелектуальні осередки, «фабрики думки», вико-
ристовуючи інтерактивні методи та «тонкі» інте-
лектуальні технології, а також вже відомі методи 
«мозкового штурму», синектики, метаплану. ІКС 

показує рівень діяльності відповідних соціальних 
інституцій (сім’ї, школи, церкви, науки, системи 
управління на всіх рівнях), а також ступінь задо-
волення людей соціально- психологічним кліматом 
в кожному мікросоціумі, задоволення своєю діяль-
ністю, її результатами.

Інноваційна здоров’язбережувальна культу-
ра суспільства починається із розуміння понят-
тя творчість, креативність. Водночас це не про-
сто формулювання нових ідей чи теорій, а ще й 
практичнее втілення ідей в кінцевому продук-
ті — інновації, яка доводить на практиці свою 
ефективність, зокрема економічні інновації — на 
ринку, соціальні інновації в соціальному прогресі 
народу, держави. На ментальному рівні механізм 
уповільнення впровадження інновацій в систе-
му управління здоров’язбережувального просто-
ру освіти, опирається на традиційні структури 
колективної пам’яті (архетип), етносу (народу) 
або політичної нації [10]. Саме вони активізують 
сукупність різнорідних факторів гальмування: 
економічних, соціальних, психологічних, полі-
тичних, культурно- цивілізаційни, здоров’язбере-
жувальних. Ці фактори безпосередньо впливають 
на осіб, які приймають рішення.

Висновок. Підсумовуючи приведене вище, мож-
на зробити висновки: 1) рушійною силою соці-
ального прогресу нині стає «сукупний інтелект 
нації» (інтелігенція); 2) наукове забезпечення ін-
новаційного шляху розвитку України зі сторони 
вчених економістів, соціологів, екологів, психо-
логів тощо може бути здійснено при умові рефор-
мування системи механізмів управління освітою 
і наукою через формування потужної мотивацій-
ної системи здоров’язбереження; 3) система управ-
ління державою повинна бути сприйнятливою до 
наукових інновацій, вміти їх інтегрувати в ціліс-
ну структуру, здійснити консолідацію наявного 
кадрового інтелектуально- інноваційного потен-
ціалу як рушійної сили соціального прогресу. 
а громадянсько- державне партнерство дозволить 
провести соціальну мобілізацію широких верств 
населення та реалізувати програму ноосферного 
розвитку задля підвищення якості життя через 
забезпечення конкурентоспроможності та стало-
го розвитку системи механізмів управління здо-
ров’язбережувального простору освіти в Україні.
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ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ:  
ЛУЧШИЕ МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ

PUBLIC GOVERNANCE OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT:  
THE WORLD BEST PRACTICES

Анотація. Однією із найбільш розвинених систем публічного управління вважається Американська модель. США є 
однією з найбільш розвинених демократій світу. Варто зазначити, що країни- лідери соціально- економічного розвитку 
мають високі спортивні результати. Взагалі взаємодія різних органів публічного управління є основою ефективної систе-
ми публічного управління Штатів, що зокрема, відображається і у взаємозв’язках між органами публічної влади, приват-
ним сектором, органами місцевого самоврядування та громадськими об’єднаннями. США є одним із лідерів у світовому 
спорті. Обсяги фінансування спортивної сфери у США є одними із найбільших у світі. Важливо зазначити, що специфіка 
системи публічного управління спортом у США полягає у його взаємодії із приватним сектором. Кожен штат має свою 
специфіку формування політики у галузі спорту, проте всі вони базуються на комерціалізації процесів розвитку спорту. 
У статті визначено пріоритети розвитку фізичної культури та спорту, результативності такого розвитку, провідних країн, 
проведено аналіз класичних підходів до побудови систем публічного управління, проведено ретроспективний аналіз, на 
основі якого визначено ефективні моделі публічного управління фізичною культурою та спортом.

Отже, у США спорт є галуззю мультиплікатором, яка впливає на розвиток інших галузей економіки: торгівлі, готельно- 
ресторанного господарства, туризму, інфраструктурного будівництва тощо. В країні розвивається в першу чергу про-
фесійний спорт, націлений на результати. Професійний спорт є прибутковим бізнесом, який функціонує за законами 
відкритого ринку. Це дозволяє залучати додаткові інвестиції та збільшувати досягнення спортсменів. Було визначено, 
що для Американської моделі характерним є розвиток спорту як бізнес структури, що визначає підвищення відповідність 
результатів тим витратам, які вносяться для розвитку фізичної культури та спорту.

Ключові слова: публічне управління, фізична культура та спорт, світовий досвід

Аннотация. Одной из наиболее развитых систем публичного управления считается американская модель. США явля-
ются одной из наиболее развитых демократий мира. Следует отметить, что страны- лидеры социально- экономического 
развития имеют высокие спортивные результаты. Вообще взаимодействие различных органов публичного управления 
является основой эффективной системы публичного управления Штатов, что в частности отражается и во взаимосвязях 
между органами публичной власти, частным сектором, органами местного самоуправления и общественными объе-
динениями. США — один из лидеров в мировом спорте. Объемы финансирования спортивной сферы в США являются 
одними из самых больших в мире. Важно отметить, что специфика системы публичного управления спортом в США 
состоит в его взаимодействии с частным сектором. Каждый штат имеет свою специфику формирования политики в 
области спорта, но все они базируются на коммерциализации развития спорта. В статье определены приоритеты раз-
вития физической культуры и спорта, результативности такого развития, ведущих стран, проведен анализ классических 
подходов к построению систем публичного управления, проведен ретроспективный анализ, на основе которого опреде-
лены эффективные модели публичного управления физической культурой и спортом.

Итак, в США спорт является отраслью мультипликатором, влияющей на развитие других отраслей экономики: тор-
говли, гостинично- ресторанного хозяйства, туризма, инфраструктурного строительства и т. д. В стране развивается в 
первую очередь профессиональный спорт, нацеленный на результаты. Профессиональный спорт является прибыльным 
бизнесом, функционирующим по законам открытого рынка. Это позволяет привлекать дополнительные инвестиции и 
увеличивать достижения спортсменов. Было определено, что для Американской модели характерно развитие спорта 
как бизнес структуры, что определяет повышение соответствия результатов тем затратам, которые вносятся для разви-
тия физической культуры и спорта.

Ключевые слова: публичное управление, физическая культура и спорт, мировой опыт.

Summary. The American model is considered to be one of the most developed systems of public administration. The United 
States is one of the most developed democracies in the world. It should be noted that the leading countries of socio- economic 
development have high sports results. In general, the interaction of different public administrations is the basis of an effective 
system of public administration in the United States, which is reflected in the relationship between public authorities, the pri-
vate sector, local governments and public associations. The United States is one of the leaders in world sports. The amount of 
funding for sports in the United States is one of the largest in the world. It is important to note that the specifics of the public 
sports management system in the United States is its interaction with the private sector. Each state has its own specifics of 
sports policy- making, but they are all based on the commercialization of sports development processes. The article identifies 
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priorities for the development of physical culture and sports, the effectiveness of such development, leading countries, analyzes 
the classical approaches to building public administration systems, conducted a retrospective analysis, which identified effec-
tive models of public management of physical culture and sports.

Thus, in the United States, sport is a multiplier industry that affects the development of other sectors of the economy: trade, 
hotels and restaurants, tourism, infrastructure construction and more. The country is developing primarily professional sports, 
focused on results. Professional sports are a profitable business that operates under the laws of the open market. This allows 
you to attract additional investment and increase the achievements of athletes. It was determined that the American model is 
characterized by the development of sports as a business structure, which determines the increase in compliance of the results 
with the costs involved in the development of physical culture and sports.

Key words: public administration, physical culture and sports, world experience.

Постановка проблеми. Розвиток спорту є важли-
вим соціальним завданням держави. Формуван-

ня системи публічного управління фізичною культу-
рою та спортом, в першу чергу, визначає соціальні 
пріоритети держави. Проте, важливо зазначити, 
що розвиток спорту в умовах відкритих ринків має 
і важливу бізнес- складову. Перемоги провідних країн 
світу у міжнародних змаганнях найвищого рівня під-
тверджують, що ефективний розвиток спорту немож-
ливий без формування умов для залучення сторонніх 
інвестицій, в першу чергу створення підприємницької 
активності у самому спортивному середовищі. Отже, 
у статті проаналізовано провідний світовий досвід 
щодо створення бізнес- моделей розвитку фізичної 
культури та спорту шляхом запровадження меха-
нізмів публічного управління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання розвитку фізичної культури та спорту 
шляхом впровадження механізмів публічного 
управління розглядаються у наукових доробках 
вітчизняних та зарубіжних науковців. У стат-
ті використовуються матеріали наукових робіт 
В. Б. Авер’янов, В. М. Шаповал, Н. Р. Нижник 
[1], Robert Taylor [2], Т. В. Новаченко, Е. А. Афо-
ніна [3], Обушна Н. [4], Дєгтяр А. О. [5], Mary 
P. Follett [6] та інші.

Проте, розвиток систем публічного управління 
та їх трансформації відповідно до змін суспіль-
ства вимагає пошуку нових форм для підвищення 
ефективності управління фізичною культурою та 
спортом.

Метою статті є визначення механізмів побу-
дови ефективних моделей публічного управління 
фізичною культурою та спортом шляхом аналізу 
провідного світового досвіду.

Відповідно до поставної мети реалізуються на-
ступні завдання:
 – визначення пріоритетів розвитку фізичної куль-
тури та спорту, результативності такого розвит-
ку, провідних країн, що мають високі спортивні 
показники;

 – аналіз класичних підходів до побудови систем 
публічного управління, проведення ретроспек-
тивного аналізу;

 – визначення ефективних моделей публічного 
управління фізичною культурою та спортом.

Виклад основного матеріалу. Варто зазначити, 
що країни- лідери соціально- економічного розвит-
ку мають високі спортивні результати. Зокрема, 
спортсмени, що представляють США завоювали 
найбільшу кількість олімпійських медалей за всю 
історію ігор (понад 2, 5 тисячі) [1].

Однією із найбільш розвинених систем пу-
блічного управління вважається Американська 
модель. США є однією з найбільш розвинених 
демократій світу. Демократичні устої сформовані 
у основному Законі Сполучених Штатів Амери-
ки — Конституції, та Конституції кожного шта-
ту (адже США є федеративною державною), ще 
у 1787 році. Цей процес був доволі складний, 
і пов’язаний із протистоянням північних та пів-
денних штатів у боротьбі за свободу населення, 
демократичні права, та, в першу чергу, відміну 
рабства, що було розповсюджене на промислово 
нерозвиненому сільськогосподарському півдні кра-
їни. Результатом боротьби, громадянської війни 
штатів було сформовано також Біль про права 
(1791 рік) — основні поправки до Конституції, що 
визначали права та свободи людини і громадяни-
на. Саме формування цих нормативних документів 
є основною сучасної системи публічного управлін-
ня США, що орієнтована на людину, її потреби 
та запити. Оцінка системи публічного управління 
у США відбувається шляхом аналізу результатив-
ності її діяльності (чіткі, вимірні, прозорі крите-
рії, що можуть бути оцінені безпосередньо самим 
суспільством), проте, з прагматичної точки зору 
результати повинні виправдовувати ті витрати, 
які були зроблені для їх досягнення. Для того, 
щоб можна було працювати у системі «постановка 
завдань — результати — витрати на досягнення 
результатів», для публічного управління Штатів 
характерною є активна взаємодія між реаліза-
цією адміністративних функцій та бюджетними 
процесами, що є ще однією унікальною характе-
ристикою системи публічного управління в США. 
Взагалі взаємодія різних органів публічного управ-
ління є основою ефективної системи публічного 
управління Штатів, що зокрема, відображається 
і у взаємозв’язках між органами публічної влади, 
приватним сектором, органами місцевого самовря-
дування та громадськими об’єднаннями [2–3].
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Незважаючи на те, що територія США протя-
гом довгого історичного періоду була колонією 
Англії, системи публічного управління двох нині 
незалежних держав мають значні відмінності. Це 
можна пояснити, в першу чергу, методикою по-
будови управління самою колонією ще в колоні-
альний період. США стала однією із небагатьох 
колоній світу, корінне населення якої мало права 
та свободи, зокрема, що стосувалися можливості 
здійснювати будь-яку трудову діяльність, вести 
торгівлю, отримувати права приватної власності. 
Англійські поселенці, що висадилися на узбереж-
жя Північної Америки, працювали на рівні із 
місцевим населенням, єдиною вигодою яких було 
отримання різних податків та можливість викори-
стання місцевих ресурсів. Це сформувало віднос-
ну незалежну державницьку систему у США від 
впливу класичних концепцій побудови публічного 
управління Великобританії [4].

США є одним із лідерів у світовому спорті. 
Обсяги фінансування спортивної сфери у США є 
одними із найбільших у світі. Проте, варто за-
значити, що більшу увагу у Штатах приділяють 
саме професійному спорту, формування здорового 
способу життя населення лише починає входити 
до пріоритетів національної політики в умовах 
катастрофічних показників ожиріння серед насе-
лення, що практично не займаються любитель-
ським спортом. Важливо зазначити, що специфіка 
системи публічного управління спортом у США 
полягає у його взаємодії із приватним сектором. 
Спорт розглядається як форма бізнесу та можли-
вість наповнювати місцеві бюджети. Кожен штат 
має свою специфіку формування політики у галузі 

спорту, проте всі вони базуються на комерціаліза-
ції процесів розвитку спорту. Розвитком спорту, 
в основному займаються професійні спортивні ор-
ганізації, які виступають організаторами змагань, 
знаходять інвесторів та повертають вкладені кош-
ти від проведення заходів із великим прибутка-
ми. Спортивні події позиціонуються як масштабні 
шоу, на які продаються квитки для глядачів. На 
прикладі громади невеликого містечка Шарло-
та у США визначено, що майже третина доходів 
його бюджету формують заходи, що проводяться 
двома професійними командами — баскетбольною 
та футбольною. Розвитком команд та організаці-
єю спортивних заходів займаються Національні 
профільні спортивні асоціації [1]. Отже, розвиток 
спорту у США є формою бізнесу, який заснований 
на таких видах діяльності:
 – організація масових спортивних заходів,
 – реалізація іміджевої спортивної продукції,
 – реалізації фото- та відеоматеріалів, продаж прав 
на трансляції спортивних заходів,

 – реклама під час проведення спортивних заходів,
 – надання додаткових послуг: торгівля, громадське 
харчування,
Отже, у США спорт є галуззю мультипліка-

тором, яка впливає на розвиток інших галузей 
економіки: торгівлі, готельно- ресторанного госпо-
дарства, туризму, інфраструктурного будівництва 
тощо.

Висновки. Було визначено, що для Американ-
ської моделі характерним є розвиток спорту як 
бізнес структури, що визначає підвищення відпо-
відність результатів тим витратам, які вносяться 
для розвитку фізичної культури та спорту.

Таблиця 1
Класичні концепції розвитку систем публічного управління фізичною культурою та спортом [5–6]

Концепція Автори Сутність концепції
Вплив на розвиток фізичної 

культури та спорту

Американська 
модель

Ф. Тейлор Концепція спрямована виключно на результатив-
ність. Показником ефективності публічного управ-
ління є чіткий та вимірний результат впливів сис-
теми на об’єкти та суб’єкти трансформації.

В країні розвивається в першу 
чергу професійний спорт, наці-
лений на результати.

А. Шик Концепція визначає необхідність мінімізувати ви-
трати на досягнення результатів. Взаємозв’язок 
адміністративних та бюджетних процесів.

Професійний спорт є прибутко-
вим бізнесом, який функціонує 
за законами відкритого ринку.

С. Кауфман Чітко налагоджена взаємодія різних органів пу-
блічного управління, їх співпраці із приватним 
сектором, визначення місця та ролі органів місце-
вого самоврядування у державній політиці через 
співпрацю із публічним сектором, активна взаємодія 
із представниками громадськості.

Бізнес- підхід дозволяє залучати 
додаткові інвестиції та збільшу-
вати досягнення спортсменів.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ  
ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ  
ПЕРСОНАЛА В СИСТЕМЕ ПУБЛИЧНОЙ СЛУЖБЫ УКРАИНЫ

RESEARCH OF PERSONNEL HEALTH PROTECTION TECHNOLOGIES  
IN THE PUBLIC SERVICE SYSTEM OF UKRAINE

Анотація. Визначено, що на сьогоднішній день значення здоров’я в системі цінностей сучасного публічного службов-
ця визначається декларативно. Нажаль більшість службовців усвідомлюють цінність свого здоров’я, тільки тоді коли воно 
під серйозною загрозою. З’ясовано, що здоров’я персоналу в галузі публічної служби залежить насамперед від способу 
життя. Здоровий спосіб життя є передумовою для розвитку різних сторін життєдіяльності службовця публічної служби, 
досягнення ним активного довголіття та повноцінного виконання соціальних функцій, для активної участі у трудовій, 
громадській, сімейно- побутовій, дозвільній формах життєдіяльності. Констатовано, що нажаль найчастіше у службовців 
відсутня зацікавленість у заняттях оздоровчого характеру, вони не готові до обмежень, які несе здоровий спосіб життя. 
Виконання необхідних правил здорового життя вимагає від персоналу публічної служби значних вольових зусиль. Тому 
наголошено на тому, що суспільство і держава повинні формувати культуру здорового способу життя і здоров’язберігаю-
чу поведінку службовців за допомогою цілеспрямованих впливів, які можна віднести до здоров’язберігальних технологій.

Виявлено, що здоров’язберігаючі технології у галузі публічного управління — це система заходів щодо охорони та 
зміцнення здоров’я персоналу публічної служби, що враховує найважливіші характеристики робочого середовища та 
умови життя службовця і вплив на його здоров’я. Зауважено, що одна з основних цілей застосування здоров’язберігаю-
чих технологій в публічному управлінні — це формування культури здорового способу життя і здоров’язберігаючої пове-
дінки персоналу. Підкреслено, що до цієї системи входять: проведення моніторингу стану здоров’я службовців публіч-
ної служби, який проводиться медичними працівниками; облік особливостей вікового розвитку персоналу; створення 
оптимального психологічного клімату у процесі реалізації здоров’язберігаючої технології; використання різноманітних 
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видів здоров’язберігаючої діяльності службовців, спрямованих на збереження та підвищення резервів здоров’я, пра-
цездатності.

Ключові слова: здоровий спосіб життя, персонал публічної служби, здоров’язберігаючі технології, заходи, механізми 
управління персоналом.

Аннотация. Установлено, что на сегодняшний день значение здоровья в системе ценностей современного публич-
ного служащего определяется декларативно. К сожалению, большинство служащих осознают ценность своего здоровья 
только тогда, когда оно под серьезной угрозой. Выяснено, что здоровье персонала в области публичной службы зависит 
прежде всего от образа жизни. Здоровый образ жизни является предпосылкой для развития разных сторон жизнедея-
тельности служащего публичной службы, достижения им активного долголетия и полноценного выполнения социальных 
функций, для активного участия в трудовой, общественной, семейно- бытовой, разрешительной форме жизнедеятельно-
сти. Констатировано, что, к сожалению, чаще всего у служащих отсутствует заинтересованность в занятиях оздорови-
тельного характера, они не готовы к ограничениям, которые несет здоровый образ жизни. Соблюдение необходимых 
правил здоровой жизни требует от персонала публичной службы значительных волевых усилий. Поэтому отмечено, что 
общество и государство должны формировать культуру здорового образа жизни и здоровьесберегающее поведение 
служащих с помощью целенаправленных воздействий, которые можно отнести к здоровьесберегающим технологиям.

Выявлено, что здоровьесберегающие технологии в области публичного управления — это система мер по охране и 
укреплению здоровья персонала публичной службы, учитывающая важнейшие характеристики рабочей среды и усло-
вия жизни служащего и влияние на его здоровье. Замечено, что одна из основных целей применения здоровьесбере-
гающих технологий в публичном управлении — это формирование культуры здорового образа жизни и здоровьесбере-
гающего поведения персонала. Подчеркнуто, что в эту систему входят: проведение мониторинга состояния здоровья 
служащих публичной службы, проводимого медицинскими работниками; учет особенностей возрастного развития пер-
сонала; создание оптимального психологического климата в процессе реализации здоровьесберегающей технологии; 
использование различных видов здоровьесберегающей деятельности служащих, направленных на сохранение и повы-
шение резервов здоровья, трудоспособности.

Ключевые слова: здоровый образ жизни, персонал публичной службы, здоровьесберегающие технологии, меропри-
ятия, механизмы управления персоналом.

Summary. It was determined that today the value of health in the value system of a modern public servant is determined 
declaratively. Unfortunately, most employees realize the value of their health only when it is under serious threat. It was found 
that the health of the personnel in the field of public service depends primarily on the way of life. A healthy lifestyle is a prereq-
uisite for the development of various aspects of the life of a public service employee, his achievement of active longevity and 
full performance of social functions, for active participation in work, public, family and leisure forms of life. It was found that, 
unfortunately, most of the time, employees lack interest in health- related activities, they are not ready for the limitations that 
a healthy lifestyle entails. Fulfillment of the necessary rules of a healthy life requires considerable willpower from the personnel 
of the public service. Therefore, it is emphasized that society and the state should form a culture of a healthy lifestyle and health- 
preserving behavior of employees with the help of targeted influences that can be attributed to health- preserving technologies.

It was found that health- preserving technologies in the field of public administration are a system of measures to protect 
and strengthen the health of public service personnel, which takes into account the most important characteristics of the work-
ing environment and living conditions of the employee and the impact on his health. It was noted that one of the main goals 
of using health- preserving technologies in public administration is the formation of a culture of healthy lifestyle and health- 
preserving behavior of personnel. It is emphasized that this system includes: monitoring of the state of health of public service 
employees, which is carried out by medical workers; accounting for the characteristics of the age development of personnel; 
creation of an optimal psychological climate in the process of implementing health- preserving technology; the use of various 
types of health- preserving activities of employees, aimed at preserving and increasing reserves of health and working capacity.

Key words: healthy lifestyle, public service personnel, health- saving technologies, events, mechanisms of personnel man-
agement.

Постановка проблеми. Здоров’я — це безцінна 
спадщина не тільки кожної людини, але і всього 

суспільства. Останнім часом катастрофічне погіршен-
ня здоров’я персоналу в галузі публічної служби ста-
ло все більш очевидним. Аналіз причин «захворювань 
публічного персоналу» привів лікарів до висновку 
про незадовільну організацію робочого процесу, що 
призводить до порушень охорони здоров’я. Ці не-
доліки роботи включають: недостатнє освітлення 

робочих кабінетів, погана вентиляція приміщень, не 
відповідність з елементарними гігієнічними вимогами 
до організації робочого процесу та інше.

Таким чином, традиційна організація робочого 
процесу створює постійні стресові перевантаження 
у службовців публічного управління, що призво-
дить до розбиття механізмів саморегуляції фізіо-
логічних функцій та сприяє розвитку хронічних 
захворювань.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ваго-
мий внесок у розвиток теоретичних засад проблем 
зміцнення здоров’я у системі публічної служби 
України внесли: В. Борщ, Г. Бондар, Є. Бородін, 
Т. Желюк, В. Карлаш, В. Костюк, О. Красно-
ва, Л. Ленартович, І. Парубчак, Н. Пастухова, 
Т. Плужнікова, С. Серьогін, Н. Радух, В. Стеблів-
ський, І. Шупта та інші. Проте можна сказати, 
що зазначене питання на сьогоднішній день роз-
крито не вповній мірі.

Метою дослідження є обгрунтування теоретич-
них засад здоров’язберігаючих технологій в систе-
мі публічної служби України.

Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній 
день значення здоров’я в системі цінностей сучас-
ного публічного службовця визначається деклара-
тивно. Нажаль більшість службовців усвідомлю-
ють цінність свого здоров’я, тільки тоді коли воно 
під серйозною загрозою [3, c. 98]. Ця ситуація 
пов’язана з кількістю наступних причин, а саме: 
у службовців не сформовані мотиваційні та цінніс-
ні установки на здоровий спосіб життя; низький 
рівень організації заходів для власної економії 
здоров’я персоналу публічної служби.

Доцільно наголосити, що здоров’я по праву 
одна із основних цінностей кожного службовця. 
Здоров’я персоналу становить невід’ємну умо-
ву ефективної діяльності, через яку персонал 
досягає успіхів у роботі, в інших сферах життя 
[4]. Слід додати, що збереження здоров’я зале-
жить не тільки від генетики службовця, а й від 
соціально- економічних, екологічних, педагогічних 
чинників, від життя, харчування, наявності чи 
відсутності шкідливих звичок. Здоров’я персона-
лу в галузі публічної служби залежить насампе-
ред від способу життя [6, c. 46]. Здоровий спосіб 
життя є передумовою для розвитку різних сторін 
життєдіяльності службовця публічної служби, до-
сягнення ним активного довголіття та повноцін-
ного виконання соціальних функцій, для активної 
участі у трудовій, громадській, сімейно- побутовій, 
дозвільній формах життєдіяльності.

Варто відмітити, що актуальність здорового 
способу життя викликана зростанням та зміною 
характеру навантажень на організм службовця 
у зв’язку з ускладненням суспільного життя, 
збільшенням ризиків техногенного, екологічно-
го, психологічного, політичного та військового 
характеру, що провокують негативні зрушення 
у стані здоров’я [10, c. 101]. Здоровий спосіб жит-
тя поєднує все, що сприяє виконанню персоналом 
професійних, суспільних, сімейних та побутових 
функцій в оптимальних для здоров’я умовах. 
Здоровий спосіб життя і визначає спрямованість 
зусиль особистості у збереженні та зміцненні ін-
дивідуального та громадського здоров’я.

Нажаль найчастіше у службовців відсутня за-
цікавленість у заняттях оздоровчого характеру, 

вони не готові до обмежень, які несе здоровий 
спосіб життя. Виконання необхідних правил здо-
рового життя вимагає від персоналу публічної 
служби значних вольових зусиль [1, c. 115]. Тому 
суспільство і держава повинні формувати культу-
ру здорового способу життя і здоров’язберігаючу 
поведінку службовців за допомогою цілеспрямо-
ваних впливів, які можна віднести до здоров’язбе-
рігальних технологій.

Під здоров’язберігаючими технологіями в ши-
рокому значенні слова слід розуміти всі ті техно-
логії, використання яких йде на користь здоров’я. 
Здоров’язберігаючі технології пов’язані з різними 
формами діяльності людей (у сфері освіти, охоро-
ни здоров’я, у правовій, соціально- економічній, 
культурній та публічній сферах), які спрямовані 
на формування здорового способу життя людини 
та мінімізацію факторів, що завдають шкоди його 
здоров’ю [8].

Дослідниця здоров’язберігаючих технологій 
у системі публічного управління Г. Бондар вважає, 
що здоров’язберігаючі технології — це система за-
ходів щодо охорони та зміцнення здоров’я персо-
налу публічної служби, що враховує найважливі-
ші характеристики робочого середовища та умови 
життя службовця і вплив на його здоров’я [7, c. 
49]. Так, на думку вченої Н. Липовської одна з ос-
новних цілей застосування здоров’язберігаючих 
технологій в публічному управлінні — це форму-
вання культури здорового способу життя і здо-
ров’язберігаючої поведінки персоналу [9, c. 117].

В свою чергу вчена Н. Пастухова важає, що 
здоров’язберігаючі технології в галузі публічного 
управління — це комплексна, побудована на єди-
ній методологічній основі, система організаційних 
та психологічних прийомів, методів, технологій, 
спрямованих на охорону та зміцнення здоров’я 
службовців, формування у них культури здоров’я. 
До цієї системи на думку вченої входять: прове-
дення моніторингу стану здоров’я службовців 
публічної служби, який проводиться медичними 
працівниками; облік особливостей вікового роз-
витку персоналу; створення оптимального психо-
логічного клімату у процесі реалізації здоров’язбе-
рігаючої технології; використання різноманітних 
видів здоров’язберігаючої діяльності службовців, 
спрямованих на збереження та підвищення резер-
вів здоров’я, працездатності [8].

Розглянувши сутність здоров’язберігаючих 
технологій в галузі публічного управління. Далі 
необхідно приділити увагу функціям зазначених 
технологій, а саме:
 – формуюча: здійснюється на основі біологічних 
і соціальних закономірностей становлення осо-
бистості публічних службовців. В основі форму-
вання особистості лежать спадкові якості, які 
спричиняють індивідуальні фізичні і психіч-
ні властивості. Доповнюють формує вплив на 
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особистість соціальні чинники, обстановка в сім’ї, 
робочому колективі, природному середовищу;

 – інформативно- комунікативна: забезпечує тран-
сляцію досвіду ведення здорового способу життя, 
наступність традицій, ціннісних орієнтацій, що 
формують дбайливе ставлення до індивідуального 
здоров’я, цінності життя кожного службовця;

 – діагностична — полягає в моніторингу розвитку 
персоналу на основі прогностичного контролю, 
що дозволяє порівняти зусилля і спрямованість 
дій керівника публічної служби відповідно до 
природних можливостей службовця;

 – адаптивна — виховання персоналу, спрямованості 
на здоров’я, здоровий спосіб життя, оптимізацію 
стану власного організму і підвищення стійкості 
до різного роду стресогенних чинників природного 
і соціального середовища. Вона забезпечує адапта-
цію персоналу до соціально значущої діяльності;

 – рефлексивна — полягає в переосмисленні по-
переднього особистісного досвіду, збереження 
і примноження здоров’я, що дозволяє порівняти 
реально досягнуті результати з перспективами;

 – інтеграційна — об’єднує народний досвід, різні 
наукові концепції і системи керування, направ-
ляючи їх по шляху збереження здоров’я персо-
налу [2, c. 49].
Розглянувши функції здоров’язберігаючих тех-

нологій далі варто розглянути типи зазначених 
технологій, а саме:
 – здоров’язберігаючі (профілактичні щеплення, 
забезпечення рухової активності, вітамінізація, 
організація здорового харчування)

 – оздоровчі (фізична підготовка персоналу пу-
блічної служби, фізіотерапія, аромотерапія, за-
гартовування, гімнастика, масаж, фітотерапія, 
арттерапія

 – технології навчання здоров’ю (гігієнічне навчан-
ня, формування життєвих навичок (управління 
емоціями, вирішення конфліктів тощо), профі-
лактика травматизму та зловживання психоак-
тивними речовинами);

 – виховання культури здоров’я (виховання осо-
бистісних якостей, сприяють збереженню та 
зміцненню здоров’я, формуванню уявлень про 
здоров’я як цінності, посилення мотивації на 
ведення здорового способу життя, підвищення 
відповідальності за власне здоров’я, здоров’я 
сім’ї публічного персоналу) [5, c. 31].
Отож, аналізуючи вищезазначене можна ска-

зати, що здоров’язберігаючі технології виступа-
ють як сукупність управлінських, організаційних, 
оздоровчих умов, спрямованих на розвиток та 
зміцнення здоров’я персоналу публічної служби. 
Можна сказати, що використання здоров’язкаю-
чих технологій у робочому процесі в установах 
публічної служби дозволяє персоналу успішніше 
адаптуватися в робочому та соціальному просторі.

Висновки і перспективи подальших дослі-
джень. Підводячи підсумок вище сказаного, слід 
сказати, що вирішення проблеми здоров’я публіч-
них службовців потребує пильної уваги всіх заці-
кавлених у цьому, зокрема керівників та медиків 
установи публічної служби. Але особливе місце 
та відповідальність в оздоровчій діяльності нале-
жить системі публічного управління, яка повинна 
і має усі можливості для того, щоб зробити робо-
чий процес в цій галузі здоров’язбережувальним.

Варто констатувати, що з позицій сьогодення 
здоров’язбережувальні технології сприяють підви-
щенню якості робочого процесу, його модифікації, 
гнучкості і толерантності до різних видів і органі-
заційних форм діяльності службовців.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ  
ХМАРНИХ СЕРВІСІВ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ

GOVERNMENT REGULATIONS OF  
THE USING CLOUD SERVICES

Анотація. У статті розглянуто розвиток та впровадження хмарних сервісів в роботу державних органів. Запропонована 
класифікація вибору провайдерів хмарних послуг, яка може слугувати як основа прийняття рішень. Проаналізовані основи 
технології хмарних обчислень. Пандемія COVID-19 визначила переваги хмарних послуг у ситуації віддаленої роботи Дер-
жавні установи всіх рівнів потребують перехід на хмарні інфраструктури. Це необхідно для швидкого надання населенню 
якісних послуг, гнучку, масштабну та економічну технологічну базу. Перенесення електронної інформаційної взаємодії у 
хмару дає змогу залучати до неї широке коло користувачів з відносно невеликими матеріальними затратами. Автоматиза-
ція процесів та їхнє перенесення у хмарне середовище дають можливість максимально прискорити процедуру надання по-
слуг, а також забезпечити громадянам мінімальні витрати часу на отримання тієї чи іншої інформації. Також в статті наве-
дені ризики, які існують при переході до хмарних сервісів та недоліки, які можуть виникнути в процесі користування ними.

Ключові слова: державне регулювання, хмарні технології, хмарні послуги, онлайн- сервіс, інформаційні технології, 
моделі обслуговування.

Аннотация. В статье рассмотрено развитие и внедрение облачных услуг в работу государственных органов. Пред-
ложена классификация выбора провайдеров облачных услуг, которая может служить основой принятия решений. Про-
анализированы основы технологии облачных вычислений. Пандемия COVID-19 определила преимущества облачных 
услуг в ситуации удаленной работы. Государственные учреждения всех уровней нуждаются в переходе на облачные 
инфраструктуры. Это необходимо для быстрого предоставления населению качественных услуг, гибкой, масштабной 
и экономической технологической базы. Перенос электронного информационного взаимодействия в облако позволяет 
привлекать к нему широкий круг пользователей с небольшими материальными затратами. Автоматизация процессов 
и их перенос в облачную среду позволяют максимально ускорить процедуру предоставления услуг, а также обеспечить 
гражданам минимальные затраты времени на получение той или иной информации. Также в статье приведены риски, 
существующие при переходе к облачным сервисам и недостатки, которые могут возникнуть в процессе использования.

Ключевые слова: государственное регулирование, облачные технологии, облачные услуги, онлайн- сервис, инфор-
мационные технологии, модели обслуживания.

Summary. The article considers the development and implementation of cloud services in the work of government agencies. 
The classification of the choice of cloud service providers is offered, which can serve as a basis for decision making. The basics of 
cloud computing technology are analyzed. The COVID-19 pandemic has identified the benefits of cloud services in remote work 
Government agencies at all levels need to move to cloud infrastructure. Analyze the prospects of cloud computing in Ukraine as 
the basis of e-governance in development. This is necessary for the rapid provision of quality services, flexible, large- scale and eco-
nomical technological base. The transfer of electronic information interaction in the cloud makes it possible to attract a wide range 
of users with relatively low material costs. Automation of processes and their transfer to the cloud environment make it possible to 
speed up the process of providing services, as well as provide citizens with minimal time to obtain certain information. The article 
also lists the risks that exist in the transition to cloud services and the shortcomings that may arise in the process of using them.

Key words: government regulation, cloud technology, cloud services, online service, information technology, service models.
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Постановка проблеми. Сьогодні в умовах постко-
відної економіки у всьому світі з’явився різкий 

зростання запитів на хмарні технології. COVID-19, 
перехід на видалену роботу, необхідність швидкого 
та гнучкого зміни операційних моделей компаній 
тільки активізували цю тенденцію, створив хмарні 
рішення невід’ємною частиною роботи великого 
бізнесу компаній світової економіки. При цьому 
приватні та державні українські організації продов-
жують віддавати перевагу класичним ІТ-рішенням. 
Щоб у повній мірі використовувати можливості 
хмар, потрібні гнучкість та економічні технології.

Державні установи всіх рівнів потребують пе-
рехід на хмарні інфраструктури. Це необхідно 
для швидкого надання населенню якісних послуг, 
гнучку, масштабну та економічну технологічну 
базу. У більшості випадків краща стратегія хмар-
них обчислень є використанням гібридної мульти-
хмарної архітектури. Для цього потрібні інстру-
менти та технології для управління робочими 
задачами в приватних і публічних хмарах різних 
постачальників хмарних послуг. Інфраструктура 
має вирішальне значення для реалізації переваг 
хмарних обчислень. З відповідними рішеннями 
державні установи також можуть вирішувати за-
дачі штучного інтелекту, які потребують великі 
обчислювальних потужностей.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз 
наукової літератури засвідчив, що, за всієї значу-
щості, проблему використання хмарних технологій 
у державних структурах висвітлено ще не достат-
ньо. Запровадженню «хмарних» обчислень в пу-
блічному управлінні та адмініструванні присвячені 
праці відомих закордонних: О. Баранова, М. Дем-
кова, С. Дубова, А. В. Єфанова, І. Б. Жиляєва, 
І. Кліменко, К. Ліньова, Й. Масуди, М. Микитюк, 
М. Раскладкіної, А. Серенка, С. Чукута та інших.

Ці роботи закладають теоретичні засади для 
вивчення питань використання хмарних техно-
логій для державних установ, але на наш погляд 
в них відсутні єдині погляди щодо пріоритетів 
розвитку державних механізмів використання 
«хмар» в державному секторі.

В роботі [6] доведено, що необхідність оптимі-
зації державного апарату й економії бюджетних 
коштів, актуалізована через кризові явища в еко-
номіці багатьох країн світу, спричинила пошук 
нових, більш ефективних і ощадливих, моделей 
комунікації у системах публічного адмініструван-
ня, забезпечення дієвих зв’язків із громадськістю.

Перенесення електронної інформаційної взаємодії 
у хмару дає змогу залучати до неї широке коло ко-
ристувачів з відносно невеликими матеріальними за-
тратами. При цьому відсутність контакту з чиновни-
ком підвищує ефективність і прозорість взаємодії 
держави з громадянами, знижує ймовірність коруп-
ції, а Інтернет- технології забезпечують вищу ефек-
тивність і оперативність відповідного документообігу.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Нині державні структури багатьох країн 
зіткнулися з необхідністю реформування тради-
ційних моделей управління, які виявилися неа-
декватними політичним, економічним, інформа-
ційним, соціальним і технологічним викликам.

У зв’язку із реалізацією «хмарних» проектів на 
рівні регіональних і центральних органів влади, 
актуалізується питання впровадження «хмарних» 
обчислень у систему державного регулювання, що 
є метою цієї статі. Для її досягнення необхідно 
розглянути приклади практичного застосування 
«хмарного» підходу та зробити висновки щодо 
стану й перспектив розвитку цього напряму.

Виклад основного матеріалу. Ідея масового 
впровадження хмарних технологій в сферу дер-
жавного управління свій перший потужний прояв 
отримала в США. Зачатки цієї ідеї почали з’явля-
тися ще в 2002 році, коли стартував національний 
проект E-Government, одним з елементів якого 
стали хмарні технології.

20 жовтня 2011 року Національний інститут 
стандартів та технологій США (National Institute 
of Standards and Technology) виклав на своєму 
сайті остаточну редакцію спеціальної публікації 
SP 800-145 «Визначення NIST поняття «хмарні 
обчислення»» (NIST Definition of Cloud Computing) 
[8]. Згідно з визначенням Національного інституту 
стандартизації та технологій США хмарні техноло-
гії розглядаються як модель надання зручного ме-
режевого доступу в режимі «на вимогу» до колек-
тивно використовуваного набору обчислювальних 
ресурсів, що конфігуруються (наприклад, мереж, 
серверів, сховищ даних, додатків або сервісів), 
які можуть бути оперативно використані при мі-
німальній взаємодії з постачальником послуги [8].

Її суть зводилася до проведення масової мігра-
ції державних ІТ-інфраструктур і сервісів в хма-
ри — приватні, публічні (комерційні), гібридні. 
Однією з особливостей Cloud First стало те, що 
вона описувала лише загальні принципи побудови 
та експлуатації інфраструктур, а вибір технологій, 
сервісів і операторів залишався правом тих, хто 
буде замовником хмари — державних структур 
різного рівня [7].

«Хмарні технології» — це, по суті, не техноло-
гії, а технологічна та організаційна модель, від-
повідно до якої замість якогось фізичного ресурсу 
надається його віртуальна модель. Переваги такої 
моделі щодо традиційної полягають у можливості 
досягнення близької до 100% ефективності вико-
ристання ресурсів. Споживач ресурсу отримує 
можливість споживати його саме стільки і з таки-
ми характеристиками, які потрібні йому на даний 
момент часу, та оплачувати його за фактом спо-
живання. А «виробник» (постачальник ресурсу) — 
об’єднувати розрізнені ресурси у віртуальні пули, 
а також із близьким до 100% їх завантаженням. 
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І так по всьому ланцюжку створення доданої вар-
тості. І тут немає жодної різниці між державним 
та комерційним сегментом.

А основний ризик використання хмарної мо-
делі — це зворотний бік її основної переваги, 
а саме можливість досягнення близької до 100% 
утилізації ресурсів. Така робота «без резерву» ви-
магає створення повністю автоматичних систем, 
що запобігають ситуації «перевантаження», і, як 
наслідок, недоступності сервісу, за рахунок дина-
мічного перерозподілу навантаження як усередині 
віртуалізованого пулу ресурсів, так і з можливіс-
тю автоматичного підключення додаткових, зов-
нішніх по відношенню до провайдера ресурсів.

Моделі обслуговування за засобами доступу 
вмістом можна побачити на рисунку 1.

Інфраструктура як послуга (IaaS). Інфраструктура 
як послуга (IaaS) надає доступ до серверів, мереже-
вих ресурсів та ресурсів зберігання. Хоча це звільняє 
ваш бізнес від необхідності купувати та обслугову-
вати апаратне забезпечення, вашому ІТ-відділу все 
одно потрібно керувати операційними системами, 
базами даних та додатками. Модель IaaS забезпе-
чує максимальний рівень контролю та гнучкості, і її 
можна легко масштабувати залежно від потреби.

Платформа як послуга (PaaS). Платформа як 
послуга (PaaS) надає ті ж апаратні ресурси, що 

і IaaS, а також ОС та бази даних. PaaS дозволяє 
організаціям розробляти програми, запускати їх 
та керувати ними без необхідності будувати інфра-
структуру та обслуговувати її. Це може прискори-
ти робочі процеси, оскільки кілька користувачів 
можуть мати доступ до середовища розробки.

ПЗ як послуга (SaaS). Більшість організацій 
використовують різноманітні продукти на основі 
моделі ПЗ як послуга (SaaS). Це системи CRM та 
електронної пошти, а також інші програми на за-
пит. З моделлю SaaS користувачам не потрібно ке-
рувати нічим, окрім своїх даних. Ліцензії купують-
ся за підпискою, та послуги постачаються негайно.

Хмари можуть бути публічними або приватни-
ми. Публічні хмари належать державним органам, 
органам місцевого самоврядування і можуть бути 
більш захищеними з точки зору інформаційної 
безпеки. Користувачам хмарної платформи нада-
ються послуги, які пов’язані з адміністративними 
послугами, веб-додатками для медицини, сферою 
житлово- комунального господарств, енергетики, 
транспорту, а також онлайн- сервіси для роботи 
з документами.

«Хмарні» обчислення є перспективним напря-
мом організації політичних комунікацій у сис-
темі електронного урядування, оскільки, як під-
тверджує практика, їх упровадження дає змогу 

Рис. 1. Моделі обслуговування хмарних технологій
Джерело: систематизовано автором на основі [8]
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суттєво підвищити ефективність роботи установ 
за одночасного зниження вартості обслуговуван-
ня інформаційно- комунікаційної інфраструктури. 
Еластичність, масштабованість, керованість — ось 
ті переваги, які дають хмари будь-якої організації.

Наприкінці червня цього року Верховна Рада 
України ухвалила на розгляд законопроект під по-
рядковим номером 2655. Цей законопроект наці-
лений на врегулювання правових аспектів обробки 
та захисту даних при використанні хмарних сер-
вісів та технологій. Окремими пунктами виділено 
нормативну базу про використання хмарних тех-
нологій органами державної влади, військовими 
формуваннями та всіма організаціями, які пере-
бувають на державному забезпеченні [5].

Раніше використання хмарних технологій 
і сервісів практично не розглядалося держструк-
турами, що, своєю чергою, провокувало непрозо-
рість у закупівлях програмних сервісів і пов’язу-
вало руки багатьом вендорам та постачальникам 
сучасних сервісів. Цей законопроект передбачає 
запровадження використання хмарних технологій 
на новий, більш сучасний рівень, особливо в дер-
жавних органах та на підприємствах, завдяки змі-
нам у наступних законах України: «Про захист 
персональних даних», «Про захист інформації 
в інформаційно- телекомунікаційних системах», 
«Про публічні закупівлі».

В проекті закону слід визначити наступне:
 – визначення понять на державному рівні, таких 
як центр обробки даних (ЦОД), хмарні послу-
ги, постачальник/провайдер хмарних послуг, 
користувач хмарних послуг;

 – ухвалення правових аспектів надання хмарних 
послуг та сервісів;

 – визначення норм та вимог щодо надання хмарних 
послуг державним структурам, органам влади, 
включаючи органи місцевого самоврядування, 
а також військові формування та підприємства;

 – вимоги щодо захисту інформації та обробки пер-
сональних даних при наданні хмарних послуг 
та сервісів [2].
Передбачалось, що цей законопроект набуде 

чинності через шість місяців після його публіка-
ції, оскільки його прийняття та, найголовніше, 
реалізація передбачають додаткову розробку низ-
ки нормативно- правових актів.»Розвиток хмарних 
технологій в Україні — пріоритет для державних 
органів влади. Це дозволить знизити ризики ко-
рупції на закупівлях обладнання, суттєво змен-
шити витрати з бюджету та пришвидшити впрова-
дження інновацій у державі [4]. На жаль на даний 
час законопроект не прийнято.

Крім того, документ передбачає європейський 
принцип Cloud First, за яким державні органи при 
здійсненні закупівель повинні ставити в пріоритет 
хмарні сервіси. Цей принцип дозволить збалансу-
вати умови постачальників хмарних сервісів та 

традиційних фізичних серверів, значно зекономи-
ти бюджетні витрати у цьому напряму та зробить 
процес закупівель більш прозорим та менш коруп-
ційним — за рахунок доступності повної інформа-
ції стосовно цін онлайн, відсутності залежності від 
одних і тих самих постачальників, тощо [4].

Державні структури зобов’язані забезпечувати 
взаємодію та надавати послуги колосальній кіль-
кості громадян. Ручне оброблення даних та живе 
спілкування з кожним користувачем державних 
сервісів призводить до істотного збільшення часу 
надання послуги. Крім того, такий підхід часто не 
дозволяє вирішити питання за одне відвідування 
тієї чи іншої установи. Автоматизація процесів 
та їхнє перенесення у хмарне середовище дають 
можливість максимально прискорити процедуру 
надання послуг, а також забезпечити громадянам 
мінімальні витрати часу на отримання тієї чи ін-
шої інформації. Першочергова загроза використан-
ня хмарних технологій у держсекторі — безпека 
зберігання даних. За кордоном із цією проблемою 
вирішили боротися шляхом використання приват-
них хмар, коли обладнання установи знаходиться 
безпосередньо всередині мережі держструктури. 
Традиційною проблемою використання публічних 
хмарних платформ державними структурами є спе-
цифічні вимоги до безпеки. Враховуючи, що держ-
сектор є одним із найбільших ІТ-замовників у на-
шій країні, найлогічніше припустити, що він піде 
шляхом побудови «громадської хмари» — хмарної 
платформи, яка використовуватиметься іншими 
держструктурами зі схожими вимогами до безпеки.

У державних хмарах треба насамперед вирішу-
вати питання взаємодії та інтеграції ресурсів та 
форматів даних, що надаються населенню різними 
відомствами, міністерствами та муніципальними 
органами управління. Якщо їх не вирішити, то 
для отримання послуги звичайному користувачеві 
доведеться неодноразово надавати ті самі дані, які 
вже знаходяться в системі, або існує ризик отри-
мання відмови в наданні того чи іншого сервісу, 
тому що для нього необхідна інформація, власни-
ком якої є інші відомства. .

Основною перевагою (і стимулом) запроваджен-
ня хмарних технологій у держорганах є підвищен-
ня ефективності за рахунок поетапного переходу 
до централізованої моделі надання типових ІТ-сер-
вісів та єдиної державної ІКТ-інфраструктури.

Особливо актуальним є законодавче регулю-
вання хмарних сервісів в час діджиталізації та 
електронізації послуг і сервісів, аби посилити 
захист інформації в цьому напрямку. Крім того, 
оптимізувати державні витрати в контексті ІТ за-
купівель. Хмарні ж рішення допоможуть оптимі-
зувати витрати. Адже придбання послуг хмарних 
сервісів не потребує постійного оновлення облад-
нання, придбання нового, дуже дорогого «заліза» 
в разі необхідності підвищення потужностей та 



54

// Функціонування і розвиток механізмів 
державного управління //

// Електронне наукове видання «Публічне адміністрування  
та національна безпека» // № 1 (23), 2022

витрати коштів на його обслуговування. Крім 
того, при використанні «хмари» держава сплачу-
ватиме лише фактично спожитий обсяг послуг, 
а не придбані із запасом на майбутнє.

В 2020 держсектор підтвердив статус найбільш 
динамічного сегмента в споживанні хмарних серві-
сів — не менше 60% в доларовому еквіваленті, а об-
сяг продажів повинен скласти 2,7–2,8 млн. дол [1].

В Україні, за підсумками 2020 року, сумар-
ний обсяг продажу хмарних сервісів усіх типів 
склав $55,9 млн. З цієї суми більша частина — 
$33,8 млн. — припала на сегмент IaaS. Незважа-
ючи на наслідки пандемії, український хмарний 
ринок у цілому виріс на 24%. Приріст показників 
був відзначений у більшості операторів, що пра-
цюють у нашій країні.

Найбільш затребувані хмарні програмні сер-
віси, пов’язані із виконанням базових бізнес- 
функцій: системи корпоративної електронної 
пошти, пакети офісних додатків, системи безпапе-
рового документообігу (SaaS). За останній рік-пів-
тора помітно зріс інтерес до хмарних уніфікованих 
комунікацій та платформ для спільної віддаленої 
роботи.

Обсяг сегменту PaaS все ще вкрай малий, але 
за останні пару років попит на подібні сервіси ак-
тивно зростає.

До ТОП-5 хмарних провайдерів, які працю-
ють на українському ринку, за підсумками 2020 
року увійшли Microsoft Azure, De Novo, AWS, 
GigaCloud та Tet. При цьому компанія De Novo 
залишається найбільшим українським IaaS-опе-
ратором.

Один з найдинамічніших сегментів українсько-
го ринку IaaS-сервісів формують державні орга-
нізації, які з року в рік споживають все більше 
хмарних послуг. У 2020-му сумарний обсяг контр-
актів виріс більше ніж вдвічі — до 91 млн. грн. 
Усі проекти в держсекторі, що пов’язані з орен-
дою комерційних IaaS-ресурсів, у 2020 році були 
реалізовані в основному чотирма операторами: De 
Novo, GigaCloud, UCloud і «Парковий» [3].

Сьогодні забезпечення інформаційної безпеки 
у рамках використання хмарних технологій є 
однією з найважливіших умов для їх успішного 
впровадження у держструктурах. Сьогодні значна 
частина критично важливої інформації перетворю-
ється на цифровий вигляд за межі контрольованої 
зони. У зв’язку з цим ЦОД, який надає хмарні 
послуги, повинен взяти на себе цю роль і забезпе-
чувати захист інформації шляхом запроваджен-
ня внутрішніх сервісів, що обмежують доступ до 
інформації неавторизованим особам. Як правило, 
це багаторівневий захист, що включає: мережеве 
екранування, управління доступом, криптозахист 
і багато іншого.

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямі. З метою 
підвищення ефективності інформатизації в тепе-
рішній час необхідно збільшити кількість сучасних 
державних стандартів, пов’язаних із розробкою та 
впровадженням рішень у сфері інформаційних тех-
нологій, актуалізувати наявні застарілі стандарти, 
розробити та впровадити необхідні нові стандарти 
з урахуванням позитивних зарубіжних практик. 
По перше необхідно прийняти Законопроект 2655 
«Про хмарні сервіси».

Для органів державної влади та державних 
організацій найбільш популярні послуги масово-
го споживання слід розмістити у національному 
хмарному середовищі, подбавши про вживання 
достатніх заходів безпеки за збереження ергоно-
міки використання. Інформатизація діяльності 
органів державної влади та державних органі-
зацій має вестись ними самостійно. При цьому 
оцінка доцільності та ефективності її проведення 
повинна здійснюватися Міністерством цифрової 
трансформації України. Поряд із вирішенням за-
вдань інформатизації державних органів влади 
держава має подбати про створення інфраструк-
тури соціально орієнтованих галузей, необхідних 
для успішного функціонування в інформаційному 
суспільстві, зокрема, систем дистанційної освіти, 
медичної та інших систем.
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ПРИКЛАДНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК СКЛАДОВА  
ІНЖИНІРИНГОВИХ ПОСЛУГ У БУДІВНИЦТВІ

ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ИНЖИНИРИНГОВЫХ УСЛУГ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH AS A COMPONENT  
OF ENGINEERING SERVICES IN CONSTRUCTION

Анотація. Зроблено аналіз поняття «інжинірингу» з точки зору вітчизняної та міжнародної нормативно- правової 
доктрини. Пропонується здійснювати дослідження розглянутого питання із відсилкою до права інтелектуальної власно-
сті, що захищає права творця (автора, винахідника) будь-якої будівельної розробки.

Окремо виділено основні елементи «інжинірингових послуг» як предметного визначника прикладних наукових до-
сліджень у галузі будівництва. На підставі норм Закону України «Про наукову і науково- технічну діяльність» № 848-VIII 
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від 26.11.2015 р. (редакція від 18.04.2021 р.) здійснено компаративний аналіз між прикладними та фундаментальними 
науковими дослідженнями з дефінітивної та практично- прикладної точок зору.

Задля повноцінного та обґрунтованого визначення характеру, генезису та основ здійснення наукових досліджень 
у сфері будівельного інжинірингу, досліджено поняття «проєктування». На додаток пропонується доведено, що, Закон 
України «Про архітектурну діяльність» № 687-XIV від 20.05.1999 р. (редакція від 24.07.2021 р.) виступає додатковим еле-
ментом комплексного аналізу поняття «інжиніринг» як розробницького феномену.

Задля більш повноцінного дослідження окресленої тематики, було використано низку субсидіарних актів нормотво-
рення, як-от: наказ МОН № 1326 від 14.11.2014 р. «Про включення до Державного реєстру наукових установ, яким нада-
ється підтримка держави», наказ МОН № 767 від 27.11.2001 р. «Про затвердження Порядку включення до Державного 
реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави» та інші.

Крім цього, у статті проаналізовано інформативні визначення із розділу «Науково- технічна політика» офіційного 
веб-сайту Мінрегіону, а саме — зі сфери «Науково- дослідні розробки» та «Науково- технічні публічні заходи». Зокрема, 
дійдено висновку щодо важливості визначення нормативних положень Закону України «Про надання будівельної про-
дукції на ринку» № 850-IX (прийнятий 02.09.2020 р., вступить в силу від 01.01.2023 р.) задля визначення курсу України 
у галузі інжинірингу та архітектурного розвитку.

Ключові слова: інжиніринг, інжинірингові послуги, будівельні розробки, наукові дослідження, нормотворче регулю-
вання архітектурної діяльності.

Аннотация. Произведен анализ понятия «инжиниринга» с точки зрения отечественной и международной нормативно- 
правовой доктрины. Предлагается проводить исследования рассматриваемого вопроса с отсылкой к праву интеллекту-
альной собственности, защищающей права создателя (автора, изобретателя) любой строительной разработки.

Отдельно выделены основные элементы инжиниринговых услуг как предметного определителя прикладных науч-
ных исследований в области строительства. На основании норм Закона Украины «О научной и научно- технической 
деятельности» № 848-VIII от 26.11.2015 г. (редакция от 18.04.2021 г.) осуществлен компаративный анализ между при-
кладными и фундаментальными научными исследованиями с дефинитивной и практически- прикладной точек зрения.

Для полноценного и обоснованного определения характера, генезиса и основ научных исследований в сфере строи-
тельного инжиниринга, исследовано понятие «проектирование». В дополнение доказано, что Закон Украины «Об архи-
тектурной деятельности» № 687-XIV от 20.05.1999 г. (редакция от 24.07.2021 г.) выступает дополнительным элементом 
комплексного анализа понятия «инжиниринг» как разработочного феномена.

Для более полноценного исследования очерченной тематики был использован ряд субсидиарных актов нормообра-
зования, таких как: приказ МОН № 1326 от 14.11.2014 г. «О включении в Государственный реестр научных учреждений, 
которым предоставляется поддержка государства», приказ МОН № 717 от 2001 г. «Об утверждении Порядка включения 
в Государственный реестр научных учреждений, которым оказывается поддержка государства» и другие.

Кроме этого, в статье проанализированы информативные определения из раздела «Научно- техническая полити-
ка» официального веб-сайта Минрегиона, а именно из сферы «Научно- исследовательские разработки» и «Научно- 
технические публичные мероприятия». В частности, сделан вывод о важности определения нормативных положений 
Закона Украины «О предоставлении строительной продукции на рынке» № 850-IX (принят 02.09.2020 г., вступит в силу 
от 01.01.2023 г.) для определения курса Украины в области инжиниринга и архитектурного развития.

Ключевые слова: инжиниринг, инжиниринговые услуги, строительные разработки, научные исследования, нор-
мотворческое регулирование архитектурной деятельности.

Summary. An analysis of the concept of «engineering» in terms of domestic and international legal doctrine. It is proposed 
to carry out research on this issue with reference to intellectual property law, which protects the rights of the creator (author, 
inventor) of any construction project.

Separately, the main elements of engineering services as a subject determinant of applied scientific research in the field of 
construction are highlighted. Based on the norms of the Law of Ukraine «On Scientific and Scientific and Technical Activities» 
No. 848-VIII dated November 26, 2015 (as amended on April 18, 2021), a comparative analysis was carried out between applied 
and fundamental scientific research from the definitive and practical- applied points of view.

For a full and reasonable definition of the nature, genesis and foundations of scientific research in the field of construction 
engineering, the concept of «design» has been investigated. In addition, it is proved that the Law of Ukraine «On Architectural 
Activities» No. 687-XIV dated May 20, 1999 (as amended on July 24, 2021) is an additional element of a comprehensive analysis 
of the concept of «engineering» as a development phenomenon.

For a more complete study of the outlined topics, a number of subsidiary normative acts were used, such as: order of the 
Ministry of Education and Science No. 1326 of November 14, 2014 «On inclusion in the State Register of scientific institutions 
that are provided with state support», order of the Ministry of Education and Science No. 717 of. 2001 «On Approval of the 
Procedure for Inclusion in the State Register of Scientific Institutions Supported by the State» and others.

In addition, the article analyzes informative definitions from the section «Scientific and technical policy» of the official web-
site of the Ministry of Regional Development, namely from the sphere «Research developments» and «Scientific and technical 
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public events». In particular, it was concluded that it is important to determine the normative provisions of the Law of Ukraine 
«On Provision of Construction Products on the Market» № 850-IX (adopted on 02.09.2020, will come into force on 01.01.2023) 
to determine Ukraine’s course in engineering and architecture. development.

Key words: engineering, engineering services, construction developments, scientific research, rule-making regulation of ar-
chitectural activity.

Постановка проблеми. Прикладні наукові дослі-
дження як складова інжинірингових послуг 

у будівництві — комплексне питання, що включає 
елементи розробки, проєктування та будівництва 
окремих елементів (об’єктів) будівництва та ар-
хітектури відповідно до раніше зазначених спе-
цифічних законів України та Наказів МОН, а та-
кож — загального Закону України «Про авторське 
право і суміжні права» № 3792-XII від 23.12.1993 
(редакція від 14.08.2021 р.), що захищає проєк-
тування, наукові дослідження та інжиніринг як 
процес надання послуг під час будівництва — в пер-
шу чергу, з точки зору охорони інтелектуальних 
здобутків автора такого твору [1].

Крім цього, поняття «інжинірингові послуги» 
широко і активно використовується в міжнарод-
ній практиці, але є доволі новим для України, 
тому для цілей статті важливим стало визначення 
та аналіз місця України в сфері інжинірингових 
послуг. Для цього важливо побічно дослідити роль 
та позиціонування наукових досліджень у будів-
ництві США та Європейського Союзу як провід-
них експортних центрів у відповідній галузі.

Задля ефективного контекстного виокремлення 
статусу покращення темпів проєктування об’єкта 
архітектури необхідно було дослідити проблеми та 
перспективи аутсорсингових рішень у сфері інжи-
нірингу на прикладах України, Європи та США.

Для більш повного розуміння поняття «інжині-
ринг» та «інжинірингові послуги» доцільно було 
звернутися до положень WTO (World Trade Orga-
nization), де надаються визначення даних явищ 
з точки зору дотичності до інноваційного менедж-
менту, інтелектуального капіталу та нематеріаль-
них активів [2].

Поміж тим, для дослідження було важливим 
виокремлення понять «інжинірингова логістика», 
«інжинірингова компанія», «світовий ринок ін-
жинірингових послуг» тощо. У цьому контексті 
варто відмітити роль та місце України в процесах 
інтернаціонального обміну з питань інженерно- 
технічного інноваційного розвитку.

Також у статті виокремлено перспективи впро-
вадження та застосування комп’ютерного інжині-
рингу у сфері будівництва в Україні із урахуван-
ням іноземного досвіду.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання прикладних наукових досліджень як скла-
дової інжинірингових послуг у будівництві — 
предмет дослідження вітчизняних та зарубіжних 
науковців. Зокрема, застосовним є науковий 

доробок І. Балабанова, К. Дорофеєва, О. Кузь-
міна, Ю. Чубатюк, А. Ярощука, Р. Гаррінгтона, 
М. Чемпі, М. Робсона та інших.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання) — дослідити та визначити особливості 
впровадження прикладних наукових досліджень 
як складової інжинірингових послуг на прикладі 
України, а також — із виокремленням євроатлан-
тичних підходів, запроваджених ЄС та США.

Виклад основного матеріалу. Для початку, 
необхідно надати визначення поняттю «інжині-
ринг», що застосовується у вітчизняній та зару-
біжній доктринах.

Так, на думку І. Балабанова, інжиніринг як 
явище доцільно розглядати через призму «техноло-
гічного знання» як його рушійної сили. Отже, це — 
роботи і послуги, що прямо пов’язані із науково- 
дослідними та дослідно- конструкторськими (НДР 
/ ДКТР) роботами як першоосновою інженерного 
будівництва (проєктування об’єктів) [3].

Продовженням даної позиції є думка А. Румян-
цева, що визначає інжиніринг як певний набір 
знань та навичок із створення, розробки та впро-
вадження інженерно- консалтингових послуг щодо 
будівництва. Окрім того, за переконанням автора, 
необхідною є наявність «управлінського хисту» 
як передумови успішної комерціалізації об’єкта 
інтелектуальної діяльності архітектора (кінцевий 
результат — проєкт / розробка / план / нарис / 
ескіз об’єкта будівництва) [4].

Загалом, прямим аспектом розбудови інжинірин-
гу виступають глобалізаційні та інформатизаційні 
перетворення. З огляду на стійку тенденцію зростан-
ня обсягу інжинірингових послуг на глобальному 
ринку, при чому 95% експорту інжинірингових по-
слуг припадає на фірми високорозвинених країн, 
особливо важливо для України — вміла рецепція 
нормативно- правових, звичаєвих та ділових підходів 
щодо вдосконалення науково- інжинірингових дослі-
джень у будівництві із доктринально- теоретичних та 
практичних позицій ЄС та США виступає вимогою 
та потребою часу [5].

Законодавче визначення поняття «інжиніринг» 
у сфері будівництва наведено у Законі України 
«Про архітектурну діяльність» № 687-XIV від 
20.05.1999 р. (редакція від 24.07.2021 р.). По-пер-
ше, такі послуги мають інженерно- технічний ха-
рактер; по-друге, подібна діяльність здійснюється 
виключно у сфері будівництва; по-третє, інжині-
рингова діяльність складається з економічних, 
розробницьких, виробничих та документальних 
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етапів: під час них здійснюється різногалузевий 
консалтинг, координація безпосереднього буді-
вельного процесу та технічний нагляд за архітек-
турним забезпечення об’єкта, що проєктується [6].

Говорячи про інжиніринг, одразу доцільно 
звернути увагу на поняття «проєктування», адже 
це — передумова результату у сфері інжиніринго-
вих послуг будівництва. Зокрема, у п. 27 ч. 1 ст. 1 
Закону України «Про наукову і науково- технічну 
діяльність» № 848-VIII від 26.11. 2015 р. (ре-
дакція від 18. 04. 2021 р.) визначається поняття 
науково- технічного результату як моделювання, 
під час якого використовуються ескізи та будь-які 
проекти. Проєктування передбачає використання 
науково- методичного, матеріально- процесного, 
технологічного базису [7].

Крім того, додатковим елементом проєктуван-
ня може виступати експериментальна розроб-
ка. Подібний підхід передбачений у п. 28 ч. 1 
ст. 1 Закону України «Про наукову і науково- 
технічну діяльність». Де-факто, це — трамплін 
між науково- теоретичним вченням та аспектом 
практичного здійснення будь-якої процедури. 
Норма статті вказує на те, що результат такої ді-
яльності — створення принципово нового об’єкта 
інтелектуальної власності. Як зазначалося раніше, 
процес створення твору архітектури ототожнюєть-
ся із положеннями Закону України «Про автор-
ське право і суміжні права».

Окрім архітектурних розробок, фундаменталь-
ні та прикладні наукові дослідження також є ос-
новними формами наукової діяльності. При цьому 
прикладні дослідження можна розглядати як по-
шук шляхів практичного використання результа-
тів фундаментальних наукових досліджень у різ-
них галузях економіки, прямим наслідком яких 
є створення інновацій. Дослідження (дослідно- 
конструкторські, проектно- конструкторські, 
технологічні, пошукові, проектно- пошукові та 
ін. роботи), пов’язані з доведенням наукових 
і науково- технічних знань до їх практичного вико-
ристання, є основними формами науково- технічної 
діяльності. Визначення основних термінів, що ви-
користовуються в дефініціях, наведено на рис. 1.

Наступний аспект, на який варто звернути ува-
гу — державна підтримка виробничо- орієнтованих 
наукових установ, в тому числі — у галузі будів-
ництва. На загальному рівні вона забезпечується 
ст. 12 Закону України «Про наукову і науково- 
технічну діяльність», де виділено науковий, ви-
робничий та економічний підтексти створення Дер-
жавного реєстру наукових установ, яким надається 
підтримка держави. Максимальний строк вклю-
чення до реєстру складає 5 років. Окрім цього, для 
таких наукових установ надаються податкові піль-
ги, але із застереженням щодо неможливості змі-
ни галузевого виду наукової та науково- технічної 
діяльності. На додаток, для таких установ 

Рис. 1. Визначення основних термінів
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існує зобов’язання: 50% від доходу спрямовува-
ти на матеріально- технічні, науково- прикладні та 
теоретико- методологічні дослідження.

До набуття Україною незалежності діяла си-
стема базових галузевих наукових інститутів, що 
проводили фундаментальні та прикладні дослі-
дження, але з розпадом радянської системи обсяги 
державної підтримки зменшувалися, що призво-
дило до ліквідації значної кількості інститутів, 
а сам галузевий підхід втратив свою значимість. 
Наразі актуальним є функціональний підхід і по-
пулярності набуває створення інжинірингових ор-
ганізацій за зразком європейської практики.

Відповідно до Державного реєстру наукових 
установ, яким надається підтримка держави, сто-
совно будівельної галузі виділяємо такі заклади: 
Державне підприємство «Науково- дослідний ін-
ститут будівельного виробництва» Міністерства 
розвитку громад та територій України, Державна 
наукова установа «Український інститут науково- 
технічної експертизи та інформації» Міністерства 
освіти і науки України, Київський національний 
університет будівництва і архітектури тощо [8].Як 
було зазначено раніше, науково- технічна політи-
ка у сфері будівництва провадиться Мінрегіоном. 
У першу чергу, це стосується впровадження про-
європейських підходів (Регламент ЄС 305/2011) 
у Закон України «Про надання будівельної про-
дукції на ринку».

Відповідно, у листопаді 2021 року Мінрегіо-
ном було проведено круглий стіл щодо процесу 
імплементації даних положень у вітчизняне за-
конодавство. Серед питань, що обговорювалися, 
були: вдосконалення, гармонізація вітчизняної 
нормативної бази задля повноцінного та ефектив-
ного функціонування Закону України «Про на-
дання будівельної продукції на ринку»; процеду-
ра техніко- технологічного розвитку будівництва 
шляхом надання більш чітких стандартів — за 
прикладом Європи; контроль та нагляд за ста-
ном ринку будівництва, та головне — готовність 
відповідних осіб до імплементації Регламенту ЄС 
305/2011 [9].

Додатково, Закон України «Про надання буді-
вельної продукції на ринку» зробить обов’язковими 
такі вимоги ринку, як «якість» та «безпечність». 
Відтак, процедура надання та продажу такої про-
дукції набуде ознак, притаманних ЄС [10].

Окрім того, на факультативному рівні запрова-
джено Перелік національних стандартів (дотичний 
та доповнює Закон України «Про надання буді-
вельної продукції на ринку»). Перелік включає 
види діяльності у сфері будівництва та інжинірин-
гу, що мають здійснюватися відповідно до ДСТУ. 
Наприклад, мова йде про застосування відповідних 
матеріалів, скла, світлових елементів (опор, систем 
освітлення), систем пожежної сигналізації у про-
цесі архітектурного проєктування. При цьому, 

здійснено посилання на ст. 11-2 Закону України 
«Про технічні регламенти та оцінку відповідності» 
124-VIII від 15.01.2015 р. (редакція від 03.07.2020 
р.) та статті 17 Закону України «Про надання бу-
дівельної продукції на ринку» [11].

У свою чергу, на основі ст. 11–2 Закону Укра-
їни «Про технічні регламенти та оцінку відповід-
ності», а також — ст. 18 Закону України «Про 
надання будівельної продукції на ринку» Мінре-
гіон впровадив Перелік документів, що визначає 
застосовність та реальність впровадження Закону 
України «Про надання будівельної продукції на 
ринку» — в першу чергу, в контексті процесів 
євроінтеграції. Перелік вичерпний та містить 270 
пунктів таких критеріїв (документів) [12].

У той самий час, нещодавно Мінрегіоном здійс-
нено наукову розробку, що стосувалася безпосеред-
ньо алгоритмів складання національних стандар-
тів відповідно до імперативних нормативів Закону 
України «Про надання будівельної продукції на 
ринку». Даний фаховий процес було виконано ТОВ 
«Національний атестаційно- навчальний центр» 
(2021 р.). Загальна мета — приведення вищеза-
значеного галузевого ЗУ до стандартів, що вста-
новлюються у праві ЄС — зокрема, із врахуванням 
вищезгаданого Регламенту ЄС 305/2011 [13].

Крім того, здійснено посилання на наказ Мін-
регіону «Про затвердження Переліків прикладних 
науково- технічних розробок, щодо яких здійснюва-
тиметься фінансування у 2021 році за бюджетною 
програмою КПКВК 2751030» № 89 від 09.04.2021 
р. та Перелік категорій будівельної продукції 
(ПКМУ від 28.04.2021 р. № 426). Окрім цього, існує 
Перелік гармонізованих європейських стандартів, 
що публікуються в Офіційному Журналі ЄС (Offi-
cial Journal of the European Union), який дозволяє 
виокремити віхові елементи здійснення ринково- 
проєктувальних та архітектурно- будівельних іте-
рацій в Україні із виокремленням тенденцій Євро-
пи — в руслі безпеки та прозорості [14].

Оскільки концептуальною основою відповід-
них державотворчих перетворень в Україні є саме 
Регламент ЄС 305/2011, варто зупинитися на тих 
ідеях, що впроваджені даним нормативним доку-
ментом та мають бути застосовані в Україні [15].

Регламент ЄС 305/2011 (Construction Products 
Regulation, CPR) — це нормативний акт Європар-
ламенту та Європейської Ради, прийнятий з ме-
тою спрощення та роз’яснення існуючих правил 
розміщення продукції на ринку будівельних ви-
робів. Основна мета — гарантувати, що будівель-
не обладнання та матеріали, котрі знаходяться 
в обігу на території ЄС, відповідають стандартам, 
а також виготовлені таким чином, що гарантують 
безпеку та захист життя та здоров’я людей, майна 
та навколишнього середовища. Те саме стосуєть-
ся і процесу прикладних наукових досліджень як 
субскладової даного процесу.
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Крім того, матеріали, що використовуються 
у будівельних роботах на території Європейської 
економічної зони (ЄЕЗ), зобов’язані відповідати 
вимогам Регламенту ЄС 305/2011 щодо будівель-
них матеріалів. Якщо за певним товаром або ка-
тегорією товарів існує гармонізований стандарт 
(Harmonized Product Standard), то товар повинен 
отримати маркування CE, а наукові розробки не 
мають порушувати його принципових положень. 
Маркування CE означає, що продукт відповідає 
вимогам Регламенту, а також склав Деклара-
цію експлуатаційних характеристик (Declara-
tion of Performance — DoP) у належному вигляді 
(рис. 2).

Щодо правових основ Регламенту 305/2011, 
зазначимо наступне. Він вводить в дію такі по-
ложення: маркування продукції знаком CE; гар-
монізовані технічні стандарти (EN) проєктно- 
розробницьких характеристик виробу (продукту); 
загальну систему перевірки якості для кожної ка-
тегорії продукції та процесу її створення (вироб-
ництва); ієрархію компетентних органів перевірки 
щодо дотримання законодавства Союзу.

Регламентом ЄС 305/2011 надається дуже сво-
єрідне, проте містке визначення «будівельної про-
дукції». Відтак, це — будь-який товар або комп-
лект товарів, вироблений та розміщений на ринку 

для постійного використання в будівельних цілях, 
який впливає на якість будівельних робіт.

Засадничі елементи Регламенту ЄС 305/2011 
надаються також щодо Декларації експлуатацій-
них характеристик ((Declaration of Performance, 
DoP). Таким чином, Декларацію має бути пода-
но у паперовому чи електронному вигляді, опу-
бліковано онлайн відповідно до Делегованого 
Регламенту Єврокомісії № 157/2014 (Про умови 
забезпечення доступу до декларації про експлу-
атаційні характеристики будівельної продукції 
на веб-сайті). Мінімальний зміст Декларації по-
винен включати: тип продукту; систему оцін-
ки готового продукту та способів (засобів, мето-
дик, характеристик) виконання НДР та ДКТР 
(науково- дослідних / дослідно- конструкторських 
та технологічних робіт); номер та дату гармонізо-
ваного стандарту; призначення; перелік основних 
характеристик; опис хоча б однієї з основних ха-
рактеристик. Для складання Декларації відповід-
ності та отримання маркування необхідно пройти 
перевірки за декількома системами залежно від 
виду продукції.

Наступним важливим елементом Регламенту 
ЄС 305/2011 є системи атестації, що, відповідно 
до ініціативи уряду України, повинні бути посту-
пово впроваджені на вітчизняному рівні. Існує 

Рис. 2. Елементи Регламенту 305/2011
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шість Систем: Система 1 — Атестація продукції 
без проведення контрольних тестів; Система 1+ — 
Атестація продукції за допомогою контрольних 
тестів; Система 2 — Атестація контролю виробни-
чих процесів (КПП) без подальшого моніторин-
гу; Система 2+ — Атестація контролю виробни-
чих процесів (КПП) з подальшим моніторингом; 
Система 3 — Первинне тестування (Initial type 
testing); Система 4 — Контроль виробником, без 
залучення компетентних органів.

Відзначимо, що саме подібні підходи та їх за-
стосування в Україні дозволили б вивести процес 
прикладних наукових досліджень та інжинірин-
гових послуг будівництва на принципово новий 
рівень. Таким чином, видається можливим ство-
рити ієрархічну структуру будівництва, основни-
ми елементами котрої буде контроль, моніторинг 
та перевірка не лише кінцевого результату архі-
тектурних ітерацій, але й проміжних (процесних) 
елементів їх досягнення.

Окремо, варто згадати про специфічний вид 
інжинірингових послуг, що,  знову-таки, є дотич-
ним до процесу будівництва — науково- дослідні 
та дослідно- конструкторські роботи. Дані види 
робіт передбачає ст. 892–900 (Глава 62) Цивіль-
ного кодексу України № 435-IV від 16.01.2003 р. 
(редакція від 28.10.2021 р.). Відповідно, за дого-
ворами НДР/ДКТР допустиме виконання певних 
досліджень, розробок, ескізів, зразків чи техніч-
ної документації підрядником (виконавцем) на 
вимогу замовника. При цьому, зберігаються кла-
сичні вимоги до правочинів, встановлені ст. 208 
ЦК — щодо письмової форми, а також — щодо 
прав, обов’язків та відповідальності сторін дого-
вору (ст. 897–900 ЦК). Окремо варто згадати про 
факультативну вимогу щодо конфіденційності до-
говорів (ст. 895 ЦК), котра забороняє замовникові 
або виконавцю розголошувати певні дані статис-
тичного, дослідницького, розробницького чи ви-
конавчого характеру. Це, звісно, застосовно і до 
об’єктів архітектури (будівництва) [16].

Як зазначалося вище, оскільки науково- тех-
нічна діяльність та будівельний інжиніринг — 
результат (наслідок) праці певної особи (осіб), 
він є об’єктом права інтелектуальної власності. 
(далі — ІВ). Якщо розглядати архітектурні спору-
ди з точки зору права ІВ (службовий винахід — 
інжиніринг), він має відповідати таким аспектам: 

новизна, промислова придатність, винахідницький 
рівень — інакше називаються умовами патентоз-
датності (норми Закону України «Про охорону 
прав на винаходи і корисні моделі» № 3687-XII від 
15.12.1993 р. (редакція від 14.10.2020 р.) [16; 18].

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямі. Деталь-
ний та комплексний аналіз тематики інжинірингу 
у сфері будівництва дозволяє виокремити наступ-
ні висновки. По-перше, інжинірингові послуги — 
усталена практика у будівельній галузі технічно 
розвинених країн (будівельно- архітектурні ініціа-
тиви ЄС та їх впровадження Україною — яскравий 
приклад). Фактично, за своєю суттю інжиніринг — 
індикатор прикладних наукових досліджень як 
конгломерату (сукупності) певних його обов’язко-
вих елементів (НДР та ДКТР як його складові) 
[19; 20].

По-друге, інжиніринг — це вид інтелектуальної 
діяльності, що забезпечує ефективність реалізації 
будівельних проектів та впровадження інновацій-
них технологій, у т. ч. за рахунок впровадження 
прикладних наукових досліджень. Останні — ру-
шійна сила новацій, що спрямовується та коорди-
нується в Україні із застосуванням організаційно- 
правових механізмів державного управління 
а кращих міжнародних практик.

Наостанок, позиції України у міжнародному 
інжинірингу наразі є слабкими, але спостеріга-
ється позитивна тенденція до трансформації іс-
нуючої усталеної системи та появи вітчизняних 
інжинірингових компаній. Тож питання держав-
ної підтримки розвитку прикладних наукових до-
сліджень як складової інжинірингових послуг при 
будівництві потребує окремої уваги [21]. По мірі 
зростання питомої ваги інтелектуальних послуг 
у будівництві зростає потреба у вдосконаленні дер-
жавного регулювання цього напрямку. У цьому 
контексті,  знову-таки, доцільно згадати досвід Єв-
ропи та Регламент ЄС 305/2011, а також — Деле-
гований Регламент Єврокомісії № 157/2014 (Про 
умови забезпечення доступу до декларації про 
експлуатаційні характеристики будівельної про-
дукції) як спосіб досягнення вимог Євроінтеграції, 
цифровізації, діджиталізації та інформатизації 
світової спільноти (розробницького, інженерно- 
технічного простору у сфері архітектурного про-
єктування).
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ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СИСТЕМИ  
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ (1990–2022 рр.)

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ (1990–2022 гг.)

HISTORY OF ESTABLISHING AND DEVELOPMENT OF  
THE ECONOMIC SECURITY SYSTEM OF UKRAINE (1990–2022)

Анотація. Дослідження історичних передумови становлення та розвитку системи зовнішньоекономічної безпеки 
України потребує міждисциплінарного знання. Відповідно у статті розглядаються методологічні принципи дослідження 
проблем забезпечення економічної безпеки в умовах глобальних трансформацій такі, як принципи історизму, об’єктив-
ності, причинності, системності та розвитку.

Акцентується увага на тому, що можна виділити наступні етапи розвитку системи економічної безпеки в Україні: 
І етап, що тривав до 1917 р., ІІ етап — 1917–1930 рр., ІІІ етап — 1931–1940 рр., IV етап — 1941–1991 рр., V етап — з 1991 р. до 
теперішнього часу.

Зазначається, що на підставі історіографічного аналізу результатів історичних, економічних досліджень, а також 
виокремлюючи напрацювання в науці державне управління в новітній історії державного управління у сфері зовніш-
ньоекономічної безпеки України можна виокремити шість основних підетапів:1-й підетап (1990–1996 рр.) — це історич-
ний період від прийняття Декларації про державний суверенітет України до прийняття Конституції України. 2-й підетап 
(1997–2002 рр.) — період, коли схвалена Концепція (основи державної політики) національної безпеки України. 3-й під-
етап (2003–2009 рр.) — прийняттям Закону України «Про основи національної безпеки України» (2003 р.). 4-й підетап 
(2010–2013 рр.) — початок зміни зовнішньополітичного статусу України, а саме поновленням позаблокового статусу. Це 
знайшло своє відображення у Законах України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», «Про основи національ-
ної безпеки України», в нових редакціях Воєнної доктрини України (2012 р.) та Стратегії національної безпеки України 
(2012 р.). 5-й підетап (2014–2019 рр.) — кардинальні зміни воєнно- політичної та воєнно- стратегічної обстановки навко-
ло України, що були спричинені російською агресією, керівництво Української держави відмовилося від позаблокового 
статусу та поновило зовнішньополітичний курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію. 6-й підетап (2019 р. — по 
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теперішній час) — в умовах складної воєнно- політичної та воєнно- стратегічної обстановки навколо України, що спричи-
нені російською агресією, реалізуються завдання європейської та євроатлантичної інтеграції, а також удосконалюються 
правовий та інституційний механізми публічного управління у сфері національної безпеки.

Ключові слова: національна безпека, зовнішньоекономічна безпека, механізми публічного управління у сфері зов-
нішньоекономічної безпеки, національні інтереси.

Аннотация. Изучение исторических предпосылок становления и развития системы внешнеэкономической безопас-
ности требует междисциплинарных знаний. Соответственно, в статье рассмотрены такие методологические основы ис-
следования проблем экономической безопасности в контексте глобальных трансформаций, как принципы историзма, 
объективности, причинности, системности и развития.

Акцентируется внимание на том, что можно выделить следующие этапы развития системы экономической безо-
пасности в Украине: I этап, продолжавшийся до 1917 г., ІІ этап — 1917–1930 гг., ІІІ этап — 1931–1940 гг. 1991 гг., V этап — 
с 1991 г. по настоящее время.

Отмечается, что на основании историографического анализа результатов исторических, экономических исследо-
ваний, а также выделяя наработки в науке государственное управление в новейшей истории государственного управ-
ления в сфере внешнеэкономической безопасности Украины можно выделить шесть основных подэтапов: 1-й подэтап 
(1990–1996 гг.) — это исторический период от принятия Декларации о государственном суверенитете Украины до при-
нятия Конституции Украины. 2-й подэтап (1997–2002 гг.) — период, когда одобрена Концепция (основы государственной 
политики) национальной безопасности Украины. 3-й подэтап (2003–2009 гг.) — принятие Закона Украины «Об осно-
вах национальной безопасности Украины» (2003 г.). 4-й подэтап (2010–2013 гг.) — начало смены внешнеполитическо-
го статуса Украины, а именно восстановлением внеблокового статуса. Это нашло свое отражение в Законах Украины 
«Об основах внутренней и внешней политики», «Об основах национальной безопасности Украины», новых редакциях 
Военной доктрины Украины (2012 г.) и Стратегии национальной безопасности Украины (2012 г.). 5-й подэтап (2014–
2019 гг.) — кардинальные изменения военно- политической и военно- стратегической обстановки вокруг Украины, вы-
званные российской агрессией, руководство Украинского государства отказалось от внеблокового статуса и возобно-
вило внешнеполитический курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию. 6-й подэтап (2019 г. — по настоящее 
время) — в условиях сложной военно- политической и военно- стратегической обстановки вокруг Украины, вызванные 
российской агрессией, реализуются задачи европейской и евроатлантической интеграции, а также совершенствуются 
правовой и институционный механизмы публичного управления в сфере национальной безопасности

Ключевые слова: национальная безопасность, внешнеэкономическая безопасность, механизмы публичного управ-
ления в сфере внешнеэкономической безопасности, национальные интересы.

Summary. The study of historical preconditions for the formation and development of Ukraine’s foreign economic security 
system requires interdisciplinary knowledge. Accordingly, the article considers the methodological principles of research on the 
problems of economic security in the context of global transformations, such as the principles of historicism, objectivity, causal-
ity, system and development.

Emphasis is placed on the following stages of development of the economic security system in Ukraine: Stage I, which lasted 
until 1917, Stage II — 1917–1930, Stage III — 1931–1940, Stage IV — 1941–1991, Stage V — from 1991 to the present.

It is noted that on the basis of historiographical analysis of the results of historical and economic research, as well as 
highlighting the achievements in science the public administration in the recent history of public administration in the field of 
foreign economic security of Ukraine can be divided into six main substages: 1st sub-stage (1990–1996) is a historical period 
from the adoption of the Declaration of State Sovereignty of Ukraine to the adoption of the Constitution of Ukraine. 2nd sub-
stage (1997–2002) — the period when the Concept (basics of state policy) of national security of Ukraine was approved. 3rd 
sub-stage (2003–2009) — adoption of the Law of Ukraine «On the Fundamentals of National Security of Ukraine» (2003). The 
4th sub-stage (2010–2013) is the beginning of a change in Ukraine’s foreign policy status, namely the renewal of its non-aligned 
status. This is reflected in the Laws of Ukraine «On the Principles of Domestic and Foreign Policy», «On the Fundamentals of 
National Security of Ukraine», in the new versions of the Military Doctrine of Ukraine (2012) and the National Security Strategy 
of Ukraine (2012). 5th sub-stage (2014–2019) — radical changes in the military- political and military- strategic situation around 
Ukraine caused by Russian aggression, the leadership of the Ukrainian state renounced non-aligned status and renewed its 
foreign policy towards European and Euro- Atlantic integration. 6th sub-stage (2019 — present) — in the difficult military- political 
and military- strategic situation around Ukraine caused by Russian aggression, the tasks of European and Euro- Atlantic integra-
tion the tasks of European and Euro- Atlantic integration are being implemented, as well as the legal and institutional mecha-
nisms of public administration in the field of national security are being improved.

Key words: national security, foreign economic security, mechanisms of public administration in the field of foreign econo-
mic security, national interests.
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Постановка проблеми. Дослідження історичних 
передумови становлення та розвитку системи 

зовнішньоекономічної безпеки України потребує 
міждисциплінарного знання. Відповідно існує на-
гальна необхідність урахування таких методологіч-
них принципів дослідження проблем забезпечення 
зовнішньоекономічної безпеки в умовах глобальних 
трансформацій як принципи історизму, об’єктивності, 
причинності, системності та розвитку [38, с. 18–19].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Еко номічна безпека як важлива складова націо-
нальної безпеки України займає одне з централь-
них місць в наукових публікаціях вітчизняних 
вчених. Зокрема, окремі аспекти забезпечення 
економічної безпеки досліджували такі видат-
ні вітчизняні науковці, як О. Власюк, В. Геєць, 
Б. Губський, Р. Дацків, С. Коляда, В. Мунтіян, 
Г. Пастернак- Таранушенко, С. Пирожков, А. Су-
хоруков, О. Шнипко та інші. В той же час, відзна-
чимо, що більш детального дослідження потребує 
історичний контекст становлення економічної без-
пеки України, етапи її розвитку та нормативно- 
правового оформлення.

Формулювання цілей статті. Метою статті є до-
слідження основних етапів становлення та розвит-
ку системи економічної безпеки України протягом 
періоду незалежності (1990–2022 рр.).

Виклад основного матеріалу. Дослідження ево-
люції системи економічної безпеки України варто 
розпочати з виокремлення методологічних прин-
ципів наукового дослідження. Зокрема, принцип 
історизму є необхідним в розгляді еволюції са-
мого предмету пізнання, а також в трактуванні 
його руху від абстрактного до конкретного, що 
зумовлено взаємодією і зв’язком фундаменталь-
ної науки зі сферою прикладних досліджень та 
практикою. Цей принцип — вихідне положення, 
що безпосередньо узгоджується із принципом 
об’єктивності. З огляду на це важливою є розроб-
ка періодизації новітньої історії становлення та 
розвитку системи економічної безпеки України.

В науковому дискурсі питання становлення 
і розвитку системи економічної безпеки розгля-
далися такими науковцями, як Є. Павліченко, 
О. Гузенко [10]; Л. Корчевська [8]. Зокрема, мож-
на виокремити наступні етапи розвитку системи 
економічної безпеки в Україні [10]:

І етап тривав до 1917 р., характеризується: 
формуванням систем економічної безпеки різних 
суб’єктів господарської діяльності, що зумовлено 
доцільністю і необхідністю дотримання економіч-
ного балансу підприємства і його прибутків;

ІІ етап — 1917–1930 рр., характеризується: 
переходом від політики військового комунізму до 
НЕПу, тобто формування системи економічної без-
пеки в умовах одержавлення засобів виробництва;

ІІІ етап — 1931–1940 рр., характеризуєть-
ся: переходом до командно- адміністративної 

економіки — розвиток планової економіки, що 
передбачало всебічну оцінку господарської діяль-
ності підприємства з точки зору визначення сту-
пеня виконання ним плану.

IV етап — 1941–1991 рр., характеризується: 
становленням і розвитком галузевого та інших 
його напрямів економічної безпеки, удосконален-
ня напрацювань попередніх періодів; за воєнних 
часів — на перше місце виходять питання воєнно- 
економічної безпеки, в післявоєнний період — пи-
тання виробничої безпеки;

V етап — з 1991 р. до теперішнього часу — це 
спроби пристосування напрацювань попередніх 
періодів до сучасних ринкових умов та умов еко-
номічної глобалізації.

На підставі історіографічного аналізу результа-
тів історичних, економічних досліджень, а також 
виокремлюючи напрацювання в науці державне 
управління [37, 4, 3] пропонуємо в новітній іс-
торії державного управління у сфері зовнішньо-
економічної безпеки України виокремити шість 
основних підетапів.

1-й підетап (1990–1996 рр.) — це історичний 
період від прийняття Декларації про державний 
суверенітет України [17] до прийняття Консти-
туції України [6]. В Декларації про державний 
суверенітет було визначено такі види безпеки: 
екологічна, внутрішня та зовнішня безпеки. При 
цьому в документі було акцентовано увагу на еко-
номічній самостійності України, на питаннях пов-
ноцінного політичного, економічного, соціального, 
духовному розвитку Української держави [17].

3 серпня 1990 р. було прийнято Закон «Про 
економічну самостійність Української РСР», що 
слугував логічним продовженням правового за-
кріплення державного суверенітету України [20]. 
Проте, в цьому ж році керівництвом Держплану 
України його було ліквідовано без обґрунтування 
такої необхідності [11, с. 382].

Прийняття Постанови Верховною Радою Укра-
їнської РСР «Про проголошення незалежності 
України» є черговим етапом створення інститу-
ту державного управління та початковим етапом 
започаткування інституту національної безпеки. 
Варто зазначити, що на цьому історичному етапі 
державного будівництва в Україні «партія влади» 
вела розбудову система державного управління на 
основі моделі адміністративно- державного управ-
ління [12, с. 151].

Історію підготовки та прийняття Концепції 
національної безпеки України та інших докумен-
тів, що регулювали питання національної безпе-
ки і оборони досить детально описано в багатьох 
працях. Це дозволяє констатувати, що в дослі-
джуваний період питання національної безпеки 
розглядалися в рамках воєнної науки, державної 
безпеки та геополітики. Тобто, питання націо-
нальної безпеки України в рамках геополітичного 
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та воєнно- політичних підходів ототожнювалися 
з воєнною, внутрішньою та зовнішньою безпе-
кою. Прикладом зазначеного є те, що одними 
із перших законів у сфері національної безпеки 
і оборони були прийняті Закони України «Про 
Службу безпеки України» (1992 р.), «Про оборону 
України» (1992 р.) і «Про Збройні Сили України» 
(1992 р.), а першим програмним документом у цій 
сфері стала Воєнна доктрина (1993 р.), в якій був 
визначений позаблоковий статус України.

5 грудня 1994 року в Будапешті було підпи-
сано Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку 
з приєднанням України до Договору про нерозпов-
сюдження ядерної зброї (Будапештський меморан-
дум) [2]. Згідно із Меморандумом, Росія, США та 
Велика Британія зобов’язалися бути гарантами 
безпеки й територіальної цілісності України, при 
цьому зобов’язалися утримуватися від економіч-
ного примусу тощо.

Визначальне значення для подальшого розвит-
ку системи національної безпеки мало прийняття 
Конституції України (1996 р.), у якій було визна-
чено конституційні засади політики у сфері наці-
ональної безпеки і оборони Української держави.

Підбиваючи підсумки першого етапу станов-
лення та розвитку системи національної безпе-
ки України (1991–1996 рр.), слід зазначити, що 
в стислі терміни були розроблені та впровадженні 
в державно- управлінську практику конституцій-
ні та організаційно- правові засади забезпечення 
національної безпеки та нормативно- правова база 
в галузі національної безпеки й оборони України 
в цей період розроблялася в рамках геополітич-
ного підходу, що давалося взнаки у визначенні 
національних інтересів України та методів їх від-
стоювання на міжнародній арені.

2-й підетап (1997–2002 рр.). 16 січня 1997 р. 
була схвалена Концепція (основи державної полі-
тики) національної безпеки України. У цій Кон-
цепції поняття «національна безпека» трактува-
лося «як стан захищеності життєво важливих 
інтересів особи, суспільства і держави від внутріш-
ніх і зовнішніх загроз є необхідною умовою збере-
ження та примноження духовних і матеріальних 
цінностей» [13]. Також в цьому документі було ви-
значено пріоритетні національні інтереси, а також 
перелік загроз національній безпеці у таких сфе-
рах, як: політична, економічна, соціальна, воєнна, 
екологічна, науково- технічна та інформаційна.

У 1998 р. був прийнятий Закон України «Про 
Раду національної безпеки і оборони України», 
який визначав функції, компетенції, склад, струк-
туру, порядок функціонування РНБО України 
[27], а в 2000 р. Закон України «Про державне 
прогнозування та розроблення програм економіч-
ного і соціального розвитку України».

Після прийняття РНБО України «Стратегії 
інтеграції України в НАТО» (2002 р.), а також 

підписання на Празькому саміті (2002 р.) Украї-
ною «Плану дій Україна — НАТО» лейтмотивом 
політики національної безпеки Української дер-
жави стала інтеграція в європейські та євроатлан-
тичні структури безпеки.

Підбиваючи підсумки другого етапу розвитку 
системи національної безпеки України (1997–
2002 рр.), слід зазначити, що за цей термін часу 
було змінено розуміння феномену «національної 
безпеки», внаслідок чого до традиційних вимірів 
національної безпеки були додані інформаційна, 
політична та інші види безпеки та удосконалено 
організаційно- правові засади забезпечення націо-
нальної безпеки, визначено зовнішньополітичний 
курс України на європейську та євроатлантичну 
інтеграцію.

3-й підетап (2003–2009 рр.). Початок цього 
етапу також ознаменувався прийняттям Зако-
ну України «Про основи національної безпеки 
України» (2003 р.), яким в офіційному дискурсі 
державного управління було закріплено зміну ро-
зуміння феномену «національної безпеки» та вста-
новлено демократичний цивільний контроль над 
Воєнною організацією і правоохоронними органа-
ми Української держави. Так в ст. 1 Закону Укра-
їни «Про основи національної безпеки України» 
(2003 р.) термін «національна безпека» трактуєть-
ся «як захищеність життєво важливих інтересів 
людини і громадянина, суспільства і держави, за 
якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, 
своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація 
реальних та потенційних загроз національним ін-
тересам …» [9, с. 49–50].

Водночас, в цьому Законі України було визна-
чено пріоритети національних інтересів та перелік 
загроз національній безпеці у зовнішньополітич-
ній сфері, у сфері державної безпеки, у воєнній 
сфері та сфері безпеки державного кордону Укра-
їни, у внутрішньополітичній сфері, в економіч-
ній сфері, у соціальній та гуманітарній сферах, 
у науково- технічній сфері, в екологічній та ін-
формаційній сферах. Зокрема, в переліку загроз 
національній безпеці в економічній сфері наведено 
такі загрози, як [9, с. 53–54]:
 • критична залежність національної економіки від 
кон’юнктури зовнішніх ринків;

 • нераціональна структура експорту з переважно 
сировинним характером та низькою питомою 
вагою продукції з високою часткою доданої вар-
тості;

 • велика боргова залежність держави, критичні 
обсяги державних зовнішнього і внутрішнього 
боргів;

 • небезпечне для економічної незалежності України 
зростання частки іноземного капіталу у страте-
гічних галузях економіки.
Зазначимо, що в офіційному дискурсі держав-

ного управління України перелік видів безпеки 
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було значно розширено шляхом долучення таких 
видів, як інформаційна, соціальна, гуманітарна 
та інші.

В цей період був прийнятий Закон України 
«Про демократичний цивільний контроль над Во-
єнною організацією і правоохоронними органами 
держави» (2003 р.), що разом із використанням 
інноваційних підходів у сфері державного управ-
ління сприяв впровадженню моделі «Нового дер-
жавного управління у сфері безпеки» [5, с. 187].

У 2004 р. було прийнято нову редакцію Во-
єнної доктрини України в якій було визначено 
кінцеву мету євроатлантичної інтеграції — вступ 
до НАТО [16].

У 2007 р. було прийнято Стратегію національ-
ної безпеки України [32] в якій були визначені 
принципи забезпечення національної єдності та 
захищеності життєво важливих інтересів особи, 
суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх 
загроз. В Стратегії акцентувалася увага на загро-
зах стратегічній стабільності, економічній, енер-
гетичній, демографічній, екологічній, техноген-
ній, інформаційній, воєнній, державній безпеці, 
а також на загрозах терористичного характеру. 
Окремо в Стратегії зазначається про актуальні 
проблеми функціонування системи забезпечення 
національної безпеки та шляхи їх вирішення.

У 2007 р. в «Методиці розрахунку рівня еконо-
мічної безпеки України» було визначено основні 
складові економічної безпеки, а саме: виробничу, 
демографічну, енергетичну, зовнішньоекономіч-
ну, інвестиційно- інноваційну, макроекономічну, 
продовольчу, соціальну, фінансову безпеки [21]. 
В «Методичних рекомендаціях щодо розрахунку 
рівня економічної безпеки України», що затвер-
джені Наказом Міністерства економічного розвит-
ку і торгівлі України від 29.10.2013 р. визначено 
сутність економічної безпеки держави та розрахо-
вано порогові значення індикаторів економічної 
безпеки [22]. Цей документ застосовується Мініс-
терством розвитку економіки, торгівлі та сільсько-
го господарства для інтегральної оцінки рівня еко-
номічної безпеки України в цілому по економіці 
та за окремими сферами діяльності. Інші органи 
виконавчої влади, наукові інститути та інші уста-
нови в межах своїх повноважень можуть вико-
ристовувати «Методичні рекомендації» та визна-
чати рівень складових економічної безпеки для 
прийняття управлінських рішень щодо аналізу, 
запобігання та попередження реальних і потенцій-
них загроз національним інтересам у відповідній 
сфері. Проте, «Методичні рекомендації» мають ін-
формаційний, рекомендаційний, роз’яснювальний 
характер та не є обов’язковими для використання.

У 2009 році Указом Президента України від 
08.07.2009 р. № 514/2009 була затверджена Док-
трина інформаційної безпеки країни [18]. В цьому 
документі визначено організаційно- правові засади 

забезпечення інформаційної безпеки України, на-
прями державної політики у сфері інформаційної 
безпеки держави, а також реальні та потенційні 
загрози інформаційній безпеці у зовнішньополітич-
ній сфері, у сфері державної безпеки, у воєнній, 
внутрішньополітичній, економічній, соціальній, гу-
манітарній, науково- технічній, екологічній сферах.

Загалом зазначимо, що в період 2003–2009 рр. 
було обґрунтовано організаційно- правові засади 
забезпечення національної безпеки в контексті ре-
алізації завдань європейської та євроатлантичної 
інтеграції України.

4-й підетап (2010–2013 рр.). Початок цього 
етапу ознаменувався зміною зовнішньополітич-
ного статусу України, а саме поновленням поза-
блокового статусу. Це знайшло своє відображен-
ня у Законах України «Про засади внутрішньої 
і зовнішньої політики», «Про основи національної 
безпеки України», в нових редакціях Воєнної док-
трини України (2012 р.) та Стратегії національної 
безпеки України (2012 р.). Зокрема, в Стратегії 
визначено чинники, що загрожують глобальній 
міжнародній стабільності та негативно познача-
ються на регіональному безпековому середовищі 
України, а також загрози економічній, енергетич-
ній, продовольчій, соціально- демографічній безпе-
ці, екологічній та техногенній безпеці. В Стратегії 
також акцентовано увагу на актуальності загроз 
національній безпеці, які були визначені в За-
коні України «Про основи національної безпеки 
України», на актуальних проблемах функціону-
вання системи забезпечення економічної безпеки 
та шляхах їх вирішення.

З 2012 р. в офіційному дискурсі державного 
управління для забезпечення фінансової безпеки 
використовують «Концепцію забезпечення наці-
ональної безпеки у фінансовій сфері» [7]. Крім 
того, у 2012 р. Постановою Кабінету Міністрів 
України була прийнята Концепція інституційної 
реформи у сфері виконання майбутньої Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС [39]. Загалом за-
значимо, що протягом 2010–2013 рр. було обґрун-
товано організаційно- правові засади забезпечен-
ня національної безпеки в контексті дотримання 
Україною позаблокового статусу.

5-й підетап (2014–2019 рр.). У 2014 р. в умо-
вах різких і кардинальних змін воєнно- політичної 
та воєнно- стратегічної обстановки навколо Украї-
ни, що були спричинені російською агресією, ке-
рівництво Української держави відмовилося від 
позаблокового статусу та поновило зовнішньопо-
літичний курс на європейську та євроатлантич-
ну інтеграцію [14, 1], а також Верховною Радою 
України та Європейським Парламентом було ра-
тифіковано Угоду про асоціацію між Україною 
та Європейським Союзом. Ця Угода є найбільш 
масштабним пакетом домовленостей в історії не-
залежної України з ЄС. Економічна частина Угоди 



70

// Практичні аспекти економічної безпеки держави //
// Електронне наукове видання «Публічне адміністрування  

та національна безпека» // № 1 (23), 2022

окреслила завдання щодо співпраці в галузі еконо-
міки та суттєвого наближення економічної систе-
ми України до економічних стандартів ЄС. Перед-
бачається, що це буде здійснено на основі взаємної 
лібералізації економіки, а також гармонізації під-
ходів та принципів співпраці в економічній сфері. 
Угода про асоціацію також передбачає розвиток 
інтенсивного діалогу між Україною та ЄС, який 
охоплюватиме широке коло питань — від обгово-
рення перспектив розвитку тих чи інших галузей 
до консультацій із питань регулювання тих чи 
інших сфер та вирішення суперечок.

Проголосивши курс на європейську та євроат-
лантичну інтеграцію, Україна, як невід’ємна ча-
стина Східної Європи, наразі докладає значних 
зусиль у співпраці з ЄС до розбудови загальноєв-
ропейської системи безпеки.

В контексті зміни зовнішньополітичного кур-
су до Закону України «Про основи національної 
безпеки України» та інших законів були внесе-
ні відповідні зміни. Також були прийняті інші 
закони та нормативно- правові акти, що регулю-
вали питання забезпечення національної безпе-
ки в умовах гібридної війни, розв’язаної керів-
ництвом Росії проти України, зокрема Закон 
України «Про санкції» [29]. У травні 2015 року 
була затверджена нова редакція Стратегії наці-
ональної безпеки України [33], яка спрямована 
на формування ефективної системи забезпечення 
національної безпеки. В цій Стратегії наведено 
перелік актуальних загроз національній безпеці: 
агресивні дії Росії по відношенню до Української 
держави; неефективність системи забезпечення 
національної безпеки України; корупція та нее-
фективність системи державного управління; еко-
номічна криза, виснаження фінансових ресурсів 
держави та зниження рівня життя населення; за-
грози енергетичній, екологічній, інформаційні та 
кібернетичній безпеці; загрози безпеці критичної 
інфраструктури.

У 2015 р. також було затверджено нову редак-
цію Воєнної доктрини України [24] та Стратегію 
сталого розвитку України [34].

У 2016 р. затверджено нову Доктрину інфор-
маційної безпеки України [19] та Стратегію кі-
бербезпеки України [31]. У процесі комплексного 
вдосконалення законодавства з питань національ-
ної безпеки і оборони України 6 червня 2016 р. 
Указом Президента України також було затвер-
джено «Стратегічний оборонний бюлетень Украї-
ни» [30]. З метою досягнення стратегічних цілей 
і виконання основних заходів оборонної реформи 
складовим сектору оборони передбачено до кінця 
2020 р. виконати низку завдань щодо приведення 
зразків озброєння та спеціальної техніки у відпо-
відність із стандартами держав — членів НАТО.

У 2017 р. прийнято Закон України «Про ос-
новні засади забезпечення кібербезпеки України» 

[26]. У цих документах наведено перелік загроз 
інформаційній та кібернетичній безпеці, а також 
визначено новітні підходи та принципи їх забез-
печення. Також у 2017 р. було схвалено Енерге-
тичну стратегію України на період до 2035 року 
[35] та Концепцію створення державної системи 
захисту критичної інфраструктури [36].

У 2018 р. був прийнятий Закон України «Про 
національну безпеку України». В цьому законі 
було нормативно визначено національну безпеку 
України як «захищеність державного сувереніте-
ту, територіальної цілісності, демократичного кон-
ституційного ладу та інших національних інтере-
сів України від реальних та потенційних загроз» 
[23]. Також в законі акцент зроблено на воєнній, 
державній, громадській безпеці та кібербезпеці.

У 2019 р. було внесено зміни до Конституції 
України щодо стратегічного курсу держави на 
набуття повноправного членства України в Євро-
пейському Союзі та в Організації Північноатлан-
тичного договору [15]. Отже, в період 2014–2019 
рр. було обґрунтовано організаційно- правові за-
сади забезпечення національної безпеки України 
в умовах гібридної війни.

6-й підетап (2019 р. — по теперішній час). 
В умовах складної воєнно- політичної та воєнно- 
стратегічної обстановки навколо України, що 
спричинені російською агресією, керівництво 
Української держави реалізовує завдання євро-
пейської та євроатлантичної інтеграції, а також 
удосконалює правовий та інституційний механіз-
ми публічного управління у сфері національної 
безпеки. Зокрема, відповідно до Указу Президен-
та України «Питання Апарату Ради національ-
ної безпеки і оборони України» № 764/2019 [40] 
затверджено нову структуру Апарату Ради націо-
нальної безпеки і оборони України.

У 2020 р. було прийнято нову редакцію Стра-
тегії національної безпеки України [28] в якій 
одним із напрямків забезпечення національної 
безпеки визначено сталий розвиток національної 
економіки та її інтеграція в європейський еконо-
мічний простір.

У 2021 р. було прийнято Концепцію національ-
ної стійкості, Стратегію зовнішньополітичної діяль-
ності України, Стратегію воєнної безпеки України, 
Стратегію економічної безпеки України на період 
до 2025 року, Стратегію інформаційної безпеки, 
Стратегію біобезпеки та біологічного захисту.

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямі. Підбива-
ючи підсумки даного дослідження, зазначимо, 
що, наразі в Україні сформовано систему дер-
жавного управління у сфері економічної безпе-
ки, в якій суб’єктами управління є: органи дер-
жавного управління, а саме Президент України, 
Верховна Рада України, Кабінет Міністрів Укра-
їни, міністерства, зокрема Міністерство розвитку 
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економіки, торгівлі та сільського господарства 
України, Міністерство фінансів України, Мініс-
терство цифрової трансформації України, Мініс-
терство енергетики та захисту довкілля України, 
Міністерство інфраструктури України, Національ-
ний банк України, державні агентства, місцеві 
державні адміністрації та органи місцевого само-
врядування; посадові особи та службовці, що на-
ділені державно- владними повноваженнями тощо.

В той же час, еволюція процесу становлення 
системи забезпечення економічної безпеки Укра-
їни свідчить про непрості шляхи пошуку консен-
сусу між національними інтересами у економічній 
сфері та зовнішньоекономічними інтересами гео-
політичних акторів. За таких обставин сформува-
ти національну суб’єктність досить складно, проте 
Україна поступово і впевнено рухається в даному 
напрямі.
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ФІЛОСОФСЬКІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ  
СОЦІАЛЬНО‑ЕКОНОМІЧНИХ ПАРАДИГМ:  

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АСПЕКТ

PHILOSOPHICAL APPROACHES TO THE FORMATION  
OF SOCIO‑ECONOMIC PARADIGMS:  

A RETROSPECTIVE ASPECT

Анотація. Стаття присвячена визначенню впливу філософських та релігійних течій на формування трансформаційних 
процесів економічних систем для подальшої проекції отриманих результатів в умовах сучасних викликів. У статті прово-
диться класифікації історичних періодів суспільного розвитку з урахуванням філософських та релігійних течій, зокрема 
виділено періоди розвитку суспільства на сучасному історичному етапі, що охоплюють індустріальний, постіндустріаль-
ний, інформаційний та цифровий періоди суспільного розвитку. Визначено гносеологічні підходи, що використовували-
ся у системі аналізу впливу філософських течій на суспільних розвиток. Для аналізу було обрано ряд філософських та 
релігійних течій, зокрема схоластику, філософію Аристотеля, філософію Фоми Аквінського (філософсько- раціоналістичне 
богослов’я), богословське бароко, сакраментологію, екзистенцію, есенцію, що доцільно віднести як течії богослов’я. Та-
кий вибір був обумовлений рішенням автора щодо визначення впливу релігійних течій на філософські напрямки, а потім 
і на суспільно- економічні системи. було визначено вплив, його масштаби та його роль у розвитку суспільства шляхом 
аналізу взаємозалежностей суспільних процесів та економічного розвитку. Було визначено системність взаємодії у кон-
цепції «суспільство- філософія-економіка» з метою розробки проекції трансформації суспільно- економічного розвитку 
відповідно до результатів проведеного аналізу. У дослідженні використано методи аналізу, різні методи пізнання, по-
рівняльного аналізу, гносеологічні методи та методи проекції і моделювання. Отже, детальний аналіз філософських та 
релігійних течій, що відображають практичний розвиток суспільства, дозволить більш глибоко зануритися у вирішення 
питання забезпечення стабільності розвитку, а також мінімізації впливів життєвих етапів спаду та стагнації для того, 
щоб соціально- економічні показники у періоди негативних етапів суспільного розвитку значно нижче впливали на су-
спільні процеси, що забезпечить якісні трансформації у життєдіяльності окремого індивіда, та суспільства в цілому.

Ключові слова: суспільно- економічні течії, філософсько- раціоналістичні течії, філософсько- релігійні течії.

Summary. The article is devoted to determining the influence of philosophical and religious currents on the formation of 
transformational processes of economic systems for the further projection of the obtained results in the conditions of modern 
challenges. The article classifies the historical periods of social development taking into account philosophical and religious 
currents, in particular, the periods of social development at the modern historical stage are highlighted, covering the industrial, 
post-industrial, informational and digital periods of social development. The epistemological approaches used in the system 
of analysis of the influence of philosophical currents on social development are defined. A number of philosophical and re-
ligious currents were chosen for analysis, including scholasticism, Aristotle’s philosophy, the philosophy of Thomas Aquinas 
(philosophical- rational theology), theological baroque, sacramentology, existence, essence, which should be classified as cur-
rents of theology. Such a choice was determined by the author’s decision to determine the influence of religious currents on 
philosophical trends, and then on socio- economic systems. the impact, its scope and its role in the development of society were 
determined by analyzing the interdependencies of social processes and economic development. The system of interaction in 
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the concept of «society- philosophy-economy» was determined in order to develop a projection of the transformation of socio- 
economic development in accordance with the results of the analysis. The research used methods of analysis, various methods 
of cognition, comparative analysis, epistemological methods and methods of projection and modeling. Therefore, a detailed 
analysis of philosophical and religious currents that reflect the practical development of society will allow to delve more deeply 
into the solution of the issue of ensuring the stability of development, as well as minimizing the effects of life stages of decline 
and stagnation in order for socio- economic indicators in periods of negative stages of social development had a much lower 
influence on social processes, which will ensure qualitative transformations in the life of an individual and society as a whole.

Key words: socio- economic currents, philosophical- rationalist currents, philosophical- religious currents.

Introduction. Концептуальні парадигми розвитку 
суспільства завжди були і будуть тісно пов’язані 

із філософськими течіями. Філософська наука ви-
значає пріоритети суспільного розвитку, а наявні 
у той чи інший історичний період часу суспільні 
цінності визначають розвиток філософської науки. 
Такий дуалізм розвитку суспільства підтверджує 
високу роль філософії у соціально- економічно роз-
витку, адже лише динамічні трансформації в умо-
вах панування гносеологічних підходів до розвитку 
суспільства здатні забезпечити дійсно якісно нові 
перетворення. Ретроспективний аналіз філософ-
ських та богословських течій у різні історичні 
періоди визначає комплекс причинно- наслідкових 
зв’язків розвитку соціально- економічних систем, 
що дозволяє прогнозувати економічні та соціальні 
параметри в умовах нових суспільних викликів.

Питання розвитку суспільства традиційно ві-
дображаються у філософських течіях, в тому чис-
лі у релігійних течіях, оскільки питання релігії 
напряму впливає на формування цінностей, норм 
та пріоритетів суспільства. Проте, формування 
економічних взаємовідносин у системі впливу 
релігійних течій та філософських категорій на 
економічні процеси не є достатньо вивченими. 
Отже, доцільні провести проекцію економічного 
розвитку шляхом проведення ретроспективного 
аналізу зміни філософських та релігійних течій 
з урахуванням трансформаційних процесів у су-
спільстві. Саме така проекція дасть можливість 
прогнозувати трансформаційні процеси у еконо-
мічному та соціальному житті в умовах глобаль-
ної нестабільності та зміни архітектури суспільно-
го розвитку, викликаних новими умовами життя 
через пандемію коронавірусу, військову агресію, 
що є наймасштабнішою з часів Другої світової 
війни, формування нових цінностей цифрового 
суспільства.

Огляд літературних джерел. Питання пошуку 
взаємозв’язків у системі філософських, релігійних 
суспільних течій та економічного розвитку ще досі 
є невивченим у повному обсязі. Проте ряд авторів 
торкалися досліджуваної проблематики у своїх ро-
ботах. Зокрема, Лутчак В. Ф. у своєму дисертацій-
ному дослідженні виділяв окремі аспекти філософ-
ських підходів до питань економічного розвитку, 
зокрема, була проаналізована суспільна та соціаль-
на ситуація і її вплив на транскордонні економічні 

процеси [1]. У дослідженні К. В. Гегедоша визна-
чаються транскордонні проблеми співробітництва, 
що поставлені на рейки філософських парадигм, 
визначаються економічні філософські течії з ура-
хуванням актуальності процесів цифрової еконо-
міки [2]. Фрімен С., Петіт Ф., Поґе Т., Мілер Д. 
у своїй роботі «Філософської думки» розглядали 
суспільно- політичні процеси розвитку суспіль-
ства та їх вплив на економіку [3]. У досліджен-
нях Поліщук О. та Петрук Н. зроблено акцент на 
забезпечення процесів сталого розвитку шляхом 
імплементації філософських підходів у суспільно- 
політичний розвиток [4]. Аналіз механізмів дер-
жавного управління для формування зовнішньої 
політики шляхом ретроспективного визначення 
впливу філософських течій було проведено у робо-
ті Дурман О. [5]. Отже, актуальність питання по-
шуку ефективних механізмів розвитку економіки 
визначає увагу авторів до його розв’язання. Проте, 
нові виклики та трансформаційні процеси зовніш-
нього та внутрішнього середовища вимагають від 
авторів нового погляду на вплив філософських па-
радигм на суспільно- економічні процеси.

Мета та завдання дослідження. Визначивши 
актуальність проведення дослідження, було окрес-
лено мету та завдання. Метою дослідження визна-
чено проведення ретроспективного аналізу впливу 
філософських та релігійних течій на формування 
трансформаційних процесів економічних систем 
для подальшої проекції отриманих результатів 
в умовах сучасних викликів.

Відповідно до поставленої мети досягнуто на-
ступні завдання:
 – проведення класифікації історичних періодів 
суспільного розвитку з урахуванням філософ-
ських та релігійних течій;

 – визначено гносеологічні підходи, що використо-
вувалися у системі аналізу впливу філософських 
течій на суспільних розвиток;

 – проаналізовано взаємозалежність суспільних 
процесів та економічного розвитку;

 – визначено системність взаємодії у концепції 
«суспільство- філософія-економіка»;

 – розроблено проекцію трансформації суспільно- 
економічного розвитку відповідно до результатів 
проведеного аналізу.
Методи дослідження. У дослідженні вико-

ристано методи аналізу, різні методи пізнання, 
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порівняльного аналізу, гносеологічні методи та 
методи проекції і моделювання.

Виклад основного матеріалу. Актуальність пи-
тання класифікації історичних періодів суспільно-
го розвитку з урахуванням філософських та релі-
гійних течій полягає у тому, що суспільні процеси 
є циклічними. Ще класики економічної науки 
визначали стадії життєвого циклу продукції, біз-
несу, а на глобальному рівні — макроекономічних 
процесів. Отже, детальний аналіз філософських та 
релігійних течій, що відображають практичний 
розвиток суспільства, дозволить більш глибоко 
зануритися у вирішення питання забезпечення 
стабільності розвитку, а також мінімізації впливів 
життєвих етапів спаду та стагнації для того, щоб 
соціально- економічні показники у періоди нега-
тивних етапів суспільного розвитку значно нижче 
впливали на суспільні процеси, що забезпечить 
якісні трансформації у життєдіяльності окремого 
індивіда, та суспільства в цілому.

Класична література виділяє чотири основні пе-
ріоди сучасного розвитку суспільства: індустріаль-
не, постіндустріальне, інформаційне та цифрове. 
Акумулювання досліджено провідних науковців 
дозволити розробити таблицю (табл. 1) характе-
ристик різних історичних періодів з урахуванням 
практичних вимог суспільства на той час.

Аналіз періодів суспільного розвитку на су-
часному етапі дозволив визначити суспільно- 
економічні запити до нових філософських течій, 
що дуально формували і практичну реалізацію но-
вих підходів до техніці, технологіях, соціальному 
житті, мисленні індивіда тощо. Проте, цікавим є 
порівняння впливів систем цінностей та ціннісних 
орієнтирів у різні історичні періоди.

Яскравим прикладом для аналізу впливу філо-
софських течій на суспільні цінності та орієнти-
ри є схоластика — філософська та релігійна течія 
середньовіччя, в основі якої полягали знання та 
розвиток людини шляхом осмислення буття та 
спостереження за явищами природи та суспільним 
розвитком з метою підтвердження церковних дог-
матів [11–12]. Середньовічна філософія в нашому 
традиційному розуміння орієнтована на укріплен-
ня позицій релігійного впливу, проте, як бачи-
мо із визначення поняття схоластики, ця течія є 
більш глибокою. Адже на меті стоїть розвиток та 
якісні трансформації суспільства, що визначають-
ся новими знаннями та догмами. Недарма саме 
схоластика базувалася на філософії Аристотеля, 
де закони мислення є законами буття. Саме у фі-
лософії Аристотеля ми знаходимо основополож-
ним пізнання процесів розвитку всесвіту, життє-
діяльності окремої людини, розвитку суспільства 

Таблиця 1
Ретроспективний аналіз основних періодів суспільства на сучасному етапі його розвитку [1–10]

Назва періоду Часові рамки Основні характеристики
Причина 
переходу

Суспільні тригери

Індустріальний 
період

XIX – початок 
ХХ століття

Розвиток промисловості екстенсивними 
методами, розвиток процесів урбанізації, 
переселення населення із сіл у міста, 
переформатування сільськогосподарської 
діяльності, розвиток науки та техніки

Розвиток нау-
ки і техніки

Покращення рівня 
життя шляхом збіль-
шення випуску необ-
хідних товарів

Постіндустрі-
альний період

Середина ХХ 
століття

Актуалізація соціальних запитів насе-
лення, «розумна» урбанізація, розвиток 
агломерацій, соціально- психологічні ас-
пекти розвитку суспільства, зміна сві-
тогляду у післявоєнний період, гумані-
зація, орієнтація на попит, надмірний 
попит, підвищення попиту на послуги

Соціальні по-
треби після 
П е р ш о ї  т а 
Другої світо-
вих воєн

Підвищення рівня 
життя шляхом забезпе-
чення попиту на послу-
ги, соціальні гарантії

Інформаційне 
суспільство

Кінець ХХ – по-
чаток ХХІ сто-
ліття

Людиноцентризм, вільний та швидкіс-
ний доступ до інформації, демократиза-
ція суспільних процесів через руйнуван-
ня бар’єрів у часі та просторі завдяки 
розвитку інноваційних технологій, в пер-
шу чергу Інтернет- ресурсів

Розвиток тех-
нологій

Доступ до інформації 
як джерела знань, тех-
нологічного розвитку, 
економічної конкурен-
тоздатності

Цифрове сус-
пільство

Початок – 20-ті 
роки ХХІ сто-
ліття

Діджиталізація процесів надання послуг, 
дистанціювання у суспільних процесах 
(спілкування, обміну інформацією, за-
безпечення попиту), формування нової 
системи мислення (мерехтливе сприй-
няття інформації), підвищені запити 
суспільства до швидкості та мобільності 
вирішення їх запитів

Формування 
нової систе-
ми мислення, 
сприйняття 
інформації

Мобільність та доступ-
ність всіх процесів 
життєзабезпечення, не-
обхідність у самореалі-
зації та самоідентифі-
кації особистості через 
вираження власного 
духовного та психоло-
гічного індивідуалізму
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[13]. Гносеологічні підходи до формування систем 
пізнання, характерних для певного історичного 
періоду, можна проеціювати на новітні історичні 
періоди розвитку суспільства. Зокрема, філософія 
пізнання, яка бере свій початок ще з часів Арис-
тотеля, є основою формування науково- технічного 
прогресу, який, власне, і сприяв появі індустрі-
ального періоду розвитку. Отже, формується три-
єдина система суспільно- економічного розвитку: 
практичні потреби — філософські течії — еконо-
мічні результати, що можна представити у вигля-
ді наступної схеми — рис. 1

Отже, аналізуючи різні періоди розвитку сучас-
ного суспільства було визначено, що в основі всіх 
економічних та суспільних трансформацій лежать 
потреби людини, які розвиваються через розвиток 
філософської думки. Неможливою є трансформа-
ція суспільства без трансформації системи мислен-
ня, переосмислення нових життєвих орієнтирів, 
пріоритетів, цінностей.

Отже, враховуючи вищесказане, доціль-
но визначити вплив різних філософських течій 
у різні історичні періоди на формування нового 

суспільства, щоб знайти ключові характеристики 
впливу на суспільні зміни і трансформації.

Для аналізу було обрано ряд філософських та 
релігійних течій, зокрема схоластику, філосо-
фію Аристотеля, філософію Фоми Аквінського 
(філософсько- раціоналістичне богослов’я), бого-
словське бароко, сакраментологію, екзистенцію, 
есенцію, що доцільно віднести як течії бого-
слов’я. Такий вибір був обумовлений рішенням 
автора щодо визначення впливу релігійних течій 
на філософські напрямки, а потім і на суспільно- 
економічні системи. Доцільно визначити чи є та-
кий вплив, його масштаби та його роль у розвитку 
суспільства. Результати аналізу, що було проведе-
но, зведено до табл. 2

Отже, у таблиці представлені філософсько- 
релігійні течії, та визначено їх вплив на економіч-
ні процеси, що були визначені у різні історичні 
періоди сучасного розвитку суспільства. Відповід-
но, серед основних характеристик філософських 
та релігійних течій, що здійснювали свій вплив 
на розвиток суспільства, можна визначити на-
ступні:

Рис. 1. Структура триєдиної системи суспільства  
«практичні вимоги — філософські течії — економічні результати»

Джерело: розроблено автором
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 – взаємозв’язок необхідності аналітичного під-
твердження дійсності шляхом спостереження, 
експериментів тощо;

 – формування системи «запит суспільства» — 
«шляхи вирішення», систематизація процесів 
розвитку;

 – формування життєвих орієнтирів, потреб у са-
мореалізації та духовному зростання (немате-
ріальна роль);

 – вибір суспільного пріоритету: задоволення ма-
теріальних чи суспільних потреб;

 – створення системи ціннісних орієнтирів та ро-
зуміння того, що їх уособлює (конкретна реа-
лізація);

 – створення системи суспільних запитів, що є ос-
новою людиноцентричних підходів у розвитку 
суспільства;

 – систематизація процесів суспільно- економічного 
розвитку, стратегічна орієнтацій трансформацій.
Представити результати дослідження можна 

у вигляді схеми — рис. 2.
Отже, аналізуючи ці філософські та релігійні 

течії було визначено, що кожен історичний пе-
ріод, незважаючи на його віддаленість у часі від 
сучасного суспільства, зробив великий вплив на 
формування постіндустріального, індустріального, 
інформаційного та цифрового суспільства. Отже, 
використовуючи систему основних характеристик 
філософських та релігійних течій можна зробити 
проекцію розвитку суспільства у операційному та 
стратегічному векторі.

Висновки та пропозицій. У результаті прове-
деного дослідження автором було запропоновано 
класифікацію історичних періодів суспільного 

Таблиця 2
Вплив релігійно- філософських течій на суспільно- економічні процеси [1–10]

Назва течії
Коротка 

характеристика
Трігер

Вплив на суспільно- 
економічні процеси

Вплив на сучасні періоди 
розвитку суспільства

Схоластика Філософська та релі-
гійна течія, що ха-
рактеризує системи 
пізнання з метою під-
твердження догматів 
релігії

П і з н а н н я , 
підтверджен-
ня духовних 
догматів

Вплинула на розвиток знань 
та формування системи пошу-
ку інформації, яка може під-
тверджувати чи спростовувати 
суспільні процеси

Визначила взаємозв’язок 
необхідності аналітичного 
підтвердження дійсності 
шляхом спостереження, 
експериментів тощо

Філософія Арис-
тотеля

Структуризація існу-
ючого, його вивчення 
через визначення го-
ловного елементу та 
елементів системи

Структуриза-
ція проблеми 
для пошуку 
шляхів її ви-
рішення

Забезпечення стратегічних 
векторів та орієнтирів роз-
витку суспільства через по-
шук та вирішення головних 
суспільних проблем у різні 
історичні періоди

Формування системи «за-
пит суспільства» — «шля-
хи вирішення», система-
тизація процесів розвитку

Філософсько- 
раціоналістичне 
богослов’я Фоми 
Аквінського

Поєднання філософії 
та християнської віри 
з метою пошуку цін-
ностей духу та ідеалі-
зації суспільства

Духовні цін-
ності, пошук 
власного «я»

Введення духовного елементу 
у систему суспільних ціннос-
тей та визначення його місця 
і ролі для людини та розвитку 
людства

Формування життєвих 
орієнтирів, потреб у само-
реалізації та духовному 
зростання (нематеріальна 
роль)

Богословське ба-
роко

Поєднання реальності 
та ілюзії, поєднання 
природного начала 
людини та духовного

Ш л я х  в і д 
п риродних 
запитів до гу-
маністичних 
цінностей

Пошук балансу розвитку су-
спільства: між потребами та 
запитами і духовними цінно-
стями та орієнтирами

Людина робить важливий 
вибір: задоволення матері-
альних чи духовних потреб 
є у суспільному пріоритеті

Сакраментологія Вчення про систему 
знаків, яка дозволяю 
нам розуміти сутність 
речей

Р о з у м і н н я 
буття

Визначає розуміння людиною 
та суспільством базових речей 
для розвитку, розуміння «до-
брого» та «поганого», «корис-
ного» та «руйнуючого»

Створення системи цінніс-
них орієнтирів та розумін-
ня того, що їх уособлює 
(конкретна реалізація)

Екзистенція Визначення філософ-
ського існування лю-
дини на основі свободи 
та духовної унікаль-
ності

Свобода Визначення можливостей 
людини до самостійного та 
вільного вибору життєвих 
цінностей та запитів

Створення системи су-
спільних запитів, що є 
основою людиноцентрич-
них підходів у розвитку 
суспільства

Есенція Визначення головно-
го елементу структури 
та його взаємозв’язків 
з іншими елементами

Систематиза-
ція

Формування комплексного 
підходу до розвитку суспіль-
ства, де головним запитам 
підпорядковуються як друго-
рядні запити, так і механізми 
суспільних трансформацій

Систематизація процесів 
суспільно- економічного 
розвитку, стратегічна орі-
єнтацій трансформацій
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розвитку з урахуванням філософських та релігій-
них течій. Шляхом аналізу гносеологічних під-
ходів, що використовувалися у системі аналізу 
впливу філософських течій на суспільних розви-
ток було визначено взаємозалежність суспільних 
процесів та економічного розвитку. Розроблено 

комплексний підхід до формування концепції 
«суспільство- філософія-економіка», що дозволяє 
розробити проекцію трансформації суспільно- 
економічного розвитку відповідно до результатів 
проведеного аналізу.

Рис. 2. Систематизація взаємозв’язків філософських та релігійних течій  
із суспільно- економічними періодами розвитку: формат запитів та відповідей

Джерело: розроблено автором
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