
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ВИКЛИКИ: 
УРЯДУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО

Монографія 

За загальною редакцією Л. Г. Комахи, І. В. Алєксєєнко

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ВИКЛИКИ: 
УРЯДУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО

Монографія

КИ
ЇВС

ЬК
ИЙ

 Н
АЦ
ІО
НА
ЛЬ
НИ
Й УН

ІВЕ
РС
ИТ
ЕТ

 

ІМ
ЕН
І Т
АР
АС
А Ш

ЕВ
ЧЕ
НК
А  

ВЕ
РС
ІЯ

 Н
Е Д
ЛЯ

 ДР
УК
У



УДК 32:351/354]:316.42
        Г54

Авторський  колектив :
Л. Г. Комаха , І. В. Алєксєєнко  (розд. 3.7), В. А. Гошовськ а  (розд. 1.1), 

Н. М. Гринчук  (розд. 2.5), Ю. Ф. Дехтяренко  (розд. 2.1), 
 С. А. Дяченко  (розд. 2.3), С. П. Завгородня  (розд. 3.8),  
Г. П. Завор ітня  (розд. 3.6), В. В. Крейденко  (розд. 1.2),  
І. В. Клименко  (розд. 4.3), Н. Г. Клименко  (розд. 3.5),  

В. С. Колтун  (розд. 2.4), Н. М. Корчак  (розд. 4.2), Н. Б. Лар іна  (розд. 4.4), 
С. В. Лар ін  (розд. 4.5), Н. В. Л і к арчук  (розд. 4.1),  

Р. Р. Марутян , М. Г. Орел (розд. 3.3), Т. П. Паламарчук  (розд. 3.4), 
І. В. Рейтерович  (розд. 1.3), Г. П. Ситник  (розд. 3.1), Є. І. Таран  (розд. 3.2), 

В. В. Юзефович  (розд. 2.2).
 

Рецензенти :
д-р наук держ. упр., проф. А. П. Лелеченко

(Національний авіаційний університет), 
д-р наук держ. упр., доц. С. Ю. Лук ін

(Регіональний центр підвищення кваліфікації Київської області),
д-р наук держ. упр., проф. С. О. Кравченко

(Національний інститут стратегічних досліджень)

Рекомендовано до друку 
вченою радою Навчально-наукового інституту  

публічного управління та державної служби  
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

(протокол № 8 від 28 вересня 2022 року)

Г54
Глобалізаційні виклики: урядування майбутнього : монографія /  

авт. кол. Л. Г. Комаха,  І. В. Алєксєєнко, В. А. Гошовська та ін.; за заг. 
ред. Л. Г. Комахи, І. В. Алєксєєнко. – К. : ВПЦ "Київський університет", 
2022. – 976 с.  

У монографії проаналізовано актуальні питання розвитку 
урядування, які постали перед Україною і світом в умовах глобалізації.

Досліджено явище парламентаризму як особливої системи пуб-
лічного управління. Значну увагу приділено проблемам управління 
територіальним розвитком в умовах глобальних трансформацій.

Висвітлено питання забезпечення національної безпеки в 
сучасних умовах. 

Розглянуто проблеми глобалізації та трансформації держави, а також 
формування нової публічної служби в контексті сучасних викликів. 

Для студентів, викладачів, аспірантів та практичних спеціалістів.

УДК 32:351/354]:316.42
 

© Комаха Л. Г., Алєксєєнко І. В., Гошовська В. А. та ін., 2022
© Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

ВПЦ "Київський університет", 2022



3

ЗМІСТ

Частина 1
ПАРЛАМЕНТАРИЗМ І СИСТЕМА  
ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ  
СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ  ............................................................. 11

РОЗДІЛ 1.1. ПАРЛАМЕНТАРИЗМ ЯК ОСОБЛИВА  
СИСТЕМА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ .............................11

1.1.1. Парламентаризм в умовах сучасних  
глобалізаційних викликів ..........................................................14
1.1.2. Парламентаризм як система державної влади ..............21
1.1.3. Парламент – домінуюча складова системи  
народного представництва ........................................................25
1.1.4. Парламентаризм в інтерпретаціях сучасної науки 
публічного управління ...............................................................29
1.1.5. Трансформація парламентаризму  
в умовах сучасних змін..............................................................32
1.1.6. Сучасні тренди розвитку парламентаризму ..................39
Список використаних джерел ...................................................50

РОЗДІЛ 1.2. ЕВОЛЮЦІЯ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ  
В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ ...............................................................57

1.2.1. Парламентаризм в Україні за радянських часів ............63
1.2.2. Передумови конституційної реформи 2004 р.  ..............70
1.2.3. Відміна конституційної реформи в Україні ...................81
1.2.4. Повернення до Конституції України від 2004 р.  ..........86
Список використаних джерел ...................................................89

РОЗДІЛ 1.3. ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРЕДСТАВНИЦЬКОГО 
ПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ .............................91

1.3.1. Проблеми та перспективи розвитку представницького 
правління в контексті сучасних глобалізаційних викликів ....94
1.3.2. Метаморфози представницького правління  
на сучасному етапі глобалізації ..............................................112
Список використаних джерел  ................................................122



4

Частина 2
УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ  
В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ........127

РОЗДІЛ 2.1. ПІДСИЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ  
ТЕРИТОРІЇ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ 
ТРАНСФОРМАЦІЙ ....................................................................127

2.1.1. Земельна реформа в Україні: критичний аналіз ..........132
2.1.2. Фіналізація земельної реформи:  
земельна децентралізація та дерегуляція ..............................138
2.1.3. Особливості регулювання земельних відносин  
у воєнний період ......................................................................155
Список використаних джерел .................................................168

РОЗДІЛ 2.2. ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ  
ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ 
СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН .....................................................177

2.2.1. Теоретичні та нормативно-законодавчі аспекти сфери 
планування розвитку територій ..............................................179
2.2.2. Напрями розвитку територій в умовах трансформації 
суспільних відносин ................................................................182
2.2.3. Вплив факторів воєнного стану на сферу планування 
розвитку територій...................................................................198
Список використаних джерел .................................................210

РОЗДІЛ 2.3. ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ У СФЕРІ 
МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ЯК МЕХАНІЗМ 
ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ  .....213

2.3.1. Управління місцевим розвитком  
на засадах Smart City ...............................................................217
2.3.2. Засоби, інструменти та форми механізму  
діджиталізації у сфері місцевих фінансів України ...............226
2.3.3. Механізм розвитку фінансової децентралізації засобами 
діджиталізації ...........................................................................239
Список використаних джерел .................................................248



5

РОЗДІЛ 2.3. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ 
РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ  
ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ...................................257

2.4.1. Теоретичні основи процесів глобальних 
трансформацій ....................................................................260
2.4.2. Темпоральна комплементарність як засаднича 
вимога управління розвитком територій ..........................266
2.4.3. Інноваційні підходи у прогнозуванні  
територіальних тенденцій розвитку ..................................284
Список використаних джерел ............................................295

РОЗДІЛ 2.5. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ .........................................305

2.5.1. Еволюція наукових поглядів на роль ресурсів  
у територіальному розвитку ...................................................310
2.5.2. Виклики, втрати та пошук ресурсів майбутнього .......326
Список використаних джерел .................................................346

Частина 3
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ  
БЕЗПЕКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ....................................353

РОЗДІЛ 3.1. СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ  
НА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
БЕЗПЕКИ СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ .....................................353

3.1.1. Взаємозумовленість соціальних явищ,  
які позначають концептами «безпека» й «небезпека»,  
в процесі дослідження соціальних систем ............................358
3.1.2. Основні фактори впливу на безпеку соціальних  
систем у контексті сучасних уявлень про її зміст .................369
3.1.3. Зміст концепту «безпека» як характеристики буття 
соціальної системи ...................................................................376
3.1.4. Підходи до розкриття змісту концепту «безпека»  
та формування механізмів забезпечення безпеки  
соціальних систем ....................................................................381
Список використаних джерел .................................................396



6

РОЗДІЛ 3.2. ОСМИСЛЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ 
ПОГЛЯДІВ ЩОДО ФОРМУВАННЯ СВІТОВОГО 
ПОРЯДКУ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ...................................................401

3.2.1. Сутність глобальних викликів сучасності та їх  
вплив на забезпечення національної безпеки в ХХІ ст. .......403
3.2.2. Світовий порядок як соціальне явище та наукова 
категорія ....................................................................................412
3.2.3. Різновиди світового порядку: основні концепції  
та підходи щодо його формування .........................................422
3.2.4. Місце України та проблеми забезпечення її безпеки  
в новій архітектурі світоустрою .............................................429
Список використаних джерел .................................................438

РОЗДІЛ 3.3. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ У КОНТЕКСТІ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ....................................................444

3.3.1. Взаємозалежність безпеки та національної стійкості 450
3.3.2. Національна безпека та безпека державності  
в контексті змісту концептів «нація», «націоналізм»  
та «культурний код» .................................................................460
3.3.3. Стійкість соціального порядку  
як визначальна передумова національної безпеки  
та національної стійкості ........................................................466
3.3.4. Передумови та ознаки суспільно-політичної 
дестабілізації як загрози національній стійкості ..................478
Список використаних джерел  ................................................497

РОЗДІЛ 3.4. ГЛОБАЛЬНА ПОЛІТИЧНА 
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ЯК УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ 
ГЛОБАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ .....................................................511

3.4.1. Глобалізація як чинник політичної реструктуризації  
в системі сучасних міжнародних відносин ...........................513
3.4.2. Глобальна політична реструктуризація в умовах 
постбіполярності та євроатлантизму .....................................521



7

3.4.3. Розвиток транснаціональних структур та еволюція 
державного суверенітету як чинники глобальної політичної 
реструктуризації .......................................................................530
Список використаних джерел .................................................539

РОЗДІЛ 3.5. ПРОБЛЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ  
ТА ШЛЯХИ ЇЇ РОЗВ’ЯЗАННЯ ................................................544

3.5.1. Соціальна безпека як соціальне явище  
та об’єкт наукових досліджень ...............................................546
3. 5.2. Характеристика об’єктів соціальної безпеки  
України та компетенції суб’єктів її забезпечення .................559
3.5.4. Особливості забезпечення соціальної безпеки  
в умовах воєнного стану..........................................................591
Список використаних джерел .................................................597

РОЗДІЛ 3.6. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ В УМОВАХ  
ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ НАЦІОНАЛЬНІЙ  
БЕЗПЕЦІ .......................................................................................610

3.6.1. Теоретико-концептуальні засади стійкості ..................614
3.6.2. Зміна світового порядку та роль російсько-української 
війни як рушія трансформаційних процесів  ........................623
3.6.3. Інституційний механізм забезпечення стійкості  
в Україні в умовах трансформації світового порядку ..........635
Список використаних джерел .................................................643

CHAPTER 3.7. CONSOLIDATION ANALYSIS OF THE 
THREATS TO THE NEW FORMAT OF THE SECURITY  
POWER .........................................................................................649

3.7.1. Terrorism: features, transformation, current problems  
of research. World experience in the fight against terrorism. ....652
3.7.2. Modern cyber terrorism is a threat to the peace  
and security of mankind .............................................................661
References ..................................................................................671



8

РОЗДІЛ 3.8. НАУКОВА ДИПЛОМАТІЯ  
ТА ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА:  
ПРОТИДІЯ ГЛОБАЛЬНИМ ВИКЛИКАМ  
І ЗАГРОЗАМ  ...............................................................................674

3.8.1. Наукова дипломатія: поняття, функції, завдання  
у сфері зовнішньополітичної діяльності ...............................677
3.8.2. Національні моделі наукової дипломатії .....................685
3.8.3. Наукова дипломатія та реалізація національних 
інтересів держави .....................................................................698
Список використаних джерел .................................................704

РОЗДІЛ 3.9. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ  
ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ  
ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
В БОРОТЬБІ З ЕНЕРГЕТИЧНОЮ БІДНІСТЮ ..................711

3.9.1. Поняття «енергетична бідність», його формалізація  
та взаємозв’язок із суміжними поняттями ............................714
3.9.2. Фактори виникнення енергетичної бідності:  
основні підходи та характеристика їх прояву в Україні .......727
3.9.3. Інституціональні особливості виявлення  
енергетичної бідності та запровадження заходів  
боротьби з нею: кращі світові практики ................................737
3.8.4. Пріоритети державної політики скорочення 
енергетичної бідності в Україні в сучасних умовах 
державотворення ......................................................................751
Список використаних джерел .................................................759

Частина 4 
НОВА ПУБЛІЧНА СЛУЖБА  
В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ ...................... 775

РОЗДІЛ 4.1. КАДРОВА КОРУПЦІЯ ЯК «ЕРОЗІЯ» 
УПРАВЛІНСЬКОЇ СПРОМОЖНОСТІ ДЕРЖАВИ ............775

4.1.1. Ключові чинники виникнення корупції в органах 
державної влади .......................................................................779



9

4.1.2. Форми прояву кадрової корупції  
в органах державної влади ......................................................786
4.1.4. Кадрова корупція в Україні та механізми її 
профілактики ............................................................................800
Список використаних джерел  ................................................808

РОЗДІЛ 4.2. ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ У ПУБЛІЧНІЙ  
СФЕРІ ЯК СКЛАДНИК ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ: 
СИСТЕМА АНТИКОРУПЦІЙНИХ ОРГАНІВ ТА 
НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЗК В УМОВАХ  
ВОЄННОГО СТАНУ ..................................................................811

4.2.1. Місце корупції в системі суспільних відносин:  
причини та ризики  ..................................................................814
4.2.2. Корупція як правове явище та її нормативно  
визначені види ..........................................................................820
4.2.3. Система антикорупційних органів ...............................828
4.2.4 Напрями діяльності НАЗК в умовах воєнного стану .....838
Список використаних джерел .................................................846

РОЗДІЛ 4.3. ВИКЛИКИ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ 
УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОВНОМАСШТАБНОГО 
РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ .............................................860

4.3.1. Характеристика сучасних маніпулятивних  
технологій російської федерації .............................................865
4.3.2. Система державного управління забезпеченням 
інформаційної безпеки України ..............................................873
Список використаних джерел  ................................................890

РОЗДІЛ 4.4. УРЯДУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО. 
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАХИСТОМ 
НАЦІОНАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ В УКРАЇНІ: 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ...................897

4.4.1. Історіографі та методологія дослідження  
публічного управління на ціннісній основі ...........................902
4.4.2. Дослідження системи національних цінностей  
держави, суспільства та особистості .....................................903



10

4.4.3. Особливості публічного управління захистом 
національних цінностей на ціннісній основі ........................911
Список використаних джерел .................................................926

РОЗДІЛ 4.5. ОСОБЛИВОСТІ ПУБЛІЧНОГО 
УПРАВЛІННЯ ЗАХИСТОМ НАЦІОНАЛЬНИХ 
ЦІННОСТЕЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ 
ВИКЛИКІВ ТА ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН ..............936

4.5.1. Особливості захисту національних цінностей: 
теоретико-методологічний підхід ...........................................940
4.5.2. Система суб’єктів державного управління захистом 
національних цінностей у сфері національної безпеки .......943
4.5.3. Інститути громадянського суспільства.  
Державні самоврядні суб’єкти ...............................................949
4.5.4. Громадяни України  .......................................................955
4.5.5. Джерела загроз національним цінностям ....................957
Список використаних джерел .................................................968



11

ЧАСТИНА 1
 

ПАРЛАМЕНТАРИЗМ І СИСТЕМА  
ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ  

СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ 

Валентина Гошовська,
докторка політичних наук, професорка, доктор габілітований,

завідувачка кафедри парламентаризму, Навчально-науковий 
інститут публічного управління та державної служби Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

РОЗДІЛ 1.1. ПАРЛАМЕНТАРИЗМ ЯК ОСОБЛИВА 
СИСТЕМА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація. Розглядається феномен парламентаризму як новий напрям 
знань у науці публічного управління. Метою розділу є науко-
вий аналіз парламентаризму як особливої системи публічного 
управління. Досягнення означеної мети передбачає реалізацію 
таких завдань дослідження: розгляд еволюційних поглядів на 
парламентаризм включно з інституціоналізацією концепції 
парламентаризму в Україні; визначення місця парламента-
ризму в системі державної влади, а також науки і практики 
публічного управління; окреслення ролі парламенту як домі-
нуючої складової народного представництва; інтерпретація 
парламентаризму в сучасній науці публічного управління; ана-
ліз трансформації парламентаризму в умовах сучасних змін; 
розгляд сучасних трендів розвитку парламентаризму. Мето-
дологія дослідження базується на низці визнаних у сучасній 
науці методів, а саме – системного методу, що передбачає 
сприйняття публічного управління як системи з такою ці-
лісною підсистемою, як парламентаризм, що виявляє себе на 
засадах стверджених теоретичних поглядів та дієвих прак-
тик; методу ретроспективного аналізу, який базується на 
розгляді теорії і практики парламентаризму в процесі його 
становлення й сучасного розвитку; компаративістського ме-
тоду, що зумовлює аналіз інституціоналізації та розвитку 
парламентаризму в Україні з урахуванням досвіду інших кра-
їн. Результатами дослідження є доведення, що парламента-
ризм є особливою системою публічного управління, в якій пар-
ламент відіграє ключову роль, а інститути представницької 
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демократії є базовими. Парламентаризм є міжгалузевим на-
прямом складного суспільно-політичного явища, пов’язаного 
із системою організації політичної влади в державі, яка вклю-
чає розгляд питань із політології, права і публічного управ-
ління. У дослідженні уточнено науковий апарат парламен-
таризму, визначено завдання парламентаризму як напряму 
знань у науці публічного управління. Практична вагомість 
роботи полягає в тому, що вона орієнтована на навчальний 
процес (викладання дисциплін) за спеціалізацією «Парламен-
таризм і парламентська діяльність» Навчально-наукового 
інституту публічного управління і державної служби Київ-
ського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Цінність/оригінальність дослідження полягає в тому, що 
Науковою школою вітчизняного парламентаризму вперше 
визначено наукове поняття «парламентаризм», стандарти 
і компетентності парламентської діяльності, сучасні моде-
лі реалізації народного представництва в державотворчому 
процесі України, особливості розвитку політичної культури 
в забезпеченні єдності та консолідації українського суспіль-
ства, механізми запобігання політичній корупції в органах 
представницької влади в Україні та ін.

Valentyna Goshovska,
Doctor of Political Sciences, Professor, Doctor habilitatus, 

Head of the Department of Parliamentarism, Educational and 
Scientific Institute of Public Administration and Civil Service of 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
 

PARLIAMENTARISM AS A SPECIAL SYSTEM OF PUBLIC 
MANAGEMENT

Abstract. The phenomenon of parliamentarism as a new direction of 
knowledge in the science of public administration is considered. The 
purpose of the chapter is a scientific analysis of parliamentarism 
as a special system of public administration. Achieving this goal 
involves the implementation of the following research objectives: 
consideration of the evolution of views upon parliamentarism, 
including the institutionalization of the concept of parliamentarism 
in Ukraine; determining the place of parliamentarism in the 
system of state power, as well as the science and practice of 
public administration; outlining the role of parliament as the 
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dominant component of people representation; interpretation of 
parliamentarism in the modern science of public administration; 
analysis of the transformation of parliamentarism under modern 
changes; deliberation of modern trends in the development of 
parliamentarism. Methodology is based on a number of such 
commonly recognized scientific methods as: a systemic method that 
involves the perception of public administration as a system with 
such an integral subsystem as parliamentarism, which manifests 
itself on the basis of affirmed theoretical views and effective 
practices; the method of retrospective analysis, which regards 
consideration of the theory and practice of parliamentarism in the 
process of its formation and modern development; comparative 
method, which determines institutionalization and development of 
parliamentarism in Ukraine, taking into account the experience of 
other countries. The results of the study are dealt with conclusion 
that parliamentarism is a special system of public administration, 
in which parliament plays a key role, and the institutions of 
representative democracy are basic. Parliamentarism is an 
intersectoral direction of a complex socio-political phenomenon 
associated with the system of organization of political power in the 
state, which includes consideration of issues in political science, 
law and public administration. The study clarifies the scientific 
apparatus of parliamentarism, defines the tasks of parliamentarism 
as a direction of knowledge in the science of public administration. 
Practical implication of the work is aimed at the educational process 
(teaching disciplines) upon the specialization «Parliamentarism 
and parliamentary activity» of the Educational and Scientific 
Institute of Public Administration and Public Service of the Taras 
Shevchenko National University of Kyiv. Value/originality concerns 
the fact that the Scientific School of Domestic Parliamentarism 
for the first time determined scientific notion «Parliamentarism», 
the standards and competences of parliamentary activity, modern 
models of implementation of national representation in the 
state-building process of Ukraine, peculiarities of development 
of political culture in ensuring the unity and consolidation of 
Ukrainian society, mechanisms for preventing political corruption 
in representative authorities in Ukraine etc.

Вступ. Упродовж останнього десятиліття теорія парламен-
таризму як новий напрям знань у науці публічного управління 
торує свій шлях і утверджується як особлива система, що має 
власний об’єкт і предмет дослідження, мету і завдання, осо-
бливості реалізації.
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Для прикладу зазначимо, що теорія менеджменту бере свій поча-
ток від Ф. Тейлора з початку ХІХ ст., а в Україні вона почала активно 
застосовуватися лише в ХХ ст.; теорія інноватики подолала всі пе-
решкоди і проникла в усі сфери діяльності людини, у тому числі і в 
публічне управління після Другої світової війни. Нині в Україні цей 
напрям визнано одним із пріоритетних після здобуття незалежності 
держави, який знайшов своє відображення в низці законів; теорія 
інформатики стрімко розвивається з кінця ХХ ст. в усьому світі і в 
Україні також набуває своїх обертів. З появою інтернету технологій 
скорочується час становлення й розвитку нових теорій. Нові знання 
стають усе більш актуальними і затребуваними.

Щодо науки державного управління, то її називають «остан-
нім досягненням «політичної науки» (В. Вільсон), яка виникла 
понад 2 тис. років з метою вивчення державної влади і способів 
її устрою.

На початку ХХ ст. на тлі узагальнення думок про «держав-
ну владу багатьох» – поліархію, або публічну владу і демокра-
тію, виник новий напрям науки про державне управління –  
публічне управління.

Логічним у цьому ланцюжку розвитку науки публічного управ-
ління стало формування, становлення й розвиток у ХХІ ст. нового 
напряму знань – парламентаризм у публічному управлінні, який 
виник унаслідок практичної суспільної потреби державної влади у 
виборі найбільш ефективних форм її організації.

Для становлення теорії парламентаризму як нового на-
укового напряму публічного управління такою суспільною по-
требою стали проголошення Незалежності України у 1991 р.  
[20] й утвердження парламентсько-президентської форми прав-
ління в Україні [12].

1.1.1. Парламентаризм в умовах сучасних глобалізаційних 
викликів

До початку ХХІ ст. проблематика парламентаризму як дер-
жавно-політичного та соціально-правового явища перебувала у 
фокусі уваги політичної науки. Це було пов’язано як із відносно 
швидким академічним конституюванням політології (зокрема, у 
1903 р. було створено Американську асоціацію політологів, а в 
1949 р., за рішенням ЮНЕСКО – Міжнародну асоціацію політич-



15

них наук), так і зі специфікою західної політичної традиції, згідно 
з якою питання публічного управління розглядаються виключно в 
контексті політичної науки.

Однак за останні десятиліття ситуація суттєво змінилася.
По-перше, парламентаризм перетворився з теоретичної на цілком 

практичну й об’єктивну реальність функціонування системи публіч-
ної влади, він є одним із основних атрибутів демократичної держави.

По-друге, в умовах глобальної кризи демократії саме парла-
ментаризм виступає своєрідним гарантом ефективного демокра-
тичного представництва.

По-третє, зростає роль парламентаризму як інституту публічно-
го управління, який поєднує в собі представницьку і законодавчу 
влади в демократичному суспільстві і набуває особливої актуаль-
ності на тлі зростаючих вимог громадян щодо їх залучення у про-
цеси прийняття державно-управлінських рішень.

Таким чином, парламентаризм набуває особливого значення 
в системі публічного управління, в якій інститути державного 
управління, місцевого самоврядування, громадянського суспіль-
ства, відповідно до покладених на них функцій і повноважень, 
формують відповідну систему суспільних відносин на вищому, 
центральному, регіональному, місцевому рівнях, ґрунтуючись на 
відповідних теоріях.

На основі результатів досліджень Наукової школи вітчизняного 
парламентаризму [17] узагальнимо сутність і виокремимо особли-
вості класичних і сучасних теорій парламентаризму.

До класичних теорій парламентаризму віднесено наукові школи:
 – Великобританії, представлені концепціями конституціона-

лізму й утилітаризму;
 – США – концепціями народного представництва і бікамера-

лізму;
 – Франції – концепціями змішаного управління та рівноваги 

влад, вільного депутатського мандата.
Так, наукові школи Великобританії забезпечені концепцією 

конституціоналізму, розробленою Дж. Локком у ХVІІ ст. і розви-
нутою Е. Берком у XVIII ст., які ґрунтуються на:

 – системі знань політико-правового характеру;
 – механізмах державної влади, обмежених конституцією;
 – політичній системі, що спирається на конституцію і консти-

туційні методи управління.
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Дж. Локк, зокрема, стверджував про законодавчу владу, яка 
має належати не одній особі, королю, а «кращим людям» і народу;  
Е. Берк продовжив цю тезу і зауважив, що суверенітет має нале-
жати не лише народу, а й парламенту як виборному органу дер-
жавної влади.

Концепція утилітаризму обґрунтована І. Бентамом і С. Міллем. 
В її основі покладено розгляд системи оцінювання речей, предме-
тів, процесів, явищ з точки зору їх корисності, можливості викорис-
тання для досягнення цілей і задоволення потреб.

І. Бентам, зокрема, у першій половині ХІХ ст. зазначав, що 
суверенітет означає верховну, «конститутивну» владу народу, і 
тому його право полягає у призначенні і через певний час усу-
ненні своїх уповноважених для здійснення владних функцій; 
Дж. С. Мілль у другій половині ХІХ ст. зазначав, що оскільки 
народне представництво має бути організоване на принципах 
справедливості і доцільності, то воно повинно мати пропо-
рційний характер. Пізніше його ідея знайде свій розвиток у ви-
гляді теорії корисності, в основу якої буде покладено вчення 
про визнання природних прав особи, уявлення про державну 
владу як похідну від прав особи.

Наукові школи США з парламентаризму представлені ідеями 
народного представництва Т. Джеферсона і Дж. Медісона й ідея-
ми бікамералізму О. Гамільтона.

Зокрема, ідеї народного представництва знайшли своє відо-
браження у Декларації незалежності 1776 р. та Законі про сво-
боду релігії у Вірджинії 1786 р. (автор Т. Джефферсон); ідея Дж. 
Медісона полягала в тому, що представницька демократія має пе-
реваги над безпосередньою демократією; ідея О. Гамільтона – у 
збереженні верхніх палат, що відображає компроміс між різними 
соціальними групами в їхній боротьбі за владу.

Наукові школи Франції з парламентаризму представлені іде-
єю неолібералі́зму (від давньогрец. νέος neos – «новий», та лат. 
liberalis – «вільний») як варіанта ідеології лібералізму, що роз-
кривається концепціями:

 – змішаного управління та рівноваги влад, розвинутої Шарлем 
Луї де Монтеск’є , який доповнив вчення про поділ влад Дж. Локка 
у ХVІІІ ст. і стверджував, що «найкращим є змішане, або помірко-
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ване, правління, в умовах якого однаково присутні три елементи в 
державній владі – монархічний, аристократичний, народний»;

 – вільного депутатського мандата Е. Сієса, який обстоював 
недоцільність не лише імперативного мандата, а й будь-якого ман-
дата взагалі. Він уважав, що «будь-який мандат має бути забороне-
ний, оскільки він суперечить істинному представницькому ладу».

Зазначені наукові концепції набули свого значення в результаті 
їх суспільної потреби в суспільстві і державі, публічного опри-
люднення, патентування, визнання на рівні законів і конституцій 
та були застосовані передусім у своїх державах, а потім – у всьо-
му цивілізованому світі.

Як, наприклад, у Великобританії у 1872 р. запроваджується 
таємне голосування; у 1884 р. – вводиться в дію закон, за яким 
виборче право визнається за всіма мешканцями графств (тобто 
сільської місцевості) за умови наявності в них власної оселі та 
домогосподарства. Відтоді виборчий корпус становив близько 
чверті дорослого населення Великобританії.

У США – створення бікамерального парламенту розширило 
можливості як громадян, так і їх територіальних спільнот в управ-
лінні державою. Нижня палата представляє весь народ; верхня – 
тільки свій штат, провінцію.

У Франції – визнано, що будь-який мандат має бути забороне-
ний, оскільки він суперечить істинному представницькому ладу.

Визнання і застосування класичних концепцій парламентариз-
му забезпечило добробут у цих країнах, які мають практично за 
всіма показниками розвитку держав найвищі показники.

В Україні ж більшість показників не є стабільними. Це мож-
на пояснити постійними політичними кризами та сучасними 
глобальними викликами, зокрема такими, як Революція гідності 
(2014 р.), пандемія Covid-19 ( 2020 – 2021 рр.), повномасштабний 
воєнний наступ російської федерації проти України, розпочатий 
24 лютого 2022 р.

І тому, як приклад:
 – значення індексу якості життя в Україні коливаєть-

ся: від 20,1–22,22 у 2014–2015 рр. до 85,56 –111,93 у 2016‒ 
2021 рр. [27];
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 – значення субіндексу «ефективність публічного управлін-
ня», який вимірює рівень політичної стабільності в країнах, є 
високим у держав зі стабільною політичною системою (Люксем-
бург, Данія, Португалія, Швеція, Нідерланди, Мальта, Ірландія) 
та держав із високими темпами соціально-економічного розвитку 
(Фінляндія, Австрія, Литва, Словенія) [29];

 – значення індексу демократії в Україні у 2021 р. відпо-
відає «гібридному режиму» і становить 5,81 (79-те місце із  
167 країн світу) [26].

Підвищення показників цих та інших міжнародних індексів 
якості публічного управління можливе, на наш погляд, за умов 
чіткішого усвідомлення більшістю державних службовців кла-
сичних теорій парламентаризму та забезпечення їх імплементації 
в практику життя держави і суспільства.

Також не менш важливим є усвідомлення і впровадження сучас-
них концепцій парламентаризму, які виникли у зв’язку з новими сус-
пільними потребами й інтересами. Це, зокрема, концепції:

 – інституціоналізму, що розглядає парламент як державний ін-
ститут із цілком вираженими управлінськими функціями (законо-
давча, представницька, установча, координуюча, бюджетна);

 – «сервісної держави», що розглядає парламент як базову 
структуру і сприяє забезпеченню трансформації держави на клі-
єнтелістських засадах. При цьому належність сервісних структур 
до системи публічного управління визначається саме законодав-
чою та контролюючою функціями парламенту, навіть якщо вони 
є приватними [7];

 – публічного врядування (публічного управління), що визна-
чає партисипатизм як основний механізм трансформації системи 
публічного адміністрування в систему публічного управління [2].

При цьому концепція народного представництва залишається 
незмінно традиційною, що розкриває сутнісний зміст діяльності 
представницьких органів влади і у сучасному вимірі розглядаєть-
ся нами як конституційно-правовий феномен, який набуває осо-
бливої ваги у період глобальних змін.

Народне представництво – це вираження інтересів народу на 
державному і місцевому рівнях, яке реалізується через представ-
ницькі органи влади, які, на відміну від державних органів влади, 
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обираються всім народом і на основі виборів формують парла-
мент всією громадою і формують місцеві ради [19]. Це – бага-
тогранне політико-правове явище, яке розглядається не лише як 
основоположна ознака законодавчих органів і невід’ємний атри-
бут сучасної демократичної держави, але і як суб’єктивне право 
народу на представництво, що встановлено ч. 1 ст. 38, ч. 1 ст. 136, 
ч. 4 ст. 140 Конституції України [12].

Розглядаючи народне представництво як базову природу пар-
ламентаризму, важливими є його концептуальні засади – інститу-
ційні, функціональні, ідеологічні (табл. 1.1.1).

Таблиця 1.1.1 
Концептуальні засади народного представництва

Концептуальні засади народного представництва

інституційні функціональні ідеологічні
– обумовлені сувере-
нітетом народу;
– забезпеченні верхо-
венством прав і сво-
бод людини та грома-
дянина;
– передбачають ство-
рення представниць-
ких органів влади, 
які втілюють народну 
волю і відповідальні 
перед народом

– зумовлені змістом 
діяльності представ-
ницьких органів влади 
різних рівнів (держав-
ного, місцевого);
– забезпеченні законо-
давчими актами про 
народовладдя;
– передбачають про-
фесійну підготовку 
кадрів для роботи в 
представницьких ор-
ганах влади

– зумовлені ідеєю со-
ціальної справедли-
вості;
– забезпеченні умо-
вами справедливого 
управління суспіль-
ством і державою;
– передбачають ви-
вчення і максимальне 
врахування інтересів 
соціуму

Джерело: розроблено автором на основі [1].
 
Як бачимо з табл. 1, концептуальні засади народного представ-

ництва, серед іншого, передбачають формування представниць-
ких органів влади, до яких належить і сам парламент – вищий і 
єдиний законодавчий орган державної влади.

Таким чином, починаючи з 2016 р. в Україні виникла само-
стійна галузь знань, згідно з якою питання публічного управ-
ління розглядаються в різних аспектах, зокрема й парламен-
таризму. Вона пройшла свій еволюційний шлях – від Указу 
Президента України «Про систему підготовки, перепідготов-
ки та підвищення кваліфікації державних службовців» 1995 р.  
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[21] до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затверджен-
ня переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюєть-
ся підготовка здобувачів вищої освіти» 2015 р. [22].

Разом із теорією публічного управління концепція парламен-
таризму як її складова і новий напрям також пройшла свій шлях 
визнання від легітимації (визнання науковою спільнотою) до ін-
ституціоналізації (офіційного запровадження в навчальні плани і 
програми з підготовки фахівців за спеціальністю 281 «Публічне 
управління та адміністрування») і нині має значний вплив на сус-
пільну думку й систему публічного управління.

Зазначимо, що сучасна концепція парламентаризму ґрунтуєть-
ся на ідеях формування, функціонування й розвитку інститутів 
держави та суспільства на засадах прямих загальних демократич-
них виборів (В. Гошовська, Ю. Древаль, А. Георгіца, П. Кислий, 
М. Михальченко та ін.) і яка в різних наукових галузях розгля-
дається по-різному:

 – у політології, зокрема, її вважають системою забезпечен-
ня партнерства між державою і громадянським суспільством  
(П. Бурдьє, Ю. Габермас, В. Шаповал, Ю. Шемшученко та ін.);

 – у правознавстві – як систему досягнення консенсу-
су в законодавчому і законотворчому процесах (В. Єрмолаєв,  
О. Тодика та ін.);

 – у публічному управлінні – як особливу систему політичної 
організації державної влади, що ґрунтується на засадах народно-
го представництва, представницької й учасницької демократій, 
характеризується вагомою роллю парламенту як демократичного 
представницького органу влади.

Інституціоналізація концепції парламентаризму в Україні 
відбулась у 2009 р. на базі Національної академії державного 
управління при Президентові України при прийнятті освітньо-
професійної програми підготовки магістрів за спеціальністю 
«Парламентаризм та парламентська діяльність», яка потім була 
трансформована в 2021 р. у Київському національному універ-
ситеті імені Тараса Шевченка в освітньо-наукову й освітньо-про-
фесійну програми з підготовки магістрів за спеціальністю 281 
«Публічне управління та адміністрування». За цими програмами 
в Україні підготовлено понад тисячу кваліфікованих фахівців для 
парламентської діяльності.
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1.1.2. Парламентаризм як система державної влади
 
У сучасній політичній теорії щодо парламентаризму існує два 

основних виміри – як до системи реалізації державної влади та 
розвитку громадянського суспільства.

Розглядаючи перший вимір політичної теорії щодо парламен-
таризму, який визначає місце парламентаризму в системі держав-
ної влади, уточнюємо, що парламентаризм є особливою системою 
правління, яка реалізується в умовах демократичного суспільства 
з високим рівнем політико-правової культури, характеризується 
чітким розподілом законодавчої і виконавчої функцій за доміну-
ючого становища парламенту як державного органу народного 
представництва, що обирається шляхом прямих, загальних, віль-
них і періодичних виборів [1].

Належність проблематики парламентаризму до сфери науки 
публічного управління визначається історичними, системно-со-
ціальними (об’єктні характеристики) та гносеологічними (осо-
бливості досліджень) чинниками.

Історично, з античних часів, на території України держава роз-
глядалась як представниця загальногромадянських інтересів, а 
її інститути формувалися на засадах прямої та представницької 
демократії [17]. Тому діяльність виборчих органів державної вла-
ди завжди була складовою державної діяльності, а народне пред-
ставництво зазвичай визначається як система влади народу через 
виборних представників.

На відміну від народного суверенітету – невід’ємного, недо-
сяжного і неподільного – волею і владою народу представницька 
влада може проявитися опосередковано – через обраних представ-
ників, які уповноважені діяти від імені та в інтересах народу. Вона 
ґрунтується на спеціальних довгострокових стабільних конститу-
ційних відносинах або так званих спільних конституційних право-
відносинах між сувереном (народом) і інститутом, до якого через 
вибори передається право приймати рішення в інтересах сувере-
на. У цьому контексті правовідносини відображають діалектичну 
єдність народного представництва і народного суверенітету.

Народне представництво як суб’єкт публічного управління 
включає:

 – виключно обрані колегіальні законодавчі органи державної 
влади – представницькі органи влади;



22

 – виборні колегіальні органи та посадові особи органів дер-
жавної влади;

 – колегіальні органи державної влади на обласному та місце-
вому рівнях;

 – політичні партії, а також публічні форми народного представ-
ництва (громадські ради тощо), які не мають владних повноважень;

 – сукупність усіх видів представництва громадян (територі-
альних, політичних, партійних, національних, конфесійних, май-
нових, корпоративних, професійних, гендерних), де переважає 
точка зору на народне представництво як систему публічно-пра-
вових відносин та інститутів, пов’язаних із колегіальним здій-
сненням владної діяльності.

У сучасних умовах функціонування демократичних держав 
народне представництво розглядається одночасно як:

– конституційно-правова категорія;
– основа сучасного демократичного суспільства;
– принцип, що пронизує всю організацію державного і сус-

пільного життя нашої країни;
– одна з основ конституційного ладу;
– важлива конституційно-правова категорія, що покладена в 

основу сучасної демократичної держави;
– реалізація влади народом через спеціально установлені для 

цього органи держави;
– самостійна сутнісна компонента (як самоцінність) та інстру-

ментальна складова (як засіб виконання певних завдань за допо-
могою виборчої системи).

Інституційно ця система втілюється в представницьких орга-
нах влади (ПОВ) до яких в Україні відносять:

 – на загальнодержавному рівні – Президента і Верховну Раду 
(ВР) України як єдиний орган законодавчої влади (ст. 75 Конститу-
ції України), однією з функцій яких є представницька;

 – на місцевому рівні – органи місцевого самоврядування 
(ОМС), які здійснюють управління діяльністю конкретної гро-
мади (сільська, селищна, міська ради) та спільними інтересами 
територіальних громад.

Місія ПОВ полягає в задоволенні суспільних потреб та суспіль-
них інтересів громадян особами, обраними ними шляхом проведен-
ня загальних рівних і прямих виборів при таємному голосуванні; 
їхня діяльність зумовлена колегіальністю та консенсусним характе-
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ром взаємодії, в результаті якої відбувається не лише зближення, а 
й узгодження різних позицій та інтересів різних верств суспільства, 
які трансформуються в загальнонаціональний інтерес [25].

Саме суспільна потреба і суспільний інтерес є чіткими відо-
браженнями природи ПОВ, що зумовлюються критеріями:

– виборності (депутати рад усіх рівнів відповідно до ст. 71 
Конституції України (КУ) – депутати обираються шляхом прямих 
вільних рівних виборів при таємному голосуванні);

– відносної незалежності (усі ради пов’язані між собою заса-
дами координації, а не субординації);

– інституціональності (для всіх рад установлені чіткі строки 
повноважень; усі ради є окремими юридичними особами).

Зазначені критерії є базовими у системі представництва. Кож-
ний її елемент є відносно незалежним у межах і в порядку, безпо-
середньо передбачених Конституцією та чинним законодавством 
України, і функціонує на засадах широкого самоврядування.

Верховна Рада України визнається вищим ПОВ відносно рад 
інших рівнів з огляду не лише на її статус і компетенцію, а й ва-
гому соціально-політичну значимість та юридичне верховенство 
прийнятих нею рішень.

Здійснюючи делеговані народом владні повноваження, ВР 
України:

– визначає правові засади народного представництва, умови 
організації та діяльності інших рад, статус депутатів;

– виступає центром демократичних перетворень, що символі-
зують рівень демократії в країні, оскільки, як слушно зазначав 
французький соціолог П. Бурдьє, навіть окрема соціальна група 
не може існувати інакше, як делегуючи свої повноваження певно-
му органу або особі, здатній діяти як юридична особа. Особливо 
гостро питання домінуючої ролі ВР України, що представляє весь 
український народ, стало відчутним під час війни російської фе-
дерації проти України, що розпочалася 24 лютого 2022 р. [3].

У перші дні війни з рф Український парламент продемон-
стрував свою силу і легітимність. Чинна команда народних де-
путатів правлячої партії у парламенті проявила себе як справж-
ня національна еліта, яка демонструє стійкість до викликів 
часу, спроможність до реального лідерства як на рівні влади, 
так і людських відносин [4].
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Ці якості притаманні політико-управлінській еліті, яка в усі 
часи була в суспільствах вибраною верствою, меншістю. Вона 
була і буде квінтесенцією народного досвіду, основними завдан-
нями якої є не лише прийняття політичних рішень і встановлення 
правил функціонування й розвитку держави і суспільства, а й за-
безпечення ефективної їх реалізації.

Війна з рф наочно продемонструвала не лише силу Збройних 
Сил України та українського народу в цілому, а й підкреслила зна-
чимість інститутів влади, зокрема, парламенту. У перші дні війни 
у ВР України було сформовано неформальну «оборонну коалі-
цію» парламентських фракцій та урядовців, а також упроваджено 
новий формат роботи. Останній, зокрема, передбачав процедуру 
голосування на засіданнях лише за ті попередньо узгоджені зако-
нопроєкти, які підтримувалися всіма фракціями й депутатськими 
групами та були необхідними для воєнного часу. В результаті за 
сім перших засідань ВР України після початку війни конституцій-
ною більшістю було прийнято 119 актів: 13 постанов, 88 законо-
проєктів у цілому та 18 законопроектів за основу, серед яких 10 
головних законів першого місяця війни, які кардинально змінили 
життя нашої країни [4].

Це закони про те, як:
– компенсувати збитки і змусити заплатити всіх винних у зло-

чинах путінського режиму.
– підтримати наших захисників на передовій і звичайних 

україн ців, які щодня живуть під обстрілами.
– покарати тих, чиї руки у крові невинних людей [9].
Зрозуміло, що під час війни низка прийнятих законів обмеж-

ує права громадян, ЗМІ, «розгойдує» деякі положення Конституції. 
Але війна диктує свої правила щодо обмеження функцій парламен-
ту. Однак вони, на наш погляд, співмірні в умовах воєнного стану.

Крім того, широкомасштабна агресія Росії як виклик гло-
бального рівня, в епіцентрі якого опинилась Україна, стала 
поштовхом для значної активізації зовнішньої політики Верхо-
вної Ради та її невід’ємної складової – парламентської та між-
парламентської дипломатії.

Серед напрямів міжнародної діяльності ВР України в умовах ві-
йни з росією – звернення очільників Парламенту (Голови, його за-
ступників) до парламентів, спікерів парламентів зарубіжних країн, 
двосторонні і багатосторонні міжпарламентські зустрічі з метою 
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формування антиросійської коаліції, роз’яснення позиції й потреб 
України у протистоянні з ворогом [5].

Значну роль у формуванні антиросійської коаліції на підтримку 
України через зміцнення міжпарламентських зв’язків відіграє й Пре-
зидент України В. Зеленський, якому конституційно належить осо-
блива роль у реалізації зовнішньополітичного курсу держави [10].

Як зазначив з цього приводу Голова Верховної Ради України 
Р. Стефанчук, «Україна бореться на багатьох фронтах, і парла-
ментський не є винятком… Парламент України активно працює 
у сфері парламентської дипломатії, щоби заручитися підтримкою 
парламентаріїв з усього світу та спонукати їх до дій» [24].

На двосторонній основі парламентська і міжпарламентська 
дипломатія здійснюється через механізми взаємодії парламента-
рів різних країн у рамках парламентських груп дружби, комісій, 
комітетів, асамблей, які здебільшого доповнюють політичне та 
міжурядове співробітництво держав. Багатосторонній вимір ре-
алізується через діяльність постійних делегацій національного 
парламенту в рамках міжнародних парламентських організацій 
або діяльності парламентарів національних парламентів у рамках 
глобальних мереж взаємодій парламентарів [13].

Історичний досвід і сучасна практика свідчать, що побу-
дувати потужну демократичну національну державу можна 
лише за умови наявності провідної верстви, яка зацікавлена в 
існуванні такої держави.

В умовах війни з рф українська нація висунула нові вимоги до 
політико-управлінської еліти, яка має бути мудрою, далекогляд-
ною, відповідальною за долю своєї держави і суспільства; має 
усвідомити, що належність до політичної еліти – це не привілеї, 
а передусім зобов’язання щодо якісного виконання повноважень, 
визначених чинним законодавством, та безперервного самовдос-
коналення, самореалізації і самоосвіти.

 
1.1.3. Парламент – домінуюча складова системи народного 

представництва
 
Парламент є найважливішою складовою демократичної форми 

правління і системи народного представництва, що сприяє забез-
печенню рівних можливостей й умов для політичного розвитку 
держави та її взаємовідносин із громадянським суспільством [17].
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Поняття «парламент» і «парламентаризм» – не рівнозначні, 
але взаємопов’язані, адже парламентаризм не може існувати без 
парламенту, і навпаки, парламент не може існувати без найважли-
віших елементів парламентаризму, які за певних обставин можуть 
бути втраченими. Це – поділ влади, представництво і законність.

Парламент є складовою держави, виокремлюючись у ній як 
самостійний інститут, у класичній концепції – як самостійна гіл-
ка державної влади, «центральна інституція демократії», яка «вті-
лює в життя волю народу в уряді» і пов’язана з його сподіванням.

Парламент – це інституційне втілення народовладдя уповно-
важеного приймати закони від імені народу [3]. Саме він визначає 
вектори завдань соціально-економічного розвитку держави, під-
вищення рівня життя населення, зміцнення міжнародного і між-
парламентського співробітництва, впливає на формування інших 
органів влади. І чи не найголовніша функція у цьому контексті –  
прийняття бюджету (згідно з конституціями більшості держав), 
звіт уряду про його виконання.

За парламентсько-президентської форми правління законо-
давчий орган наділяється правом призначати уряд і відправля-
ти його у відставку.

Високий рівень парламентських повноважень при здійсненні 
контролюючої функції: право заслуховувати звіти уряду, парла-
ментські слухання, виявлення недовіри уряду, участь у процедурі 
імпічменту президента, робота тимчасових слідчих комісій тощо.

Здійснюючи представницьку функцію на професійній основі, 
він одночасно виступає як орган вибраного народом, але одно-
часно і як орган держави. Представляючи інтереси народу і дер-
жави, у першому випадку він є самостійним учасником право-
відношень, може проявляти власну волю, а ось щодо другого – то 
це тут не так. У цьому складність парламенту як суб’єкта. Зако-
нодавці – це своєрідні комунікатори між народом і виконавчою 
владою, аби вимоги виборців відображала система прийняття 
державних рішень.

Прийняття рішень у парламенті зорієнтовані на одержання 
більшості голосів. Цим у фракціях і групах, позафракційних де-
путатів виробляється орієнтація на компроміси у разі виникнення 
конфліктних ситуацій. Це дає змогу приймати значимі рішення і 
досягати керованості.
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Робота парламенту характеризується специфічними формами, 
методами, процедурами. Це – прийняття колегіальних рішень на за-
сіданнях сесій, у комісіях (постійних і тимчасових), депутатських 
фракціях і групах і шляхом дискусій, дебатів, інтерпеляцій тощо. 
Важливим у роботі парламенту є готовність парламентарів до співп-
раці з опозицією і досягнення компромісів для отримання більшості 
голосів, що є ознакою врегулювання конфліктів між різними полі-
тичними акторами і досягнення керованості в цьому процесі.

У діяльності держави всі управлінські процеси в сучасних 
умовах випливають з рішень парламенту, оскільки саме він 
визначає нормативну основу функціонування всіх державних 
структур, визначаючи їх організацію, механізми взаємодії, ре-
сурсну (у тому числі кадрову та фінансову) основу, цілі діяль-
ності та показники результативності і контролю. Винесення ді-
яльності парламенту за межі державного управління залишає 
останнє без розуміння чинників управлінської діяльності та ме-
ханізмів їх взаємозв’язку із суспільними потребами.

В Україні законодавчому органу держави – Верховній Раді 
України – належать повноваження закладати правові осно-
ви суспільного та державного життя шляхом законотворення, 
визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, затвер-
дження загальнонаціональних програм економічного, науково-
технічного, соціального, національно-культурного розвитку, 
охорони довкілля, надання згоди на обов’язковість міжнародних 
договорів. Разом з тим процеси реформування законодавчої гіл-
ки публічної влади відповідно до сучасних тенденцій розвитку 
парламентаризму є ще далекими від свого завершення, що акту-
алізує дослідження природи парламентаризму, його значимості 
для балансу гілок влади тощо.

Парламент є «центральною інституцією демократії», яка «вті-
лює в життя волю народу в уряді» і пов’язана з його сподіваннями. 
Він є представницьким і законодавчим органом влади одночасно.

Як законодавчий орган влади парламент має завдання адапту-
вати закони суспільства до потреб та обставин, що швидко змі-
нюються, і у форматі цих змін – адаптуватися до нових викликів.

Як представницький орган влади, він представляє суспільство 
в усьому своєму розмаїтті, має унікальну відповідальність за при-
мирення суперечливих інтересів та очікувань різних груп і гро-
мад за допомогою демократичних засобів діалогу і компромісу.



28

Є безсумнівним фактом те, що парламенти мають величезне зна-
чення в перехідних суспільствах, часто стаючи «останнім бастіоном 
демократії», однак з часом лише підсилюватиметься кореляційний 
зв’язок між станом парламентаризму та розвиненістю демократії.

Саме парламент є тим майданчиком, на якому відбуваються 
дебати, агрегуються й акумулюються багатоманітні інтереси сус-
пільства, знаходяться компроміси та ухвалюються легітимні рі-
шення. Він створює те нормативно-правове поле, в якому здійснює 
свої управлінські функції держава та забезпечуються партисипа-
ція громадських об’єднань, бізнесу тощо в процесах ухвалення та 
реалізації рішень. Водночас парламент, формуючись на партійній 
основі, є тим містком, що поєднує державу і громадянське сус-
пільство, яке є повноправним суб’єктом публічного управління. 
Тому значення парламенту з розвитком демократії тільки зростає і 
важливою залишається його координуюча функція.

Місія парламенту, як і інших ПОВ, полягає в задоволенні сус-
пільних потреб та суспільних інтересів громадян особами, обра-
ними ними шляхом проведення загальних рівних і прямих виборів 
при таємному голосуванні. Їх діяльність апріорі обумовлена коле-
гіальністю і консенсусним характером взаємодії, у результаті якої 
відбувається не лише зближення, а й узгодження різних позицій 
та інтересів різних верств суспільства, які трансформуються у за-
гальнонаціональний суспільний інтерес.

Для ефективного функціонування парламентаризму і парла-
менту важливим є наділення ПОВ або органів народного пред-
ставництва такими якостями, як:

 – самостійність у системі поділу влади;
 – високий рівень повноважень у вирішенні питань публічно-

го управління;
 – пріоритетність у системі державної влади – провідна роль 

парламенту (за конституційним правом Великої Британії, напри-
клад, навіть суверенітет належить парламенту);

 – здатність відображати зміни в структурі і менталітеті сус-
пільства шляхом постійних парламентських виборів;

 – професійність депутатів на всіх рівнях публічного  
управління.

У країнах із розвиненою демократією якість їх діяльності розгля-
дають через критерії репрезентативності парламенту; незалежності 
парламенту; прозорості парламентських процедур; відповідальнос-
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ті депутатів перед громадськістю; різноманітності парламентських 
послуг; відкритості взаємовідносин парламенту та ЗМІ [19].

Із цих критеріїв випливає, що якісний парламент – це професій-
ний парламент, у якому парламентарі працюють на постійній основі.

У його діяльності не існує не важливих ситуацій – чи то ство-
рення коаліції, чи формування парламентських фракцій тощо. 
Парламентарі в демократично розвинених державах мають бути 
підготовлені до парламентської діяльності. В Україні – вони ма-
ють здобути профільну вищу освіту у сфері парламентаризму 
і парламентської діяльності, що успішно, починаючи з 2009 р., 
здійснює єдина в державі Наукова школа вітчизняного парламен-
таризму, яка функціонує у Навчально-науковому інституті публіч-
ного управління та державної служби Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка і спрямовує свою діяльність 
на розробку й імплементацію в парламентську практику новітніх 
механізмів взаємодії держави та громадянського суспільства, в 
основу яких закладено суспільно значущі цілі і завдання.

Упродовж багатьох років Наукова школа вітчизняного пар-
ламентаризму успішно вирішує ці задачі в державі. Нею підго-
товлено понад 1000 магістрів за програмами з парламентаризму 
і парламентської діяльності, десятки аспірантів і докторантів. 
Серед них – народні депутати України, депутати місцевих рад, 
публічні службовці різних рівнів державної влади.

Однак, це завдання ще залишається актуальним для нашої 
держави, адже ще не досягнута критична маса тих компетентних 
фахівців для парламентської діяльності, які здатні реалізовувати 
демократичні засади в управлінні та долати корупцію. Хоча по-
вномасштабна агресія РФ проти України стала поштовхом для 
згуртування української нації навколо ідей збереження незалеж-
ності нашої держави та відстоювання її інтересів.

 
1.1.4. Парламентаризм в інтерпретаціях сучасної науки 

публічного управління

У сучасній науці публічного управління відбувається по-
дальший розвиток теоретико-методологічних засад парламен-
таризму. Серед них важливим є уточнення базового поняття, 
яке науковці розглядають по-різному. А саме, вони розглядають 
парламентаризм, як:
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 – феномен представницької демократії;
 – форму організації державної влади;
 – спосіб управління державою;
 – елемент політичної структури держави;
 – механізм взаємодії парламенту з інститутами виконавчої і 

судової гілок влади;
 – систему взаємодії держави і суспільства;
 – систему представницьких органів влади, за якої чітко роз-

поділені функції законодавчих і виконавчих органів і в якій ви-
рішальну роль відіграє парламент як постійно діючий представ-
ницький орган влади;

 – систему державного управління суспільством;
 – дію в парламенті тощо.

Узагальнюючи зазначене розмаїття сутності поняття «парла-
ментаризм», розглянемо його з позицій дуалістичної природи:

– парламентаризм як особлива система організації дер-
жавної влади, що структурно і функціонально ґрунтується на 
принципах поділу влади, верховенстві права з провідною рол-
лю парламенту з метою встановлення і розвитку відносин соці-
альної справедливості і створення механізму публічної влади, 
що дає змогу найбільш повно враховувати інтереси громадян 
при ухваленні державних рішень, механізму, який би забезпе-
чував справжнє народовладдя;

– парламентаризм як специфічний політичний інститут, 
який створює умови для розвитку місцевого самоврядування –  
складової системи публічного управління; сприяє: формуван-
ню і діяльності політичних партій (у парламентській діяль-
ності партії захищають у представницьких органах політичні, 
економічні та соціальні інтереси груп, сприяють політичній 
соціалізації громадян, є посередниками між населенням та 
державою; у парламенті їхні політичні програми перетворю-
ються у рішення, що визначають курс подальшого внутріш-
ньо- та зовнішньополітичного розвитку держави та її систе-
ми управління); розширенню політичної участі громадян у 
публічному управлінні, артикуляції та агрегації їх інтересів 
через розширення каналів комунікації між структурними еле-
ментами громадянського суспільства та державою.
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Тобто парламентаризм у публічному управлінні одночасно – 
це і особлива система організації державної влади і специфічний 
політичний інститут.

Він поєднує в собі також функціональну і субстанційну ха-
рактеристики державного устрою, зменшує відстань між вла-
дою і народом, забезпечуючи їх інтереси, тим самим посилює 
партисипаторну концепцію публічного управління і розвиток 
державності; парламент встановлює вектор розвитку суспіль-
ства загалом і його підсистем, що є складовою розвитку пу-
блічної політики і публічного управління; парламентська фор-
ма правління є суто функціональною характеристикою системи 
державної влади, способом формування влади у сенсі організа-
ції чи «самоорганізації».

При цьому «парламент» і «парламентаризм» не рівнозначні, 
але взаємопов’язані поняття. Парламентаризм не може існувати 
без парламенту, і навпаки, парламент не може існувати без най-
важливіших елементів парламентаризму, які за певних обставин 
можуть бути втраченими. Це розподіл влади, представництво, 
законність, які не можливо досягнути без розвиненого громадян-
ського суспільства. Тому важливою є співпраця в системі «пар-
ламент – громадянське суспільство», яка є однією з базових умов 
стабілізації суспільно-політичного життя в державі, сприяє зрос-
танню довіри до парламенту, підвищенню публічності політики 
шляхом забезпечення прозорості в його діяльності.

Парламент як політичний інститут парламентаризму є однією 
зі складових частин політичної системи, впливає на розширення 
політичної участі громадян, виступає посередником між струк-
турними елементами громадянського суспільства і держави, є го-
ловним центром із розробки державної політики.

Вважаємо, що за умов сформованої системи політичної орга-
нізації держави та розмежування функцій можлива легітимність 
парламентаризму, парламенту і громадянського суспільства. Тому 
визнання в державі концепції парламентаризму є важливою, адже 
це суттєво впливає на формування державного устрою.

 



32

1.1.5. Трансформація парламентаризму  
в умовах сучасних змін

 
В Україні за період незалежності держави, починаючи з 1991 р., 

кілька разів змінювалась Конституція і, відповідно, форма держав-
ного устрою: з президентської форми правління на президентсько-
парламентську та парламентсько-президентську.

З перших днів незалежності Україна була президентською рес-
публікою.

У президентських республіках, як правило, президенту надано 
велике коло повноважень, що, зокрема, передбачає поєднання в 
його руках повноважень глави держави і керівника уряду.

Президент України, посада якого була запроваджена  
5 липня 1991 р. змінами до Конституції УРСР, згідно зі ст. 114-1 
був найвищою посадовою особою Української держави і главою 
виконавчої влади. З 14 лютого 1992 р. статус Президента України 
визначено як глава держави і глава виконавчої влади.

Такий статус Президента України підтверджений і  
8 червня 1995 р. ст. 19 Конституційного договору між Верховною 
Радою України та Президентом України про основні засади орга-
нізації та функціонування державної влади і місцевого самовряду-
вання в Україні на період до прийняття нової Конституції України.

Президент України пропонував для затвердження Верховною 
Радою кандидатуру Прем’єр-міністра, організовував та ліквідо-
вував міністерства, скасовував акти Кабінету Міністрів України, 
міністерств, надавав на розгляд Верховної Ради проєкт держав-
ного бюджету, призначав голову Фонду держмайна, призначав 
Представників президента в області, які були головами обласних 
державних адміністрацій.

З прийняттям Конституції України 28 червня 1996 р. Україна 
за формою правління стала президентсько-парламентською рес-
публікою.

У президентсько-парламентських республіках президент ви-
значає кандидатуру глави уряду.

Президент України формально перестав бути главою виконав-
чої влади (ст. 102), однак залишив за собою право призначати за 
згодою парламенту Прем’єр-міністра (п. 9 ст. 106), а за його подан-
ням призначати міністрів (п. 10 ст. 106), за Президентом також збе-
рігалось право скасовувати акти Кабінету Міністрів (п. 16 ст. 106).
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Президент втрачав право одноосібно призначати голів місце-
вих державних адміністрацій, призначав їх за поданням Прем’єр-
міністра (п. 10 ст. 106).

Законом від 8 грудня 2004 р., який набрав чинності 1 січня 
2006 р., було внесено зміни до Конституції України, у результаті 
чого українська форма правління зазнала нових змін, що скоро-
чували повноваження Президента. Україна стала парламентсько-
президентською республікою.

У парламентсько-президентських республіках ініціатива ви-
значення кандидатури глави уряду належить парламенту (парла-
ментській коаліції).

Парламентська коаліція визначала особу Прем’єр-міністра і 
подавала його Президентові України, а той, у свою чергу, ще раз 
вносив кандидатуру Прем’єр-міністра для затвердження в парла-
мент. Президент не вносив на розгляд до парламенту кандидату-
ри міністрів, замість нього це робив визначений парламентською 
більшістю Прем’єр-міністр (за винятком Міністра оборони, Міні-
стра закордонних справ).

Рішенням Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 р. 
Закон від 8 грудня 2004 р. визнано неконституційним і Україна знову 
стала президентсько-парламентською республікою.

Законом від 21 лютого 2014 р., який набрав чинності 2 березня 
2014 р., відновлено дію окремих положень Конституції України, 
у результаті чого в Україні повернуто парламентсько-президент-
ську форму правління.

Таким чином, в Україні на фоні переходу від авторитаризму до 
демократії відбулись такі зміни форм правління:

Період Форма правління
24.08.1991 – 28.06.1996 президентська республіка
28.06.1996 – 31.12.2005 президентсько-парламентська 

республіка
01.01.2006 – 30.09.2010 парламентсько-президентська 

республіка
30.09.2010 – 01.03.2014 президентсько-парламентська 

республіка
02.03.2014 – по сьогодні парламентсько-президентська 

республіка
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Незважаючи на ці політичні коливання в державі, усе ж в Укра-
їні відбулась важлива зміна управлінської парадигми, яка лежить 
у площині відмови України від принципу повновладдя парламен-
ту і прийняття принципу поділу влади.

Це, у свою чергу, засвідчує визнання політичною і науковою 
елітою як класичних теорій конституціоналізму і поділу влади, 
так і віковічної традиційної основоположної теорії народного 
представництва, без якої неможливе функціонування будь-якої 
демократичної держави.

І як справедливо стверджують Ф. Фукуяма, С. Гантінгтон, Е. 
Тоффлер, А. Етціоні необхідно продовжувати:

 – працювати над формуванням ідеології, яка б довела, що де-
мократія є найефективнішим політичним режимом і тому більше 
інших претендує на легітимність;

 – створювати нові конституції, які підтримують демократич-
ні системи;

 – прискорювати розвиток структур громадянського суспільства, 
які повинні створюватися спонтанно і не формуватися «зверху»;

 – формувати «ірраціональну етичну звичку», яка народжує у 
свідомості людей прагнення до участі в політиці і надання впливу 
на процес прийняття політичних рішень.

Вважаємо, що це можливо за умови підвищення рівня профе-
сійної компетентності парламентарів, налагодження більш тісної 
й ефективної взаємодії між владою і громадянським суспільством.

 Щодо професійної компетентності парламентарів, то підви-
щення її рівня забезпечується відповідними освітніми програ-
мами (бакалаврські, магістерські, докторські), які ґрунтуються 
на Стандартах вищої освіти, Національній рамці кваліфікацій, 
Класифікаторі професій, затверджених в України. Це – складна 
компетентність, яка є інтегрованою, наповненою відповідними 
загальними і спеціальними складовими.

 Наприклад, до загальних компетентностей магістра освітньо-
наукової й освітньо-професійної програм «Парламентаризм і пар-
ламентська діяльність» спеціальності 281 «Публічне управління 
та адміністрування » віднесено ті, що характеризують здатність 
особистості до: абстрактного мислення, аналізу та синтезу; по-
літико-управлінського лідерства; проєктування й моделювання в 
публічному управлінні; саморозвитку і самовдосконалення; вико-
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ристання сучасних комунікаційних технологій; прийняття обґрун-
тованих рішень; професійного спілкування іноземною мовою; 
генерування нових ідей і нестандартних підходів до їх реалізації.

До спеціальних (фахових, предметних) компетентностей 
відносять здатність до: соціальної взаємодії; організації ді-
яльності владних інституцій; інформаційно-аналітичного за-
безпечення управлінських процесів; визначення показників 
сталого розвитку; представлення органів публічного управлін-
ня; забезпечення національної безпеки держави; розробки за-
конопроєктів і стратегій; виконання наукової та дослідницької 
діяльності; прийняття управлінських рішень на засадах євро-
пейської та євроатлантичної інтеграції; застосування основ гу-
манітарних наук; розробки і впровадження інноваційних про-
єктів у публічному управлінні.

Клемент фон Меттерніх у свій час зазначав, що «представ-
ницьке правління – це інструмент, на якому можуть грати лише 
блискучі музиканти, настільки він складний та примхливий». 
Ці слова, безумовно, не втратили своєї актуальності і сьогодні. 
Навіть більше – на фоні численних викликів сучасній демокра-
тії саме проблема підвищення рівня професіоналізації та компе-
тентності депутатів представницьких органів влади (передусім 
парламенту), набуває особливого значення, стає центральною в 
сучасному політико-управлінському дискурсі, оскільки вимоги 
суспільства до своїх представників постійно зростають – і не 
безпідставно [6].

Світ стає більш відкритим, динамічним, з’являються нові про-
блеми, які потребують оперативного втручання та ефективного 
вирішення. Відповідно ті, на кого покладені ці завдання, ті, кому 
громадяни делегували частину своїх повноважень, повинні від-
повідати новим викликам на різних рівнях.

Тому простої професіоналізації представницької влади вже 
недостатньо, потрібно ще й постійне самовдосконалення, під-
вищення рівня компетентності, урахування сучасних трендів і 
знань, які постійно оновлюються.

У цьому контексті нами проаналізовано діяльність Президентів 
України, спрямовану на зміну Основного закону держави.
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Зазначаємо, що за час існування Конституції України її змі-
нювали 8 разів (у 2004, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016, 2019 /двічі/ 
роках). Загалом же редакцій Конституції було 9, якщо не врахову-
вати сам процес її написання.

Розглянемо їх більш детально.
Леонід Кучма, 2000, 2003, 2004 рр.
Першу спробу змінити Конституцію ініціював Л. Кучма. 15 

січня 2000 р. він підписав указ про проведення референдуму, а 
вже 16 квітня пройшло голосування. На референдум винесли чо-
тири питання:

• про право президента розпускати Верховну Раду, якщо протя-
гом місяця не була сформована коаліція або протягом трьох місяців 
не був затверджений бюджет («за» – 85,9 % українців);

• позбавлення народних депутатів недоторканності («за» –  
90,2 % українців);

• скорочення кількості нардепів з 450 до 300 («за» – 91,1 %);
• запровадження двопалатного парламенту («за» – 82,9 %).
Хоча громадяни підтримали зміни до Конституції, їх не під-

тримали в парламенті. Відповідно, вони і не були внесені в Осно-
вний закон.

Ще один проєкт змін до Конституції Л. Кучма вніс до парла-
менту в червні 2003 р., але відкликав його після того, як народні 
депутати направили законопроєкт до Конституційного суду.

8 грудня 2004 р. Верховна Рада проголосувала за зміни, які об-
межили повноваження президента та розширили повноваження пар-
ламенту. Так Україна стала парламентсько-президентською країною.

Віктор Ющенко, 2007 р.
27 грудня 2007 р. згідно з указом президента В. Ющенка було 

створено «Національну конституційну раду». Вона повинна була 
підготувати концепцію поновлення Конституції. У серпні 2008 р. 
Ющенко підписав указ про обговорення конституційної реформи 
народом. Однак змін не відбулося.

Віктор Янукович, 2010 р.
30 вересня 2010 р. у часи президентства В. Януковича Партія 

регіонів ініціювала перегляд конституційності реформи 2004 р. У 
підсумку Конституційний суд скасував Конституцію 2004 р. і по-
вернув Конституцію 1996 р. КСУ дійшов висновку, що перед го-
лосуванням за Конституцію 2004 р., в проєкт закону були внесені 
зміни, які не пройшли експертизу в Конституційному суді. Тим 
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самим КСУ повернув країну до президентсько-парламентської 
форми правління, і повернув президенту частину повноважень.

Парламент, 2014 р.
21 лютого 2014 р. Верховна Рада України проголосувала за 

відновлення Конституції 2004 р. Тоді було встановлено, що рі-
шення КСУ 2010 р. ухвалювалося без парламентського голосу-
вання і суперечило положенням Конституції.

Петро Порошенко, 2015, 2016, 2019 рр.
2 липня 2015 р. П. Порошенко вніс на розгляд парламенту за-

конопроєкт про внесення змін до Конституції в частині децентра-
лізації. Проєкт закону ухвалили в першому читанні.

У липні 2016 р. Рада ухвалила Закон України «Про судоустрій 
і статус суддів». Так само були прийняті інші закони в рамках 
судової реформи. Вони передбачали:

• створення Вищої ради правосуддя, яка буде здійснювати від-
бір суддів для всіх судів країни;

• переатестацію всіх суддів України;
• позбавлення недоторканності суддів, згоду на їх арешт буде 

давати Вища рада правосуддя;
• трирівневу судову систему: суди першої інстанції, апеляція і 

Верховний суд.
У 2018 р. П. Порошенко вніс проєкт змін до Конституції, 

який передбачав закріплення європейського й євроатлантич-
ного курсу країни. У лютому 2019 р. Верховна Рада України 
ухвалила його. У Конституції було закріплено положення «єв-
ропейської ідентичності українського народу і незворотності 
європейського і євроатлантичного курсу України», а Президент 
став гарантом реалізації цього курсу.

Володимир Зеленський, 2019 – по сьогодні
• скасування недоторканності народних депутатів (фактично 

йдеться про законопроєкт П. Порошенка, однак його ухвалили 
вже за президентства В. Зеленського);

• зміни до Конституції щодо децентралізації влади (запрова-
дження інституту префектів, запровадження нового переліку ад-
міністративно-територіальних одиниць (громада, округ, область), 
закріплення права місцевих жителів на зміну кордонів і перейме-
нування населених пунктів, закріплення права громади на само-
врядування шляхом виборів і місцевих референдумів). Зазначе-
ний проєкт був відкликаний Президентом через критику.
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12 червня 2021 р. В. Зеленський підписав Указ № 231/2021 «Про 
Стратегію розвитку системи правосуддя і конституційного судо-
чинства на 2021–2023 роки». Стратегія визначає основні принципи 
та напрями розвитку системи правосуддя з урахуванням кращих 
міжнародних практик. У документі позначені пріоритети вдоско-
налення законодавства про судоустрій, статус суддів, судочинство 
та інші інститути правосуддя, а також упровадження невідкладних 
заходів щодо поліпшення діяльності правових інститутів.

Як бачимо, здебільшого всі зміни до Конституції України були 
спрямовані на усунення існуючих недоліків, однак вони часто по-
роджували і нові проблеми. Показово, що всі зміни до Конститу-
ції України (крім змін у 2014 р.) були ініційовані президентом, а 
не парламентом.

При цьому президенти часто зловживали своїм правом вноси-
ти до Верховної Ради законопроєкти щодо змін до Конституції; 
неодноразово створювали центри розроблення конституційної 
реформи поза стінами парламенту, наприклад, Комісію з питань 
правової реформи В. Зеленського (з 2019 р.) чи Конституційну 
комісію П. Порошенка (2015–2019 рр).

Процес реформування фактично є закритим для суспільства. 
Конституційні зміни готуються без публічних обговорень, депу-
тати та громадськість дізнаються про їхній зміст уже після офі-
ційного внесення до Верховної Ради.

Так, з 2014 р. були підготовлені 11 законопроєктів щодо змін до 
Конституції. Більшість із них мали суттєві юридичні недоліки чи 
спричиняли значний суспільний резонанс, через що їх відкликали, 
або ж Верховна Рада відкладала їхній розгляд на невизначений час.

Однак ключовими проблемами Конституції України зали-
шаються:

• нечіткі та подекуди суперечливі положення Конституції 
спричиняють конфлікти між різними владними інституціями, які 
найбільш яскраво проявляються в трикутнику «Президент – Ка-
бінет Міністрів – Парламент»;

• Конституція України фактично закладає конфлікт між Пре-
зидентом і Урядом, апогеєм чого було відкрите протистояння В. 
Ющенка та Ю. Тимошенко у 2008–2009 рр.;

• повноваження Кабінету Міністрів України частково перебирають 
Офіс Президента та Рада національної безпеки та оборони України, 
хоча їхні статуси і повноваження не визначені в Конституції;



39

• Конституція встановлює повноваження Кабінету Міністрів 
нелогічно, несистемно та непослідовно (зокрема не акцентує на 
основному завданні КМУ – формуванні політики розвитку дер-
жави в усіх сферах);

• деякі положення Конституції дають змогу Президенту втру-
чатися в законодавчий процес для досягнення власних політич-
них цілей та зловживати правом вето.

Виходячи із зазначеного нами пропонуються перспективні на-
прями внесення змін до Конституції України – це:

• зміни до Конституції в частині децентралізації (останній про-
єкт забезпечує «остаточне закріплення децентралізації» і впрова-
джується внесенням змін до ст. розд. 11 Конституції);

• зміни в контексті виконання вимог щодо набуття членства 
Україною в ЄС.

 
1.1.6. Сучасні тренди розвитку парламентаризму

 
Україна і світ пройшли кілька етапів розвитку парламентариз-

му як інституту:
 – держави (ІV–ХІХ ст. – етап становлення);
 – виборчого права (ХVІІІ–ХХ ст. – етап «золотий час»);
 – стримування і противаги (початок ХХ ст. – етап кризи);
 – політичної культури суспільства (початок ХХІ ст. – новий 

етап «відродження», який продукує нові виклики щодо етичного 
лідерства, транспарентності, інклюзивності, толерантності, якос-
ті, стандартизації парламентської діяльності тощо).

Нині парламентаризм проходить «етап інституціоналіза-
ції» у сфері публічного управління і є новим викликом для на-
уковців та практиків сфери публічного управління. Серед них –  
виклик ціннісного ставлення до парламентаризму на всіх рівнях пу-
блічного управління – загальнодержавному, регіональному, місце-
вому, а також – ціннісне ставлення до парламенту і парламентарів, 
діяльність яких має відповідати Міжнародним стандартам якості.

У різних країнах парламентаризм по різному зберігає націо-
нальні традиції. У цьому сенсі ми розглядаємо вимоги до націо-
нального та міжнародного парламентаризму.

Щодо національного парламентаризму, то традиційним ме-
ханізмом є дотримання засад народного представництва і теорії 
конституціоналізму.
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У сучасних умовах функціонування демократичних держав 
народне представництво розглядається одночасно як: консти-
туційно-правова категорія; основа сучасного демократичного 
суспільства; принцип, що пронизує всю організацію державно-
го і суспільного життя нашої країни; одна з основ конститу-
ційного ладу; важлива конституційно-правова категорія, що по-
кладена в основу сучасної демократичної держави; реалізація 
влади народом через спеціально установлені для цього органи 
держави; самостійна сутнісна компонента (як самоцінність) та 
інструментальна складова (як засіб виконання певних завдань 
за допомогою виборчої системи).

У сучасній концепції народного представництва як конститу-
ційно-правового феномену особливої ваги набувають ознаки, що 
розкривають його сутнісний зміст у діяльності ПОВ. Це:

– відображення в народному представництві верховенства на-
роду;

– реалізація через народне представництво державної влади, 
адекватної потребам сучасного суспільства;

– вираження народними представниками інтересів усього на-
роду, а не якоїсь його частини;

– допустимість різних механізмів формування представниць-
ких органів при безумовному домінуванні вільних виборів;

– колегіальний склад представницьких органів.
Щодо міжнародного парламентаризму, то його базові концепції 

спрямовані на розвиток міжнародних відносин як між державами, 
так і між парламентами. Важливим у цьому сенсі є поєднання кла-
сичних підходів до інтерпретації міжнародного парламентаризму 
(як актора міжнародних відносин) у рамках реалістичної й ідеаліс-
тичної теоретичних шкіл, що почали стверджуватись у західній по-
літичній думці від другої половини ХХ ст., так і більш сучасних те-
оретичних вимірів, зокрема концепції конструктивізму, що почала 
визначати уявлення про міжнародний парламентаризм на межі ХХ– 
ХХІ ст. Якщо реалістичний та ідеалістичний підходи представля-
ли значною мірою альтернативні уявлення про міжнародний пар-
ламентаризм, де (для реалістів), міжнародні парламентські орга-
нізації – формальний інститут у рамках міжнародних відносин 
із пріоритетом національних інтересів над міжнародними, а (для 
ідеалістів) міжнародний парламентаризм є аналогом «світового 
урядування», концепція конструктивізму включала в себе симбі-
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оз ідей з приводу ролі і впливів у міжнародних відносинах між-
парламентських організацій. Трендом конструктивістів, насампе-
ред, ставала ідея взаємодії національних держав і міжнародних 
парламентських інституцій як акторів, які взаємоформують один 
одного в міжнародному середовищі, утворюючи платформу де-
мократичного розв’язання світових проблем.

Розвиток теорії міжнародних відносин на початку ХХІ ст. впли-
нув на формування додаткових дослідницьких концепцій міжна-
родного парламентаризму, зокрема, нормативних теорій світового 
федералізму та космополітичної демократії. Обидва підходи були 
орієнтовані на розгляд тенденцій формування «глобального пар-
ламенту» як довгострокової перспективи розвитку міжнародної 
спільноти. Водночас спільною рисою обох концепцій стало окрес-
лення структури світового порядку та принципів, які б розширю-
вали демократичне врядування, верховенство права та конституці-
оналізму поза національні кордони як загальносвітової тенденції.

Не менш важливою у глобальних викликах вітчизняному пар-
ламентаризму постає обґрунтування концепції «нового регіона-
лізму» як багатовимірної форми інтеграції, яка включає еконо-
мічні, політичні, соціальні та культурні аспекти, що потребують 
відповідних зусиль з парламентаризації, тобто професіональної 
підготовки парламентарів і парламентських службовців.

Ця концепція втілюється на сучасному етапі розвитку міжна-
родного парламентаризму в життя більшості прогресивних дер-
жав світу і передбачає зміну поведінки їх політичних лідерів з 
метою реалізації нових тенденцій у міжнародних відносинах:

 – зняття ідеологічних бар’єрів для міжпарламентського спів-
робітництва;

 – посилення процесів демократизації на національному рівні;
 – посилення процесів глобалізації та міжнародного регіо-

нального співробітництва нового рівня.
Таким чином, до глобальних тенденцій і викликів сучасного 

парламентаризму слід віднести:
 – посилення ролі парламенту у питаннях формування уряду 

(ВР України є другою в Європі після німецького Бундестагу за 
величиною індексу влади парламенту з обрання урядів, що від-
повідає парламентсько-президентській формі правління (дані 
Electoral Power Index (Електорал пауер Індекс) – індекс влади пар-
ламенту з обрання уряду);
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 – загальне зниження рівня довіри до парламенту (криза пред-
ставництва, за якої громадяни відчувають, що начебто демокра-
тично обраний ними уряд більше не відображає їхніх інтересів, 
а перебуває під контролем різних тіньових еліт та лобіює вузько-
корпоративні інтереси);

 – зниження «якості представництва» та абсентеїзм (проблеми, 
пов’язані зі специфікою функціонування виборчих систем, вну-
трішньою структурою парламентів, правами та обов’язками парла-
ментарів впливають на якість роботи парламентів);

 – структурна перебудова сучасних парламентів (зростання 
кількості двопалатних парламентів (не лише у федераціях, а й в 
унітарних державах). В Україні зазначене питання є предметом 
радше наукової, ніж практичної парламентської дискусії.

Важливими трендами розвитку парламентаризму для України 
також залишаються:

 – формування інформаційно-комунікаційної платформи під-
тримки і впровадження в життя ідей народного представництва;

 – зростання ролі представницької демократії як «універсаль-
ної цінності»;

 – професіоналізація парламентської діяльності;
 – зміна гібридної моделі представництва інтересів у державі, 

яка поєднує формальні і неформальні політичні практики, у ре-
зультаті чого створюються умови для домінування олігархічних 
груп, на модель неокорпоративізму.

Вітчизняними науковцями визначено аргументи на користь 
моделі неокорпоративізму – це:

 – формування активного громадянського суспільства, здатно-
го представляти і відстоювати власні інтереси;

 – створення механізмів представництва функціональних інтере-
сів у процесі налагодження взаємодії об’єднань представників вели-
кого капіталу з політичними партіями (цілями зазначеної взаємодії 
є публічне та прозоре використання політичних інструментів пред-
ставлення, захисту та узгодження інтересів зацікавлених сторін);

 – поступове налагодження взаємодії влади і представників 
корпоративних груп інтересів;

 – існування груп тиску, яким властиві непублічні процеси 
узгодження інтересів бізнесу та держави, що мають наслідком 
прийняття органами державної влади рішень, які часто встанов-
люють різного роду преференції для конкретного бізнесу [23].
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Зазначимо, що поки в Україні існує гібридний політич-
ний плюралізм. Він характеризується тим, що впродовж  
1990-х – 1 січня 2020 рр. Міністерством юстиції України було 
зареєстровано 436 політичних партій («реєстраційним піком» 
став 2015 р., коли зареєстрували 79 політичних сил) [11]. Однак 
практично всі з представлених партій або існували виключно на 
папері, або є політичними надбудовами фінансово-промислових 
(олігархічних) груп. При цьому важко не погодитися з думкою 
про те, що «обійти правила, нав’язані фінансово-промисловими 
групами, практично неможливо через специфіку виборчого про-
цесу. У цій конкуренції партії або змушені грати за правилами, які 
нав’язуються фінансово-промисловими групами, або ж їх шанси 
перейти у вищу лігу зводяться практично до нуля» [18, c. 159].

Не менш важливою залишається проблема вкрай низької 
інституційної спроможності організацій громадянського сус-
пільства, що в результаті витісняє активних громадян на пе-
риферію політичного процесу та змушує фактично «вигриза-
ти» сфери компетенції для себе (у той час як у країнах сталої 
демократії держава радо ділиться власними компетенціями з 
громадянським суспільством) [7].

Також визначальною є специфіка ціннісної системи та поведінко-
вого коду вітчизняної політичної еліти. В основі останніх, починаю-
чи із середини 1990-х р., перебували чотири неформальні інститути: 
непотизм (кумівство), корупція (передусім політична), клієнтелізм 
та тіньова економіка (у 2021 р. її рівень згідно з офіційними даними 
становив близько 30 % обсягу офіційного ВВП, хоча частина експер-
тів говорить про 55–60 %). До цього слід додати поширену практи-
ку укладання у середовищі вітчизняного політикуму неформальних 
угод (в основі яких – принципи «політичної доцільності» та «прави-
ла гри для обраних»), що пов’язано, по-перше, з відсутністю взаєм-
ної довіри основних політичних акторів один до одного, а, по-друге, 
з бажанням політичних еліт максимально відсторонити громадян від 
процесу вироблення публічної політики в державі.

Зазначені неформальні політичні практики (довкола яких від-
бувається перманентна запекла боротьба за право їх формувати) 
призводять до такого вкрай небезпечного явища, як деінституці-
оналізація – тобто знищення старих інститутів без формування 
відповідної альтернативи. Наслідком цього є своєрідний політи-
ко-управлінський вакуум, що призводить до загального посла-
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блення керованості державою, обмеження конституційно гаран-
тованих прав і свобод людини та громадянина в Україні тощо.

Також слід звернути увагу на особливості взаємовідносин вла-
ди та бізнесу в контексті розвитку політичних процесів. В Україні 
ключовими акторами на сьогодні є фінансово-промислові (фінан-
сово-політичні, олігархічні) групи, які після свого утворення по-
чали активно використовувати політичні засоби впливу та посту-
пово інтегруватися у владу. Значною мірою це було пов’язано з 
тим, що мета і причини формування фінансово-політичних груп 
на пострадянському просторі були зумовлені елементарною бо-
ротьбою нових власників підприємств за виживання в умовах 
кризової економіки, розриву усталених виробничих зв’язків, не-
досконалості законодавчої бази тощо. Тому частково фінансово-
політична еліта у перехідних суспільствах фактично була змуше-
на для захисту власних економічних інтересів використовувати 
політичні засоби впливу і поступово інтегруватися у владу. Крім 
того, це було викликано непрозорістю формальних відносин 
власності у структурі фінансово-промислових груп.

Разом із тим ця непрозорість відіграла певною мірою і позитив-
ну роль, адже можливість оптимізації оподаткування та концен-
трація ресурсів на стратегічно важливих напрямах сприяла появі 
нових багатогалузевих господарських структур, які контролював 
національний капітал. У цій ситуації втрати державного бюджету, 
гальмування ринкових реформ, прояви корупції тощо стали неми-
нучою платою за процес формування нової економічної системи 
та нової фінансово-політичної еліти.

Як наслідок, фінансово-промислові групи з часом трансфор-
мувалися в олігархічні, головними ознаками яких стали наявність 
власної депутатської групи або фракції у парламенті; делегування 
своїх представників у структури виконавчої влади; вплив на ре-
дакційну політику засобів масової інформації загальнодержавно-
го масштабу тощо.

Оскільки великий бізнес є активним актором не лише соціаль-
но-економічних, а й політичних процесів у країні, його взаємодія 
з владою має принципове значення як для проведення реформ у 
різних сферах суспільного життя та вироблення публічної політи-
ки, так і функціонування держави в цілому.

З одного боку, показовим є той факт, що практично всі пред-
ставники вітчизняного великого капіталу (за деякими винятками) 
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після початку війни зайняли відверто проукраїнську позицію – 
принаймні, публічно. Зокрема, великий бізнес долучився як до 
оборони держави (купівля необхідного спорядження для армії, 
починаючи від бронежилетів та закінчуючи безпілотними літаль-
ними апаратами, будівництво оборонних споруд тощо), так і до 
вирішення соціально-гуманітарних питань (волонтерська допо-
мога внутрішньо переміщеним особам, роздача продуктових на-
борів, допомога в організації гуманітарних коридорів).

Так, зокрема, група «Метінвест» від початку російського втор-
гнення спрямувала понад 1,5 млрд грн на допомогу українській 
армії, мирним мешканцям і співробітникам.

«Ferrexpo» збільшила фінансування свого Гуманітарного фон-
ду до 7,5 млн дол. США та надала корпоративну нерухомість для 
переселенців.

Компанія «Інтерпайп» забезпечує лікарні медикаментами, а 
військові частини – посудом, паливом, запчастинами та будмате-
ріалами. Компанія закупила сталь для виготовлення 900 бронежи-
летів та облаштувала усім необхідним 18 укриттів на 8500 осіб.

Компанія «Рудомайн» передала 2 млн грн гуманітарної допо-
моги дітям і 15 млн грн – захисникам України.

«АрселорМіттал Кривий Ріг» перерахував 1 млн дол. США 
Уряду та ще 1 млн дол. США на гуманітарну допомогу для Кри-
вого Рогу, а також перерахував авансовий платіж за користування 
надрами у розмірі 2,25 млрд грн для підтримки державного бю-
джету в цій надзвичайно складній ситуації.

 Дніпровський металургійний завод передав 200 т металу для 
виготовлення протитанкових їжаків, ЗСУ отримали всі вантажні 
автомобілі автотранспортного цеху, а тероборона – десятки шин.

Допоміг підготувати своє місто до оборони і Нікопольський 
завод феросплавів [30].

Крім того, представники вітчизняної фінансово-політичної 
еліти планують спільно з державою подати позови до міжнарод-
них судів щодо компенсації збитків, завданих росією.

Водночас на сьогодні в Україні про завершення формування 
дієвої інституційної системи, здатної забезпечувати ефективну 
взаємодію влади та бізнесу, в основу якої покладено чітко вста-
новлені правила та норми їх саморегуляції, поки що не йдеться, 
передусім через збереження системи диференційованого став-
лення органів публічної влади до бізнесу, в основу якої покла-
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дено механізми прямої (персоніфікованої) взаємодії та надання 
преференцій окремим бізнес-структурам; низький рівень соці-
альної відповідальності бізнесу, його рентоорієнтована пове-
дінка та намагання інтегруватися безпосередньо у владу, а та-
кож високого рівня корупції, передусім у політичній сфері, що 
призводить до домінування різноманітних неформальних прак-
тик, які фактично витісняють на периферію політико-управлін-
ських процесів формальні інститути, діяльність яких пов’язана 
з міжсекторальними взаємодіями.

Отже, мусимо констатувати, що станом на сьогодні в Україні 
сформувалася своєрідна інституційна пастка – неефективна само-
підтримувана стійка інституційна рівновага, в основі якої – сукуп-
ність формальних та неформальних політичних інститутів (із сут-
тєвим домінуванням останніх) у політичному процесі, яку ніхто з 
головних політичних акторів не зацікавлений змінювати. Приклада-
ми інституційних пасток в економіці є бартер, ухиляння від податків, 
корупція, неплатежі, песимістичні очікування, а у політиці – автори-
тарний чи гібридний режим із неефективним розподілом повнова-
жень між гілками влади, недієвою виборчою і партійною системами, 
недосконалим механізмом формування загальнодержавних (феде-
ральних чи унітарних) і місцевих органів управління [14]. Стійке 
ж небажання вітчизняної політичної еліти змінювати ситуацію та 
виходити з інституційної пастки пов’язано з простою причиною – 
саме домінування неформальних практик у політичному процесі дає 
змогу отримувати так звану «ренту», яка за великим рахунком нічим 
не відрізняється від пограбування країни. І, звичайно, утримуватися 
при владі, граючи на протиріччях та слабкості формальних політич-
них інститутів, передусім – громадянського суспільства.

Разом із тим після 2014 р. ситуація поступово змінюється на кра-
ще, а Україна починає рухатися в бік виходу з інституційної пастки. 
Повільному переходу від «гібридного» політичного режиму до кра-
їни з повноцінною демократією сприяють певні інституційні зміни, 
які ми можемо спостерігати в контексті політичних процесів.

Зокрема, йдеться про значне розширення спроможності орга-
нізацій громадянського суспільства (особливо в контексті розви-
тку волонтерського руху та впливу на прийняття рішень органами 
місцевого самоврядування); початок повномасштабної реформи 
судової системи; децентралізація та реформа державної служби 
(ширше – формування системи публічного управління та адміні-
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стрування); зміна зовнішньополітичних пріоритетів, що позитив-
но впливає на аксіологічну трансформацію українського суспіль-
ства, посилення процесів політичної конкуренції тощо).

На нашу думку, у найближчий перспективі слід зосередитися 
на посиленні повноважень та розширенні впливу представниць-
ких органів державної влади [18], адже саме через них грома-
дяни стають ближчими як до процесу публічного управління в 
цілому, так і до законодавчої роботи. Наразі цей потенціал гро-
мадської участі розкритий не повною мірою, у тому числі в кон-
тексті лобіювання публічних інтересів, упровадження принципів 
реального народовладдя тощо.

Відповідно це є вкрай перспективним та актуальним напрямом 
розвитку вітчизняного парламентаризму як системи правління, що 
реалізується в умовах демократичного суспільства з високим рівнем 
політико-правової культури, характеризується чітким розподілом 
законодавчої і виконавчої функцій за домінуючого становища пар-
ламенту як державного органу народного представництва, що оби-
рається шляхом прямих, загальних, вільних і періодичних виборів.

Як висновок зазначимо, що в Україні законодавчому органу 
держави – Верховній Раді України – належать повноваження за-
кладати правові основи суспільного та державного життя шляхом 
законотворення, визначення засад внутрішньої і зовнішньої по-
літики, затвердження загальнонаціональних програм економіч-
ного, науково-технічного, соціального, національно-культурного 
розвитку, охорони довкілля, надання згоди на обов’язковість між-
народних договорів. Разом із тим процеси реформування законо-
давчої гілки публічної влади відповідно до сучасних тенденцій 
розвитку парламентаризму є ще далекими від свого завершення, 
що актуалізує дослідження природи парламентаризму, його зна-
чимості для балансу гілок влади тощо.

Досліджуючи феномен парламентаризму в публічному управ-
лінні, ми дійшли висновку, що парламентаризм є особливою сис-
темою публічного управління, в якій парламент відіграє ключову 
роль, а інститути представницької демократії є базовими. Пар-
ламентаризм є міжгалузевим напрямом складного суспільно-по-
літичного явища, пов’язаним із системою організації політичної 
влади в державі, яка включає розгляд питань із політології, права 
і публічного управління. Нині додається все більше нових знань 
зі сфери психології і педагогіки, інформатики, кібернетики тощо. 
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При цьому кожна наука відповідає за свій об’єкт і предмет дослі-
дження та визначає свої пріоритетні напрями дослідження, зокре-
ма: політологія – політичні відносини; право – правовідносини; 
публічне управління – суспільні відносини.

 Нами уточнено науковий апарат теорії парламентаризму:
 – об’єктом дослідження визначено суспільні відносини в дер-

жаві і державній владі;
 – предметом дослідження – суспільні відносини в державі і 

державній владі на засадах народного представництва та пред-
ставницької демократії.

Метою дослідження парламентаризму є теоретико-методо-
логічне обґрунтування публічного управління на засадах наро-
довладдя і представницької демократії та надання практичних 
рекомендацій щодо їх застосування органами представницької 
влади загальнонаціонального (парламент), регіонального (облас-
ні ради), місцевого (місцеві ради, районні ради в місті) рівнів.

Основні завдання дослідження парламентаризму лежать у 
площині вивчення структури, сутності, принципів, наукових під-
ходів, функцій, технологій, чинників, механізмів, інструментів, 
видів, моделей парламентаризму.

На сучасному етапі розвитку парламентаризму у публіч-
ному управлінні Науковою школою вітчизняного парламен-
таризму вперше визначено стандарти і компетентності пар-
ламентської діяльності, сучасні моделі реалізації народного 
представництва в державотворчому процесі України, особли-
вості розвитку політичної культури в забезпеченні єдності та 
консолідації українського суспільства, механізми запобігання 
політичній корупції в органах представницької влади в Укра-
їні та інші. Також розмежовані поняття парламентаризму, які 
трактуються в різних галузях науки (у політології, праві, пу-
блічному управлінні) по-різному.

Сучасними тенденціями парламентаризму є розвиток демо-
кратичних і гуманістичних принципів публічного управління, за-
стосування яких приводить до появи великої спільноти професі-
оналів – парламентаристів, – тих, хто підтримує парламентський 
(парламентсько-президентський) устрій у державі.

Парламентаризм є однією з форм представницької демократії, 
і саме представництво лежить в основі сучасної парламентської 
системи. Важливим для його розвитку в Україні вважаємо:
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– формування відповідної інформаційно-комунікативної 
платформи підтримки і впровадження в життя ідей народного 
представництва;

– зростання ролі представницької демократії як «універ-
сальної цінності» і на цій основі створення представницьких 
органів влади;

– подальша професіоналізація парламентської діяльності.
Розширення значущості публічної сфери максимізує значу-

щість парламентаризму як проблеми науки публічного управлін-
ня, яка пройшла відповідні етапи свого розвитку. І нині на часі 
парламентаризм – її новий науковий напрям як нова інтегрована 
галузь науки, вершиною якої є:

 – легітимація – визнання науковою спільнотою (через наукові 
конференції, наукові видання тощо);

 – інституціоналізація – офіційне запровадження наукових ідей 
у стандарти життя, зокрема у Стандарти освіти, у навчальні плани 
і програми з підготовки фахівців за новими спеціальностями;

 – впливовість на суспільство, коли відбувається зміна існую-
чих правил і традицій в організації державної влади та суспіль-
них відносин у результаті їх застосування.

Ідеї парламентаризму, починаючи з ХVІІ ст., торували собі 
шлях спочатку у політологічній системі знань шляхом визнання 
різних наукових концепцій, зокрема у Великобританії, Франції, 
США, які в подальшому були трансформовані і розвинуті в теорії 
державного управління, а потім у теорії публічного управління. 
На теренах України ідеї парламентаризму мають свій початок ще 
з часів Київської Русі, і навіть раніше.

Визначено, що традиційним для України впродовж багатьох 
століть було функціонування представницьких органів влади, які 
характеризуються виборністю і колегіальністю прийняття полі-
тико-управлінських рішень. Вони існували в різних видах у різ-
ні історичні періоди – за часів Київської Русі, Литовсько-русь-
кої держави, Речі Посполитої, московської держави, Козацької 
республіки, Гетьманства у складі російської імперії, УНР, УСРР, 
УРСР, у сучасній Україні [15; 16].

Зазначаємо, що представницькі органи влади, зокрема Ради, 
визнаються історичною формою української державності, харак-
теризуються вищим рівнем легітимності серед інших інститутів 
держави, є звичаєм (традицією), який передається від покоління 
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до покоління і зберігається протягом тривалого часу, сприймається 
більшістю українців як суспільна цінність [8].

Розглядаючи парламентаризм як «універсальну цінність» 
представницької демократії, зазначаємо, що в сучасних умовах 
розвитку парламентсько-президентської форми правління в Укра-
їні, у суспільстві має бути сформована думка про те, що народне 
представництво, суверенітет народу, суверенітет парламенту – 
ці майже ідентичні поняття, мають системно висвітлюватися не 
лише в галузі знань із політології, як це було до кінця ХХ ст. , а 
й у галузі знань з публічного управління та адміністрування, яка 
сформувалась на початку ХХІ ст. Адже в умовах сучасних глоба-
лізаційних викликів саме парламентаризм виступає своєрідним 
гарантом захисту держави і демократії представництва.

Парламентаризм як система правління реалізується в умовах 
демократичного суспільства з високим рівнем політико-правової 
культури, характеризується чітким розподілом законодавчої і ви-
конавчої функцій за домінуючого становища парламенту як дер-
жавного органу народного представництва, що обирається шля-
хом прямих, загальних, вільних і періодичних виборів [28].

Нині у дні війни з рф Український парламент спільно з Укра-
їнським народом і армією відстоює цивілізаційний вибір Украї-
ни і водночас ті засадничі цінності, права і свободи, що лежать 
в основі об’єднаної Європи, а саме, повага до людської гідності, 
свобода, демократія, рівність, верховенство права та повага до 
прав людини, включно з правами меншин.

Список використаних джерел
 
1. Гошовська В. Сучасні тренди і проблеми розвитку парламентариз-

му в Україні. 30 років незалежності України: досягнення, виклики, пер-
спективи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 10 верес. 2021 р.) /  
за заг. ред. Л. Г. Комахи,О. М. Андрєєвої, В. А. Гошовської. Київ : ННІ 
ПУДС КНУ, 2021. С. 11–13.

2. Голубь В. В., Поліщук А. А. Координаційні механізми професіона-
лізації сучасних управлінців. Модернізація професійної підготовки дер-
жавних службовців в умовах глобальних викликів та сучасних змін в сус-
пільстві : зб. тез міжнар. круглого столу, Україна–Литовська Республіка, 
8 лип. 2021 р., м. Київ / за заг. ред. Лариси Комахи. Київ : Навч.-наук. ін-т 
публ. упр. та держ. служби Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка, 2021. 
С.14–17.



51

3. Гошовська В. А. Домінуюча роль парламенту в розвитку сучасного 
парламентаризму в Україні. Державна служба України: сучасні викли-
ки та перспективи повоєнної трансформації : матеріали круглого столу 
(Київ, 17 черв. 2022). Київ, 2022.

4. Гошовська В. А. Вступне слово. Глобалізаційні виклики: уряду-
вання майбутнього : матеріали щоріч. міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 
КНУТШ. 7-8 черв. 2022). Київ, 2022.

5. Гошовська В. А. Парламентаризм як особлива система публічного 
управління в контексті сучасних глобалізаційних викликів Глобалізацій-
ні виклики: урядування майбутнього : матеріали щоріч. міжнар. наук.-
практ. конф. (Київ, КНУТШ. 7–8 черв. 2022). Київ, 2022.

6. Гошовська В. А. Розвиток парламентаризму в Україні: від тео-
рії до практики. Голос України. 2022. URL: http://www.golos.com.ua/
article/359922

7. Гошовська В. А., Рейтерович І. В. Політичний процес в Україні: осо-
бливості, проблеми та перспективи. Вісн. ННІ ПУДС КНУТШ. 2022. № 1.

8. Даниленко Л. І. Традиції і цінності парламентаризму в умовах гло-
бальних змін. Вісн. ННІ ПУДС КНУТШ. 2022. № 1.

9. 10 головних законів першого місяця війни: як ми будемо жити 
далі. ULR: https://lb.ua/news/2022/04/19/513862_10_golovnih_zakoniv_
pershogo_misyatsya.html

10. Дудко І. Д. До питання про дипломатію і міжпарламентські зв’язки 
Верховної Ради України в умовах широкомасштабної агресії РФ. Вісн. 
Львів. ун-ту. Філософсько-політологічні студії. 2022. № 42.

11. Кармазіна М. Тридцять років української багатопартійності (кі-
нець 1990 – початок 2020 рр.). Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН Укра-
їни, 2020. C. 6.

12. Конституція України. ULR: https://www.president.gov.ua/
documents/ constitution

13. Максак Г. Парламентський вимір діяльності міжнародних ор-
ганізацій. Портал зовнішньої політики. URL: http://fpp.com.ua/topic/
parlamentskyj-vymir-diyalnosti-mizhnarodnyh-organizatsij

14. Мацієвський Ю. В. У пастці гібридності: зиґзаґи трансформацій 
політичного режиму в Україні (1991–2014) : монографія. Чернівці : Кни-
ги – XXI, 2016. C. 283.

15. Основи вітчизняного парламентаризму : підруч. для студ. вищ. навч. 
закл. : у 2 т. / за заг. ред. В. А. Гошовської. Київ : НАДУ, 2011. Т. 1. 408 с.

16. Основи вітчизняного парламентаризму : підруч. для студ. вищ. 
навч. закл. : у 2 т. / за заг. ред. В. А. Гошовської. Київ : НАДУ, 2012.  
Т. 2. 340 с.

17. Парламентаризм : підручник. 2-ге вид., допов. й розшир. /  
В. А. Гошовська [та ін.] ; за ред. В.А. Гошовської. Київ : НАДУ, 2019. 704 с.

18. Політичний процес у незалежній Україні: підсумки і проблеми. Київ :  
Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2021. 704 c.



52

19. Представницька влада у державотворчому процесі Украї ни : моно-
графія / за ред. В. А. Гошовської. Київ : НАДУ, 2018. 384 с. (Серія «Наукова 
школа вітчизняного парламентаризму»).

20. Про проголошення незалежності України : Постанова Верховної 
Ради Української РСР від 24.08.1991. Відом. Верховної Ради України. 1991. 
№ 38. Ст. 502). ULR: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1427-12#Text

21. Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфі-
кації державних службовців : Указ Президента України від 30.05.1995 № 
398/95. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/398/95

22. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за 
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти : Постанова Каб. 
Міністрів України 29.04.2015 № 266. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/266-2015-%D0%BF#n16

23. Рейтерович І. В., Парфенюк Т. В. (2021). Концептуальні підходи 
дослідження місця та ролі груп інтересів у виробленні публічної політи-
ки. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 8. С. 97.

24. Руслан Стефанчук. Верховна Рада України вдячна тим, хто стоїть 
пліч-о-пліч з Україною. Голос України. 2022. 29 квіт. URL: http://www.
golos.com.ua/article/359292URL

25. Черкас О. Г. Концептуальні засади взаємодії Верховної Ради Укра-
їни та місцевих рад : дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.01. Київ, 2021. 
312 с.

26. Як змінювалося місце України у ключових рейтингах демократії за 
сім років. URL: https://www.slovoidilo.ua/2021/02/12/infografika/polityka/
yak-zminyuvalosya-misce-ukrayiny-klyuchovyx-rejtynhax-demokratiyi-sim-
rokiv

27.Valentyna Goshovska, Volodymyr Kreidenko, Viktoriia Sychova, Ihor 
Reiterovych, Iryna Dudko. Strategic guidelines for the development of Ukrainian 
parliamentarism in the conditions of globalization. AD ALTA: Journal of 
Interdisciplinary Research, 2022, issue 12/02-XXVIII. Р. 198 202. http://www.
magnanimitas.cz/ADALTA/120228/papers/A_34.pdf (Web of science)

28.Valentyna Goshovska, Lydiia Danylenko, Iryna Dudko, Liliia 
Makarenko, Nadiia Maksimentseva (2021). Formation of political leaders in 
countries of democratic transit: experience for Ukraine. Laplage em Revista. 
№ 1–2, January – April 2021, pp. 322–446. URL: https://laplageemrevista.
editorialaar.com/index. php/lpg1/article/view/754/695

29. Lydiia Danylenko, Oleksandr Aliksiichuk, Volodymyr Goshovskyi, 
Tetiana Korniakova, Nadiia Maksimentseva. Legal principles of increasing the 
institutional capacity of the Verkhovna Rada of Ukraine. AD ALTA: Journal 
Of Interdisciplinary Research, 2022, issue 12/02-XXVIII. Р. 203–209. http://
www.magnanimitas.cz/ADALTA/120228/papers/A_35.pdf (Web of science)

30. У Комітеті з питань економічного розвитку закликають усіх біз-
несменів проявити соціальну відповідальність та активізувати свою ро-
боту! URL: https://www.rada.gov



53

Referenсes 

1. Goshovska, V. (2021), Suchasni trendy i problemy rozvytku 
parlamentaryzmu v Ukraini [Modern trends and problems of development 
of parliamentarism in Ukraine], Proceedings of the 30 rokiv nezalezhnosti 
Ukrainy: dosiahnennia, vyklyky, perspektyvy (Ukraine, Kyiv, September 
10, 2021) (eds. L. H. Komakha, O. M. An drieieva, V. A. Hoshovska), Kyiv :  
Educational and Scientific institute of Public Administration and Civil Service 
of the Taras Shevchenko National University of Kyiv, pp.11–13 (in Ukrainian).

2. Holub, V. V., Polishchuk, A. A. (2021), Koordynatsiini mekhanizmy 
profesionalizatsii suchasnykh upravlintsiv [Coordination mechanisms for the 
professionalization of modern managers], Proceedings of the Modernizatsiia 
profesiinoi pidhotovky derzhavnykh sluzhbovtsiv v umovakh hlobalnykh 
vyklykiv ta suchasnykh zmin v suspilstvi (Ukraina–Lytovska Respublika, Kyiv, 
July 08, 2021) (ed. Komakha), Kyiv : Educational and Scientific institute of 
Public Administration and Civil Service of the Taras Shevchenko National 
University of Kyiv, pp. 14–17 (in Ukrainian).

3. Hoshovska, V. A. (2022), Dominuiucha rol parlamentu v rozvytku 
suchasnoho parlamentaryzmu v Ukraini [The dominant role of parliament 
in the development of modern parliamentarism in Ukraine], Proceedings of 
the Derzhavna sluzhba Ukrainy: suchasni vyklyky ta perspektyvy povoiennoi 
transformatsii (Ukraine, Kyiv, June 17, 2022), Kyiv: Educational and Scientific 
institute of Public Administration and Civil Service of the Taras Shevchenko 
National University of Kyiv (unpublished) (in Ukrainian).

4. Hoshovska, V. A. (2022), Vstupne slovo [Opening remarks]. Proceedings 
of the Hlobalizatsiini vyklyky: uriaduvannia maibutnoho (Ukraine, Kyiv, June 
7–8 , 2022). (ed. L. H. Komakhа), Kyiv : Kyiv: Educational and Scientific 
institute of Public Administration and Civil Service of the Taras Shevchenko 
National University of Kyiv (in Ukrainian).

5. Hoshovska, V. A. (2022), Parlamentaryzm yak osoblyva systema 
publichnoho upravlinnia v konteksti suchasnykh hlobalizatsiinykh vyklykiv 
[Parliamentarism as a special system of public administration in the context 
of modern globalization challenges], Proceedings of the Hlobalizatsiini 
vyklyky: uriaduvannia maibutnoho (Ukraine, Kyiv, June 7–8, 2022) (ed. L. H. 
Komakhа), Kyiv : Educational and Scientific institute of Public Administration 
and Civil Service of the Taras Shevchenko National University of Kyiv, pp. 
11–14 (in Ukrainian).

6. Hoshovska, V. A. (2022, May 11), Rozvytok parlamentaryzmu v Ukraini: 
vid teorii do praktyky [The development of parliamentarism in Ukraine: from 
theory to practice], Holos Ukrainy, Retrieved from http://www.golos.com.ua/
article/359922 (in Ukrainian).

7. Hoshovska, V. A., Reiterovych, I. V. (2022), Politychnyi protses v 
Ukraini: osoblyvosti, problemy ta perspektyvy [Political process in Ukraine: 
peculiarities, problems and prospects], Visnyk Navchalno-naukovoho instytutu 



54

piblichnoho upravlinnia ta derzhavnoi sluzhby Kyivskoho natsionalnoho 
universytetu imeni Tarasa Shevchenka, no 1(unpublished) (in Ukrainian).

8. Danylenko, L. I. (2022), Tradytsii i tsinnosti parlamentaryzmu v 
umovakh hlobalnykh zmin [Traditions and values of parliamentarism under 
global changes], Visnyk Visnyk Navchalno-naukovoho instytutu piblichnoho 
upravlinnia ta derzhavnoi sluzhby Kyivskoho natsionalnoho universytetu 
imeni Tarasa Shevchenka, no 1 (unpublished) (in Ukrainian).

9. 10 holovnykh zakoniv pershoho misiatsia viiny: yak my budemo 
zhyty dali [The 10 main laws of the first month of the war: how we will live 
on], Retrieved from https://lb.ua/news/2022/04/19/513862_10_golovnih_
zakoniv_pershogo_misyatsya.html 

10. Dudko, I. D. (2022), Do pytannia pro dyplomatiiu i mizhparlamntski 
zviazky Verkhovnoi Rady Ukrainy v umovakh shyrokomasshtabnoi ahresii RF 
[On the issue of diplomacy and interparlamnt relations of the Verkhovna Rada 
of Ukraine in the context of large-scale aggression of Russian Federation], 
Visnyk Lvivskoho universytetu, Filosofsko-politolohichni studii, 42 (in 
Ukrainian).

11. Karmazina, M. (2020), Trydtsiat rokiv ukrainskoi bahatopartiinosti 
(kinets 1990 – pochatok 2020 rr.) [Thirty years of Ukrainian multi-party 
system (late 1990 – early 2020)], Kyiv : I. F. Kuras Institute of Political and 
Ethnic Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine (in Ukrainian).

12. Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine], Retrieved from: 
https://www.president.gov.ua/documents/constitution (in Ukrainian).

13. Maksak, H. (2022), Parlamentskyi vymir diialnosti mizhnarodnykh 
orhanizatsii. [Parliamentary dimension of the activities of international 
organizations], Portal zovnishnoi polityky. Retrieved from: http://fpp.com.
ua/topic/parlamentskyj-vymir-diyalnosti-mizhnarodnyh-organizatsij (in 
Ukrainian).

14. Matsiievskyi, Yu. V. (2016), U pasttsi hibrydnosti: zygzagy 
transformatsii politychnoho rezhymu v Ukraini (1991–2014) : monohrafiia 
[Trapped in hybridity: zigzags of political regime transformations in Ukraine 
(1991–2014): monograph.], Chernivtsi : Knyhy – XXI (in Ukrainian).

15. Goshovska, V. (Ed.) (2011), Osnovy vitchyznianoho 
parlamentaryzmu : pidruchnyk dlia studentiv vyshchykh navalnykh. 
zakladiv: у 2 т. T. 1 [Fundamentals of domestic parliamentarism :  
textbook for students of higher educational institutions : in 2 volumes. Vol 
1], Kyiv : National Academy for Public administration under the President of 
Ukraine (in Ukrainian).

16. Goshovska, V. (Ed.) (2012), Osnovy vitchyznianoho parlamentaryzmu 
: pidruchnyk dlia studentiv vyshchykh navalnykh. zakladiv: у 2 т. Т 2 
[Fundamentals of domestic parliamentarism : textbook for students of higher 
educational institutions : in 2 volumes. Vol 2], Kyiv : National Academy for 
Public administration under the President of Ukraine (in Ukrainian).



55

17. Goshovska, V. (Ed.) (2019), Parlamentaryzm: pidruchnyk. 2-he 
vydannia, dopovnene yi rozshyrene [Parliamentarism: textbook], Kyiv : 
National Academy for Public administration under the President of Ukraine 
(in Ukrainian).

18. Politychnyi protses u nezalezhnii Ukraini: pidsumky i problemy (2021), 
[The political process in independent Ukraine: results and problems], Kyiv : I. 
F. Kuras Institute of Political and Ethnic Studies of the National Academy of 
Sciences of Ukraine (in Ukrainian).

19. Goshovska, V. (еd.) (2018), Predstavnytska vlada u derzhavotvorchomu 
protsesi Ukrainy : monohrafiia [Representative power in the state-building 
process of Ukraine: monograph], Kyiv : National Academy for Public 
administration under the President of Ukraine (in Ukrainian).

20. Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainskoi Radianskoi Sotsialistychnoi 
Respubliky vid 24 serpnia 1991 roku. Pro proholoshennia nezalezhnosti 
Ukrainy (1991) [Resolution of the Verkhovna Rada of the Ukrainian SSR of 
August 24, 1991. On the Proclamation of Independence of Ukraine] Vidomosti 
Verkhovnoi Rady Ukrainy, 1991, 38, 502, Retrieved from: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/1427-12#Text

21.Ukaz Prezydenta Ukrainy № 398/95 vid 30.05.1995 r. Pro systemu 
pidhotovky, perepidhotovky ta pidvyshchennia kvalifikatsii derzhavnykh 
sluzhbovtsiv (1995) [Decree of the President of Ukraine No 398/95 of 
30.05.1995, On the system of training, retraining and advanced training of 
civil servants], Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/398/95

22.Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy № 266 vid 29.04.2015 r. Pro 
zatverdzhennia pereliku haluzei znan i spetsialnostei, za yakymy zdiisniuietsia 
pidhotovka zdobuvachiv vyshchoi osvity (2015) [Resolution of the Cabinet of 
Ministers of Ukraine No. 266 dated 29.04.2015. On approval of the list of 
branches of knowledge and specialties in which higher education applicants 
are trained], Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-
%D0%BF#n16

23. Reiterovych, I. V., Parfeniuk, T. V. (2021), Kontseptualni pidkhody 
doslidzhennia mistsia ta roli hrup interesiv u vyroblenni publichnoi polityky 
[Conceptual approaches to the study of the place and role of interest groups 
in public policy making], Investytsii: praktyka ta dosvid. no 18, pp. 92–98 (in 
Ukrainian).

24. Stefanchuk, R. (2022), Verkhovna Rada Ukrainy vdiachna tym, khto 
stoit plich-o-plich z Ukrainoiu [The Verkhovna Rada of Ukraine is grateful 
to those who stand shoulder to shoulder with Ukraine], Holos Ukrainy (in 
Ukrainian).

25. Cherkas, O. H. (2021), Kontseptualni zasady vzaiemodii Verkhovnoi 
Rady Ukrainy ta mistsevykh rad [Conceptual foundations of interaction 
between the Verkhovna Rada of Ukraine and local councils], (PhD Thesis), 
Kyiv. (in Ukrainian).



56

26. Iak zminiuvalosia mistse Ukrainy u kliuchovykh reitynhakh demokratii 
za sim rokiv [How Ukraine’s place in key democracy rankings has changed 
over seven years], Retrieved from: https://www.slovoidilo.ua/2021/02/12/
infografika/polityka/yak-zminyuvalosya-misce-ukrayiny-klyuchovyx-
rejtynhax-demokratiyi-sim-rokiv

27. Goshovska, V., Kreidenko, V., Sychova, V., Reiterovych, I., & 
Dudko, I. (2022), Strategic guidelines for the development of Ukrainian 
parliamentarism in the conditions of globalization. AD ALTA: Journal of 
Interdisciplinary Research. no 12/02-XXVIII. pp.198–202, Retrieved from: 
http://www.magnanimitas.cz/ ADALTA/120228/ papers/A_34.pdf

28. Goshovska, V., Danylenko, L., Dudko, I, Makarenko,  
L., Maksimentseva, N. (2021), Formation of political leaders in countries of 
democratic transit: experience for Ukraine. Laplage em Revista. no 1–2, pp. 
322–446, Retrieved from: https://laplageemrevista.editorialaar.com/index.php/
lpg1/article/view/754/695

29. Danylenko, L., Aliksiichuk, O., Goshovskyi, V., Korniakova,  
T., Maksimentseva, N. (2022), Legal principles of increasing the institutional 
capacity of the Verkhovna Rada of Ukraine. AD ALTA: Journal Of 
Interdisciplinary Research. no 12/02-XXVIII, pp. 203–209. Retrieved from: 
http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/ 120228/papers/A_35.pdf

30. U Komiteti z pytan ekonomichnoho rozvytku zaklykaiut usikh 
biznesmeniv proiavyty sotsialnu vidpovidalnist ta aktyvizuvaty svoiu robotu! 
[The Committee on Economic Development calls on all businessmen to show 
social responsibility and intensify their work!]. Retrieved from: https://www.
rada.gov.ua/news/razom/ 221012.html



57

Володимир Крейденко,
кандидат наук з державного управління, асистент кафедри 
парламентаризму, Навчально-науковий інститут публічного 
управління та державної служби Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, Україна

РОЗДІЛ 1.2. ЕВОЛЮЦІЯ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ  
В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Анотація. Роботу присвячено актуальному питанню реформування 
державного управління та його забезпечення в розрізі ево-
люції парламентаризму в сучасній Україні за змішаної форми 
державного правління (президентсько-парламентській та 
парламентсько-президентській) із застосуванням найкращих 
світових практик парламентів таких країн розвинутої демо-
кратії, як: Канада, Великобританія, Італія, США, Німеччина, 
Франція. Предметом наукового дослідження є еволюція пар-
ламентаризму в Україні. Методологія наукового досліджен-
ня складає загальнонауковий матеріалістично-діалектичний 
метод. У процесі дослідження також застосовувались іс-
торично-правовий, політичний, державницький, порівняльно-
правовий, структурно-функціональний, формально-логічний, 
соціологічний, статистичний та низка інших загальнонау-
кових і спеціальних наукових методів. Метою наукового до-
слідження є вивчення та апробація найкращих світових та 
українських практик роботи й повноважень парламентів 
світу та Верховної Ради України за різних форм державно-
го правління для формування ефективної системи державної 
влади, де провідну роль має відігравати вищий законодавчий 
орган влади в Україні. Висновок дослідження. В основі уне-
можливлення політичних конфліктів та криз, а також для 
ефективної інституційної взаємодії між Президентом Укра-
їни, Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою Укра-
їни має бути ухвалено низку змін до Конституції України, за-
конів України та чітко розподілені всі владні повноваження у 
сфері виконавчої гілки влади.
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THE EVOLUTION OF PARLIAMENTARISM  
IN MODERN UKRAINE

Abstract. The work is devoted to the topical issue of public administration 
reform and its provision in terms of the evolution of parliamentarism 
in modern Ukraine with a mixed form of government (presidential-
parliamentary and parliamentary-presidential) with the 
application of the best world practices of the parliaments of 
developed democracies such as: Canada, Great Britain, Italy, 
USA, Germany, France. The subject of scientific research is the 
evolution of parliamentarism in Ukraine. The methodology of 
scientific research is a general scientific materialist-dialectical 
method. Historical-legal, political, political, comparative-legal, 
structural-functional, formal-logical, sociological, statistical 
and a number of other general scientific and special scientific 
methods were also used in the research process. The purpose of 
the scientific research is to study and test the best international 
and Ukrainian work practices and powers of the parliaments of 
the world and the Verkhovna Rada of Ukraine under various forms 
of state government for the formation of an effective system of state 
power, where the highest legislative body of power in Ukraine 
should play a leading role. Research conclusion. In order to 
prevent political conflicts and crises, as well as for effective 
institutional interaction between the President of Ukraine, the 
Cabinet of Ministers of Ukraine and the Verkhovna Rada of 
Ukraine, a number of amendments to the Constitution of Ukraine, 
the laws of Ukraine must be adopted and all powers in the sphere 
of the executive branch must be clearly distributed.

Вступ. У науковому дослідженні проаналізовано повноважен-
ня, які надані парламентам країн із розвинутою демократією (Ка-
нади, Великобританії, Італії, США, Німеччині, Франції) у системі 
публічного управління і визначений їх рівень впливу на виконавчу 
та законодавчу гілки влади, а отже, на суспільно-політичне жит-
тя в державі. Автором пропонуються найкращі світові практики 
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для Верховної Ради України в системі публічного управління, які 
спрямовані на побудову збалансованої системи державного управ-
ління та ефективного розподілу управлінських функцій, що уне-
можливлюють повторення політичних криз та конфліктів у сфері 
поділу влад в Україні.

Ознакою кожної демократичної та правової держави є парла-
мент – вищий представницький та законодавчий орган влади. Пар-
ламент правомочний виражати волю народу та представляти його 
суверенітет через ухвалення законів, які є загальнообов’язковими 
для виконання на всій території держави.

Парламент, обраний у демократичний спосіб на основі загаль-
новиборчого права, є одним із найважливіших інститутів легіти-
мації влади в державі, що здійснює свої функції на основі тран-
спарентності, плюралізмі позицій, відкритої та гласної політичної 
полеміки. Парламент, беручи витоки з моменту появи та протягом 
усіх часів своєї еволюції, мав різні форми та методи здійснення на 
той час «прямої демократії» через зібрання роду чи племені для 
розв’язання проблем, напрацювання планів та унормування устрою 
співіснування в суспільстві. Завдяки парламенту в державах збері-
гаються, розвиваються або навіть створюються нові демократичні 
форми державного правління. Роль найвищого законодавчого орга-
ну в житті громадян є різною, проте в діяльності більшості парла-
ментів є багато спільного, що заслуговує на вивчення та практичне 
використання, у тому числі і для українського парламенту.

Важливо усвідомлювати, що ідеали свободи, невід’ємних прав 
людини і громадянина та справедливість можуть існувати тільки 
тоді, коли в державі існує принцип народовладдя та поділу влад 
на законодавчу, виконавчу та судову.

Принцип поділу влад був уперше описаний у політико-пра-
вовому трактаті «Про дух законів» французького філософа-про-
світителя Ш. Л. де Монтеск’є, виданому в 1748 р., де головною 
метою означено забезпечення політичної свободи громадянам та 
захист від свавілля і зловживання з боку влади. Ці принципи зна-
йшли своє відображення в Конституції Сполучених Штатів Аме-
рики, ухваленої в 1787 р., яка й досі є прикладом найдемократич-
нішої конституції світу.

Згодом основи принципу поділу влад, демократії та свобод 
мали своє відображення в конституціях держав Європи, які утво-
рилися внаслідок буржуазних революцій XIX ст.
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Як показує світовий досвід розвинутих демократій, єдиною 
ефективною інституцією, що безпосередньо не дає узурпувати вла-
ду одній особі чи групі осіб у державі, є демократичний парламент.

У багатьох країнах світу парламенти є центрами прийнят-
тя важливий державних рішень, місцем публічних обговорень 
для політиків та суспільних діячів, які постійно сперечаються 
та дебатують між собою для переконання виборців у правиль-
ності їх поглядів на питання економіки, суспільно-політичного 
устрою держави чи інших питань із метою легітимізації при-
йнятих рішень та отримання влади, делегованої народом, через 
механізм виборів.

Варто відзначити, що від форми державного правління (чи 
це президентська, парламентська чи інша форма державно-
го правління) залежить і функції парламенту, а разом із цим –  
його повноваження. Закладаючи форму державного правління в 
конституцію, громадяни одразу окреслюють коло повноважень 
для гілок влади в державі.

У Сполучених Штатах Америки діє президентська форма дер-
жавного правління, що є взірцем для інших країн із подібною 
формою правління. Парламент за президентської форми правлін-
ня в США виконує не тільки законодавчі функції, а й відіграє зна-
чну роль у системі владних відносин.

У державах із парламентською формою державного правлін-
ня, взірцем якої прийнято вважати Великобританію (конституцій-
на монархія), парламент формує та контролює роботу уряду, про-
те роль партійної більшості в контролі за діяльністю парламенту 
займає також визначальне місце.

Залишаються різними також функції та повноваження законо-
давчих органів влади залежно від структури парламентів (одно-
палатні чи двопалатні).

Двопалатні парламенти здебільшого характерні для держав 
із федеральним устроєм, де одна із палат є верхньою, інша –  
нижньою. У таких країнах прийняття законів спочатку має про-
йти в нижній палаті, а потім остаточно приймається верхньою 
палатою. Верхня палата зазвичай має право тільки ухвалити чи 
відхилити законопроєкт, проте не має права вносити в законопро-
єкт правки чи суттєві зміни. Такими державами, до прикладу, є 
Французька Республіка, Федеративна Республіка Німеччина, Рес-
публіка Індія, Сполучене Королівство Великої Британії та Пів-
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нічної Ірландії. Але й тут зі схожою структурою вищих органів 
законодавчої влади не має повністю ідентичних функцій та по-
вноважень парламентів.

Прикладом цього є німецький Бундесрат, який за конституці-
єю держави не є палатою законодавчої гілки влади, проте ухвали-
ти жоден закон без його участі неможливо.

З розпадом Радянського Союзу в більшості країн Східної Єв-
ропи почали проходити трансформаційні процеси зміни суспіль-
но-політичного життя, схожі з процесами в Україні, та з’являтися 
двопалатні парламенти – у Республіці Польща, Чеській Республі-
ці, Румунії та інших країнах на той час «соціалістичних режимів».

У свою чергу, однопалатні парламенти в більшості випадків 
прижилися в країнах з унітарним адміністративним устроєм. За-
провадження в деяких державах з унітарною формою державного 
устрою двопалатного парламенту не виправдало себе ні в пред-
ставницькому плані, ні в плані ефективності законодавчої робо-
ти. Причиною цього, на нашу думку, є те, що унітарний устрій 
держави при двопалатному органі законодавчої влади передба-
чає дублювання представницьких функцій депутатами, оскільки 
адміністративний поділ не базується на окремішності інтересів 
громадян, які проживають на певній адміністративній одиниці, 
крім випадків, коли в цій адміністративній одиниці громадяни, 
об’єднані за історичними ознаками чи за етнічним принципом. 
Тільки в такому випадку представництво та делегування повно-
важень депутату від цієї етнічної групи може бути виправдано та 
логічно відображено у двопалатному парламенті.

Треба відзначити, що ефективність парламенту, на нашу думку, 
залежить не стільки від структури законодавчого органу, скільки 
від фаховості підготовки депутатів та правильної організації їх 
роботи. Спробувавши на практиці структуру роботи двопалат-
ного парламенту, такі країни, як Королівство Данія, Королівство 
Швеції, Республіка Португалія, Грецька Республіки повернулися 
до однопалатного парламенту.

Питання ефективності двопалатної системи в унітарних дер-
жавах досі активно обговорюється в наукових колах, зважаючи 
на питання оцінки ефективності законотворчого процесу в пар-
ламентах та враховуючи рівень демократичного представництва 
в таких законодавчих органах влади. Так, французький правник, 
письменник і політичний мислитель Ш.-Л. де Монтеск’є обґрун-
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товував необхідність роботи двопалатного парламенту в унітар-
них державах через таку концепцію – в одній палаті депутати б 
представляли народ, а в іншій – аристократію. У сучасних же дер-
жавно-управлінських, юридичних та політологічних колах роз-
глядають також фактор економічної доцільності однопалатного 
парламенту на противагу двопалатному, ураховуючи необхідність 
фінансового забезпечення такого представницького органу.

Інколи система виборів у країні у двопалатний парламент може 
не ґрунтуватися на конституції держави. Таким прикладом є Ко-
ролівство Норвегії та Ісландія, де тільки після загальних парла-
ментських виборів формується двопалатний парламент. Кількіс-
ний склад двопалатних парламентів також здебільшого базується 
на кількості населення країни. Найчисленнішим у світі вважаєть-
ся парламент Китайської Народної Республіки, що нараховує 3 
тис. депутатів у законодавчому органі під назвою Всекитайські 
збори народних представників.

Також варто зазначити, що в більшості країн світу форми, 
функції та організація роботи парламентів зазвичай чітко пропи-
сані в конституції, регламенті та профільних законах.

Порівняння з діяльністю парламентів країн розвинутої де-
мократії, де основна політична боротьба йде навколо існуючих 
суспільних відносин, покращення економічного та екологічного 
стану держави, в Україні парламент досі наздоганяє розвиток єв-
ропейського законодавства та його адаптацію, залишаючи неба-
гато часу на обговорення фундаментальних засад економічного 
відновлення держави та добробуту громадян. Проте це зовсім не 
применшує важливість Верховної Ради України, а, навпаки, дає 
можливості для вдосконалення та впровадження найкращих за-
конодавчих практик світу з метою системного представництва 
громадян України та їх інтересів.

Верховна Рада України – єдиний загальнодержавний пред-
ставницький, колегіальний, виборний, однопалатний, постійно 
діючий орган законодавчої влади України [1, с. 566–567].

Ураховуючи велику відповідальність, покладену на Верховну 
Раду України щодо життєдіяльності країни та дотримання найви-
щих стандартів у сфері демократичних цінностей, а також із метою 
визначення найкращих практик для функціонування вищого зако-
нодавчого органу в державі варто всебічно розглянути етапи його 
трансформації та роботи в різні історичні періоди.
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1.2.1. Парламентаризм в Україні за радянських часів

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Респу-
бліки, як і інші найвищі законодавчі органи країн світу, починаю-
чи з 1937 рр. формувалася на основі загального, рівного і прямого 
виборчого права при таємному голосуванні безпосередньо гро-
мадянами УРСР протягом одинадцяти скликань. Проте ці вибори 
мали формальний характер, оскільки єдина – Комуністична партія 
УРСР – власноруч формувала перелік кандидатів у депутати вихо-
дячи з рівня прихильності до «ліні партії» та з позиції пропорційно-
го представництва: жінок, робітників, учителів, лікарів, учених та 
партпрацівників, безпартійних.

Тож до Вер ховної Ради УРСР на безальтернативній основі за 
повного контролю Комуністичної партії УРСР обиралися зазда-
легідь визначені представники Комуністичної партії УРСР та без-
партійних. Як правило, був один кандидат на виборчому окрузі 
(на сто тисяч населення), у якого не було політичних конкурентів 
та який обирався як правило не менше ніж 99,9 % виборців стро-
ком на 4 роки, а з 1975 р. – на 5 років.

Докорінні системні зміни в радянській виборчій системі ста-
лися в 1990 р., коли загальна кількість депутатів, які мали обира-
тися до Верховної Ради УРСР, налічувала 450 депутатів, і вперше 
з часів утворення Верховної Ради УРСР за місце в парламенті 
конкурували більш ніж один кандидат.

Канди датів у депутати ВР УРСР висували трудові колективи 
та Комуністична партія на загальних підставах. За законом обрані 
депутати мали право суміщати роботу на своїх робочих місцях і 
одночасно бути депутатами Верховної Ради УРСР.

Уже 16 липня 1990 р. Верховна Рада Української РСР, виража-
ючи волю народу України, прагнучи створити демократичне сус-
пільство, виходячи з потреб всебічного забезпечення прав і свобод 
людини, шануючи національні права всіх народів, дбаючи про по-
вноцінний політичний, економічний, соціальний і духовний роз-
виток народу України, визнаючи необхідність побудови правової 
держави, маючи на меті утвердити суверенітет і самоврядування 
народу України, проголосила державний суверенітет України як 
верховенство, самостійність, повноту й неподільність влади Рес-
публіки в межах її території та незалежність і рівноправність у 
зовнішніх зносинах [2].
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Ухвалення «Декларації про державний суверенітет Ук раїни» 
стало відправною точкою в питаннях внесення змін до діючої 
Конституції Української РСР та інших законодавчих актів респу-
бліки. Така законодавча робота Верховної Ради УРСР наблизила 
Конституцію Украї нської РСР від 20 квітня 1978 р. до початкових 
засад політичного плюралізму та демократичним основам поді-
лу влад. Серед цих змін, зокрема, закон «Про зміни й доповнення 
Конституції Украї нської РСР», яким скасовувалася:

Стаття 6 Конституції УРСР. Керівною і спрямовуючою си-
лою радянського суспільства, ядром його політичної системи,  
державних і громадських організацій є Комуністична партія Ра-
дянського Союзу. КПРС існує для народу і служить народові. 
Озброєна марксистсько-ленінським ученням, Комуністична пар-
тія визначає генеральну перспективу розвитку суспільства, лінію 
внутрішньої й зовнішньої політики СРСР, керує великою творчою 
діяльністю радянського народу, надає планомірного, науково об-
ґрунтованого характеру його боротьбі за перемогу комунізму [3].

Скасування цієї статті дало змогу започаткувати в Україні пев-
ний вид багатопартійної політичної системи. Закон «Про зміни й 
доповнення Конституції Української РСР» дав старт громадянам 
УРСР розпочати об’єднуватися в політичні партії, громадські 
організації й рухи та через своїх пред ставників, брати участь у 
формуванні, розробці і здійсненні політики рес публіки.

Закон «Про зміни й доповнення Конституції Украї нської 
РСР», а саме ст. 7 була викладена таким чином: «Не допуска-
ється створення й діяльність партій, інших громадських орга-
нізацій і рухів, що ставлять за мету зміну шляхом насильства 
конституційного ладу й у будь-якій протизаконній формі тери-
торіальної цілісності держави, а також підрив її безпеки, розпа-
лювання національної й релігійної ворожнечі» [4].

Крім того, Верховною Радою УРСР у Законі «Про зміни й до-
повнення Конституції Украї нської РСР» були ухвалені нові стат-
ті. Для всебічного аналізу впливу вищезазначених змін на питан-
ня еволюції парламентаризму в Україні пропонуємо розглянути 
їх комплексно в такій редакції.

У гл. 4 «Зовнішньополітична діяльність і захист соціалістич-
ної Вітчизни»: частину першу ст. 28 викласти в такій редакції: 
«Українська РСР у зовнішньополітичній діяльності керується ці-
лями, завданнями та принципами зовнішньої політики, визначе-
ними Конституцією Української РСР»;
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Стаття 29. «Відповідно до Конституції Української РСР захист 
соціалістичної Вітчизни належить до найважливіших функцій 
держави і є справою всього народу. Порядок проходження вій-
ськової служби громадянами Української РСР визначається зако-
нодавством Української РСР»;

Частина друга ст. 3: «Обов’язки державних органів, громад-
ських організацій, службових осіб і громадян щодо забезпечення 
безпеки країни та зміцнення її обороноздатності визначаються за-
конодавством Української РСР».

У гл. 6 «Основні права, свободи й обов’язки громадян Укра-
їнської РСР». Стаття 49. Громадяни Української РСР мають пра-
во об’єднуватись у політичні партії, інші громадські організації, 
брати участь у рухах, що сприяють задоволенню їх законних 
інтересів. Здійснення цього права не підлягає жодним обмежен-
ням, крім тих, які передбачаються законом і є необхідними для 
інтересів державної чи суспільної безпеки, громадського порядку 
або захисту прав та свобод громадян. Політичним партіям і гро-
мадським організаціям гарантуються умови для виконання своїх 
статутних завдань.

Стаття 71. На території Української РСР забезпечується верхо-
венство законів республіки.

У гл. 12 «Верховна Рада Української РСР» пп. 10, 11 і 21 ст. 97:
10) «обрання Верховного Суду Української РСР, суддів облас-

них і Київського міського судів, призначення Генерального проку-
рора Української РСР, Головного державного арбітра Української 
РСР, Голови Комітету державної безпеки Української РСР, Голо-
ви правління Національного банку Української РСР, головного 
редактора газети Верховної Ради Української РСР, затверджен-
ня колегій Прокуратури Української РСР, Державного арбітражу 
Української РСР, Комітету державної безпеки Української РСР»;

11) «обрання Конституційного Суду Української РСР»;
21) «визначення порядку організації й діяльності республікан-

ських і місцевих органів державної влади й управління, суду, про-
куратури та арбітражу; визначення загальних правових засад утво-
рення й діяльності громадських організацій в Українській РСР»;

частина перша ст. 103: «Право законодавчої ініціативи у Вер-
ховній Раді Української РСР належить народним депутатам Укра-
їнської РСР, Президії Верховної Ради Української РСР, Голові 
Верховної Ради Української РСР, постійним комісіям Верховної 
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Ради Української РСР, Конституційному Суду Української РСР, 
Раді Міністрів Української РСР, Верховному Суду Української 
РСР, Генеральному прокурору Української РСР, Головному дер-
жавному арбітру Української РСР»;

пп. 3 і 4 ст. 108:
3) представляє Верховній Раді Української РСР кандидатури 

для обрання на посади Першого заступника й заступника Голови 
Верховної Ради Української РСР, а також пропозиції про персо-
нальний склад Конституційного Суду Української РСР;

4) представляє Верховній Раді Української РСР кандидатури 
для обрання або призначення на посади Голови Конституційно-
го Суду Української РСР, Голови Ради Міністрів Української РСР, 
Голови Верховного Суду Української РСР, Генерального проку-
рора Української РСР, Головного державного арбітра Української 
РСР, Голови Комітету державної безпеки Української РСР, Голови 
правління Національного банку Україн ської РСР, головного ре-
дактора газети Верховної Ради Української РСР; частина друга 
статті 110: «Обрання і призначення посадових осіб до складу Кон-
ституційного Суду Української РСР, Ради Міністрів Української 
РСР, Верховного Суду Української РСР, суддів обласних і Київ-
ського міського судів, а також колегій Прокуратури Української 
РСР, Державного арбітражу Української РСР, Комітету державної 
безпеки Україн ської РСР провадяться при наявності висновку 
відповідних постійних комісій Верховної Ради Української РСР»;

Стаття 112. Конституційний Суд Української РСР обирається 
Верховною Радою Української РСР на десять років із числа спе-
ціалістів у галузі права в складі Голови, заступника Голови і 23 
членів Суду. Особи, обрані до Конституційного Суду Української 
РСР, не можуть одночасно входити до складу інших державних 
органів, діяльність і акти яких є піднаглядними Конституційно-
му Суду, а також бути народними депутатами Української РСР чи 
належати до будь-яких політичних партій і рухів. Особи, обрані 
до Конституційного Суду Україн ської РСР, при виконанні сво-
їх обов’язків є незалежними й підкоряються тільки Конституції 
Української РСР. Організація й порядок діяльності Конституцій-
ного Суду Української РСР визначаються Законом про Конститу-
ційний Суд Української РСР» (2400–12).

У гл. 13 «Рада Міністрів Української РСР»: пп. 5 і 8 ст. 118:
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5) вживає заходів у межах, встановлених Конституцією Україн-
ської РСР, щодо забезпечення державної безпеки й обороноздат-
ності країни»;

8) здійснює керівництво в галузі відносин Української РСР з 
іноземними державами та її участі в діяльності міжнародних ор-
ганізацій»;

Стаття 120. Рада Міністрів Української РСР на основі й на ви-
конання законів Української РСР та інших рішень Верховної Ради 
Української РСР, указів Президії Верховної Ради Української РСР 
видає постанови й розпорядження, організує й перевіряє їх вико-
нання. Постанови й розпорядження Ради Міністрів Української РСР 
є обов’язковими до виконання на всій території Української РСР;

Стаття 122. Рада Міністрів Української РСР об’єднує і спря-
мовує роботу союзно-республіканських і республіканських мініс-
терств і державних комітетів Української РСР, інших підвідомчих 
їй органів. Міністерства й державні комітети Української РСР ке-
рують дорученими їм галузями управління або здійснюють між-
галузеве управління, підлягаючи Раді Міністрів Української РСР.

Міністерства й державні комітети Української РСР несуть від-
повідальність за стан і розвиток доручених їм сфер управління; у 
межах своєї компетенції видають акти на основі й на виконання 
законів Української РСР та інших рішень Верховної Ради Україн-
ської РСР і її Президії, постанов і розпоряджень Ради Міністрів 
Української РСР; організують і перевіряють їх виконання.

У гл. 18 «Суд і арбітраж»: частина третя ст. 149: «Найвищий 
судовий контроль і нагляд за судовою діяльністю судів республі-
ки здійснюються лише Верховним Судом Української РСР. Орга-
нізація й порядок діяльності судів Української РСР визначаються 
законами Української РСР»;

Стаття 150 частина сьома: «Судді не можуть бути народни-
ми депутатами й на час виконання своїх обов’язків припиняють 
членство в будь-яких політичних партіях і рухах».

Глава 19 «Прокуратура. Стаття 162. Найвищий нагляд за точ-
ним і однаковим виконанням законів усіма міністерствами, дер-
жавними комітетами й відомствами, підприємствами, устано-
вами та організаціями, виконавчими й розпорядчими органами 
місцевих Рад народних депутатів, колгоспами, кооперативними 
та іншими громадськими організаціями, службовими особами, 
а також громадянами на території Української РСР здійснюєть-
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ся Генеральним прокурором Української РСР і підлеглими йому 
прокурорами.

Стаття 163. Генеральний прокурор Української РСР признача-
ється Верховною Радою Української РСР, відповідальний перед 
нею й тільки їй підзвітний. Прокурорів областей, районних та місь-
ких прокурорів призначає Генеральний прокурор Української РСР.

Стаття 164. Строк повноважень Генерального прокурора Укра-
їнської РСР і всіх нижчестоящих прокурорів – п’ять років.

Стаття 165. Органи прокуратури в здійсненні своїх повнова-
жень є незалежними й керуються Конституцією Української РСР 
та чинними законами. Організація й порядок діяльності органів 
прокуратури Української РСР визначаються Законом про проку-
ратуру Української РСР» (1789–12) [4].

Припинена дія гл. 2 «Економічна система», гл. 16 «Держав-
ний план економічного й соціального розвитку Української РСР» 
і гл. 17 «Державний бюджет Української РСР» до прийняття нової 
Конституції Української РСР.

Проаналізувавши статті Закону «Про зміни й доповнення Кон-
ституції Украї нської РСР», можна прийти до висновків, що, не-
зважаючи на те, що Українська РСР, ще де-юре й де-факто пере-
бувала в складі СРСР, Верховна Рада УРСР цими змінами заклала 
фундамент для народження незалежної держави з відокремле-
ними інститутами влади, визначеними повноваженнями органів 
законодавчої, виконавчої та судової гілок влади як обов’язкового 
елементу майбутньої суверенності та незалежності.

Наступним етапом трансформації Конституції Української 
РСР до стандартів системи стримувань та противаг стало введен-
ня в главу 12-прім, ст. 114 Положення про заснування поста Пре-
зидента Української РСР від 5 липня 1991 р. [5].

Згідно із Законом Української Радянської Соціалістичної Рес-
публіки «Про Президента Української РСР» Верховна Рада УРСР 
визначила, що Президент Української Радянської Соціалістичної 
Республіки є найвищою посадовою особою Української держави 
і главою виконавчої влади та надала йому наступні повноважен-
ня, а саме:

– представляти та пропонувати Верховній Раді кандидатуру 
для призначення на посаду Прем’єр-міністра;

– за погодженням із Верховною Радою призначати міністрів із 
питань оборони, на ціональної безпеки й надзвичайних ситуацій, 
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внутрішніх справ, закордонних справ, фінансів, юстиції та Голову 
комітету дер жавної безпеки [5].

Наступним кроком трансформації держави стало ухвалення 
Верховною Радою України чергового закону «Про вне сення змін 
і доповнень до Конституції Української РСР» від 17 вересня 1991 
р., згідно з яким у тексті Конституції назви «Українська Радян-
ська Соціалістич на Республіка» та «Українська РСР» замінялися 
назвою «Україна»[6].

Закон України «Про громадянство України» від 8 жовтня 1991 р.,  
внесення змін до ст. 162,163 і 165 Конституції України від 5 лис-
топада 1991 р. що стосувалися Генераль ного прокурора та про-
куратури і відповідно до яких Генеральний прокурор мав призна-
чатися Верховною Радою України та ставав їй підконтрольний, а 
також Закон «Про Основні напрями економічної політики Украї 
ни в умовах незалежності» окреслили повноваження Верховної 
Ради України та проголосили в Україні впровадження ринкових 
засад економіки.

Варто відмітити, що фундаментальні зміни до Конституції 
України були внесені Законом від 14 лютого 1992 р. Ці зміни сто-
сувалися розподілу повноважень виконавчої та законодавчої гі-
лок влади, державного й терито ріального устрою, повноважень 
Верховної Ради України, посади Президента України й Кабінету 
міністрів України.

Наступним важливим рішенням Верховної Ради України був 
проект нової Конституції й ухвалення Постанови «Про проект 
нової Конституції України» від 1 липня 1992 р.

Основною метою Постанови «Про проект нової Конституції 
України» було винесення на всенародне обговорення проекту 
Конституції України, який мав відбутися до 1 листопада 1992 р.

«Про проект нової Конституції України» було опубліковано в 
засобах масової інформації, обговорено радами всіх рівнів із за-
лученням громадськості та, як результат, запропоновано внести 
низку змін для доопрацювання Верховній Раді України.

Однак новий варіант Кон ституції України так і не був роз-
глянутий Верховною Радою України, яка 21 листопа да 1992 р. 
ухвалила Закон України «Про тимчасове зупинення повнова жень 
Верховної Ради України, передбачених пунктом 13 статті 97 Кон-
ституції України, і повноважень Президента України, передба-
чених пунктом 7–4 статті 114–5 Конституції України».
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Варто зазначити, що в період з 1990 по 1994 р. через законот-
ворчий процес Верховною Радою України було напрацьо ване все 
необхідне правове поле для функціонування та розподілу повно-
важень між усіма гілками влади. Саме Верховна Рада України 
була ініціатором підписання Конституційної Угоди з Президентом 
України Л. Кучмою, що й було реалізовано вже 8 червня 1995 р.,  
де й було обумовлено, що нова Конституція України буде підго-
товлена і прийнята через рік.

Усі домовленості були дотримані як із боку Верховної 
Ради України, так і з боку Президента України. Так, уже  
28 червня 1996 р. після великих дискусій та обговорень у стінах 
Верховної Ради України 315 голосами депутатів ВРУ була ухва-
лена Конституція України, яка визнана міжнародними інституція-
ми та європейськими державами однією із кращих у Європі.

 
1.2.2. Передумови конституційної реформи 2004 р.

Ухвалення Верховною Радою України Основного Закону 
України від 28 червня 1996 р. повною мірою окреслило зміша-
ну президентсько-парламентську форму державного правління з 
чітким розподілом владних повноважень для законодавчої, ви-
конавчої та судової гілок влади.

У Конституції України від 1996 р. визначено, що Президент 
України відповідно до ст. 106:

– забезпечує державну незалежність, національну безпеку і 
правонаступництво держави;

– представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює 
керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде пе-
реговори та укладає міжнародні договори України;

– призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конститу-
ції України відповідно до статті 156 цієї Конституції, проголошує 
всеукраїнський референдум за народною ініціативою; призначає 
позачергові вибори до Верховної Ради України в строки, встанов-
лені цією Конституцією;

– припиняє повноваження Верховної Ради України, якщо про-
тягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не 
можуть розпочатися;

– призначає за згодою Верховної Ради України Прем’єр-
міністра України; припиняє повноваження Прем’єр-міністра 
України та приймає рішення про його відставку;
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– призначає за поданням Прем’єр-міністра України членів Ка-
бінету Міністрів України, керівників інших центральних органів 
виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністра-
цій та припиняє їхні повноваження на цих посадах;

– призначає за згодою Верховної Ради України на посаду Гене-
рального прокурора України та звільняє його з посади; призначає 
половину складу Ради Національного банку України;

– призначає половину складу Національної ради України з пи-
тань телебачення й радіомовлення; призначає на посади та звіль-
няє з посад за згодою Верховної Ради України Голову Антимо-
нопольного комітету України, Голову Фонду державного майна 
України, Голову Державного комітету телебачення й радіомов-
лення України;

– утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням Прем’єр-
міністра України міністерства та інші центральні органи вико-
навчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання 
органів виконавчої влади;

– скасовує акти Кабінету Міністрів України та акти Ради міні-
стрів Автономної Республіки Крим;

– очолює Раду національної безпеки й оборони України;
– вносить до Верховної Ради України подання про оголошення 

стану війни та приймає рішення про використання Збройних Сил 
України в разі збройної агресії проти України; призначає третину 
складу Конституційного Суду України; підписує закони, прийняті 
Верховною Радою України;

– має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України 
законів із наступним поверненням їх на повторний розгляд Вер-
ховної Ради України [7].

Такі широкі повноваження, прописані в Основному Законі 
України для Президента України Л. Кучми, відкривали широкі 
можливості для здійснення реформ та прийняття швидких рі-
шень, особливо в умовах перехідного суспільства.

Проте бажання сконцентрувати владу в «одних руках», як ре-
зультат, створило дуалізм у виконавчій гілці влади, постійні по-
літичні кризи та скандали та погіршення соціально-економічної 
ситуації в Україні.

Роль Верховної Ради України за президентства Л. Кучми також 
була зведена до мінімуму, ураховуючий формальне повноваження 
усувати Президента України з поста в порядку особливої проце-
дури (імпічменту), встановленому ст. 111 Конституції України.
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Стаття про імпічмент Президента України в Конституції Украї-
ни була прописана як можливість, проте на практиці не було чітко 
прописаної процедури проведення імпічменту без порушення тих 
чи інших юридичних процедур. Також був відсутній Закон України 
«Про Президента України», який би чітко виписував повноваження 
Президента України у виконавчій гілці влади.

Суперечливим фактом для ефективної реалізації влади в Укра-
їни також було те, що Верховна Рада України за Основним За-
коном України від 1996 р. мала повноваження на призначення 
Прем’єр-міністра України проте не мала повноважень на припи-
нення повноважень (відставку) Кабінету Міністрів України в ці-
лому чи призначення членів Кабінету Міністрів України окремо.

Саме цей фактор і створював певну «відірваність роботи» ви-
конавчої гілки влади від вимог та побажань депутатів Верховної 
Ради України, нівелюючи тим самим роль парламенту України як 
представницького органу народу України для формування дер-
жавної політики в Україні.

Ще одним стримуючим фактором за Конституцією Украї ни 
від 1996 р. була відсутність можливості від коаліції чи більшос-
ті у Верховній Раді України призначати без участі Президента 
України голову Антимонопольного комітету України, голову Дер-
жавного комітету телебачення та радіомовлення України, голову 
Фонду державного майна України та звільняти їх із посад. Це, 
безумовно, практично нівелювало впливав ВРУ на ці сфери сус-
пільного життя.

За Конституцією України від 1996 р. до компетенції Верховної 
Ради України відносили питання надання згоди на призначен-
ня за поданням Президента України кандидатури Генерального 
прокурора України та Голови Служби безпеки України, водно-
час питання звільнення вирішувалось одноособово Президентом 
України, що також певним чином нівелювало роль парламенту в 
правоохоронних та безпекових питаннях.

Тільки після так званого «касетного скандалу» та звинувачень 
Президента України Л. Кучми в зникненні опозиційного журналіс-
та Георгія Гонгадзе восени 2000 р. ситуація у Верхов ній Раді Укра-
їни для Л. Кучми перестала бути контрольованою та монолітною.

Почалися акції «Україна без Кучми», організовані представ-
никами опозиції у Верховній Раді України. Учасники протесту, 
народні депутати України організовували багатолюдні вуличні 
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демонстрації та створювали наметові містечка в центрі Києва. У 
2001 р. Верховна Рада України безрезультатно кілька разів нама-
галася висловити недовіру Президенту України Л. Кучмі, проте 
на той час не досягла успіху.

Наступним, уже міжнародним, скандалом стало публічне зви-
нувачення Президента України в незаконному продажі зброї (ра-
дарів «Кольчуга» в Ірак). Як результат, Л. Кучма втратив автори-
тет серед міжнародних партнерів та його популярність в Україні 
знизилася. Згідно з даними соціологічних досліджень, на той час 
йому не довіряли дві третини українців.

У грудні 2002 р. опитування організації «Міжнародна фундація 
виборчих систем» показувало, що рейтинг довіри до Кучми знизився 
до найнижчої точки з часу обрання на посаду президента.

Йому довіряло лише 12–14 % українців. Така ж сама тенденція 
була і в ставленні громадян до Верховної Ради України та інших 
державних інститутів.

На чергових парламентських виборах 2002 р. Л. Кучма підтри-
мав блок «За єдину Україну!», який очолив голова президентської 
адміністрації В. Литвин і прем’єр-міністр А. Кінах. З результатом 
в 11,8 % пропрезидентський блок фактично зазнав поразки. Проте 
Л. Кучмі вдалося сформувати лояльну до нього більшість у Вер-
ховній Раді 4-го скликання за рахунок мажоритарних депутатів, 
обраних, головно, у Донецькій та Луганській областях. Після цих 
виборів та формування лояльної до Л. Кучми більшості у Верхо-
вній Раді України в країні розпочалися масштабні акції протесту 
під назвою «Повстань, Україно!» [8].

Розуміючи неможливість переобрання на третій термін пре-
зидентських повноважень, Л. Кучма намагався на чергових пре-
зидентських виборах у листопаді 2004 р. забезпечити перемогу 
своєму «послідовнику» – В. Януковичу.

Після оголошення Центральною виборчою комісією України 
22 листопада 2004 р. попередніх результатів виборів Президента 
України, де, нібито, переміг В. Янукович, в Україні почалася ма-
сові акції протесту. Ці акції стали природною реакцією на фаль-
сифікацію результатів виборів Президента України і згодом на-
були назву «Помаранчева Революція».

Оголошений Центрвиборчкомом переможцем провладний кан-
дидат В. Янукович не зміг отримати посаду Президента України.

25 листопада 2004 р. Верховний Суд України заборонив офі-
ційну публікацію результатів другого туру виборів. Верховна 
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Рада України також 27 листопада 2004 р. визнала недійсними ре-
зультати другого туру виборів.

Створена через фальсифікації виборів Президента України 
політична криза була вирішена завдяки тривалим переговорам і 
напрацюванню компромісного рішення: з боку влади Л. Кучми 
та В. Януковича головною поступкою була згода на проведення 
переголосування другого туру виборів, а з боку лідера опозиції В. 
Ющенка – згода на конституційну реформу, зміну форми держав-
ного правління на змішану парламентсько-президентську, однак 
за умови збереження всенародного обрання Президента України.

Відтак, у результаті політичних перемовин та масових про-
тестів на Майдані Незалежності в Києві учасники Помаранче-
вої революції досягли своїх цілей. Верховним Судом України  
25 листопада 2004 р. був призначений повторний другий тур пре-
зидентських виборів в Україні, у якому й переміг В. Ющенко.

Отже, угоджена всіма політичними елітами так звана «Кон-
ституційна реформа» була формалізована 8 грудня 2004 р. через 
законопроєкт № 4180 у Верховній Раді України та ухвалена як за-
кон № 2222 одним пакетом з іншими компромісними законопро-
єктами, отримавши 402 голоси з 442 зареєстрованих народних 
депутата України. Відразу в залі Верховної Ради України він був 
підписаний Л. Кучмою –на той час ще Президентом України.

Зміни до Конституції від 8 грудня 2004 р. змінили форму прав-
ління в Україні зі змішаної президентсько-парламентської на змі-
шану парламентсько-президентську, що збільшило роль Верхо-
вної Ради України.

Імплементація політичної реформи відбувалася у два 
етапи, починаючи з 1 січня 2006 р. і повністю вступила в 
дію з початком роботи нової Верховної Ради України від  
25 травня 2006 р.

Відтак, від 1 січня 2006 р. Конституція України розширила по-
вноваження Верховної Ради України в частині ст. 85. Тепер до 
повноважень Верховної Ради України належало:

12) призначення за поданням Президента України Прем’єр-
міністра України, Міністра оборони України, Міністра закордон-
них справ України, призначення за поданням Прем’єр-міністра 
України інших членів Кабінету Міністрів України, Голови Анти-
монопольного комітету України, Голови Державного комітету те-
лебачення та радіомовлення України, Голови Фонду державного 
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майна України, звільнення зазначених осіб із посад, вирішення 
питання про відставку Прем’єр-міністра України, членів Кабіне-
ту Міністрів України;

12–1) призначення на посаду та звільнення з посади за подан-
ням Президента України Голови Служби безпеки України;

16) призначення на посади та звільнення з посад Голови та ін-
ших членів Рахункової палати;

17) призначення на посаду та звільнення з посади Уповнова-
женого Верховної Ради України з прав людини; заслуховування 
його щорічних доповідей про стан дотримання та захисту прав і 
свобод людини в Україні;

18) призначення на посаду та звільнення з посади Голови На-
ціонального банку України за поданням Президента України;

19) призначення на посади та звільнення з посад половини 
складу Ради Національного банку України;

20) призначення на посади та звільнення з посад половини 
складу Національної ради України з питань телебачення й раді-
омовлення;

21) призначення на посади та звільнення з посад членів Цен-
тральної виборчої комісії за поданням Президента України;

25) надання згоди на призначення на посаду та звільнення з 
посади Президентом України Генерального прокурора України; 
висловлення недовіри Генеральному прокуророві України, що 
має наслідком його відставку з посади;

26) призначення на посади та звільнення з посад третини скла-
ду Конституційного Суду України;

27) обрання суддів безстроково;
28) дострокове припинення повноважень Верховної Ради Ав-

тономної Республіки Крим за наявності висновку Конституцій-
ного Суду України про порушення нею Конституції України або 
законів України; призначення позачергових виборів до Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим [9].

Проте розширення повноважень Верховної Ради Украї ни сут-
тєво не вплинули на рівень політичних конфліктів та криз, а в дея-
ких ситуації навіть зробило їх більш критичними для суспільного 
життя громадян України. Уже початковий досвід функціонування 
цієї конструкції влади в Україні засвідчив наявність серйозних 
ускладнень у здійсненні конституційних повноважень окремих 
вищих органів влади, небезпечно низький рівень легітимності 
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їхніх дій, намагання окремих владних структур вийти за межі 
окресленої Основним Законом сфери їх компетенції. Кожна гіл-
ка влади вдавалася до власного суб’єктивного тлумачення норм 
Конституції України, цинічно використовуючи існуючі проблеми 
з тлумаченням повноважень на свою користь.

Крім того, на рівень ефективності здійснення державної влади 
негативно впливала ситуативна, внутрішньо неконсолідована, не-
спроможна до узгоджених, системних і ефективних дій коаліція 
більшості у Верховній Раді України п’ятого скликання. Робота 
більшості у Верховній Раді України п’ятого скликання під назвою 
«Антикризова коаліція», представлена фракціями Партії регіонів, 
Соціалістичною партією України та Комуністичною партією, по-
казала свою неефективність.

Коаліція була несистемною та запам’яталася громадянам 
України ухваленням Закону «Про Кабінет Міністрів України» від 
21 грудня 2006 р., який був визнаний неконституційним із причин 
спрямованості цього акта на обмеження конституційного статусу 
Президента України, порушення передбаченої Основним Зако-
ном системи стримувань і противаг та створення загрози консти-
туційному ладу країни.

З метою зупинення порушення Конституції України Президент 
України В. Ющенко видав Указ № 264/2007 «Про дострокове при-
пинення повноважень Верховної Ради України». З цього моменту 
«Антикризова коаліція» припинила свою діяльність у Верховній Раді 
України. Президент України В. Ющенко призначив позачергові ви-
бори до Верховної Ради України на 27 травня 2007 р.

За результатами виборів у Верховній Раді України шостого 
скликання сформувалася нова коаліція під назвою «Коаліція На-
ціональної Єдності», що складалася з Партії регіонів, Комуніс-
тичної партії та Блоку Литвина. Проте створення нової коаліції не 
припинили політичні конфлікти та кризи між Президентом Укра-
їни, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України.

Розглядаючи причини цих обставин, треба брати до уваги, що 
надані Конституцією України від 2004 р. повноваження Верховній 
Раді України щодо надання згоди Президенту Украї ни на призна-
чення Прем’єр-міністра України так і не стало панацею від полі-
тичних криз та конфліктів, хоча дозволило в реаліях тогочасного 
державно-політичного життя Президенту України при представлені 
кандидатури Прем’єр-міністра України діяти в межах альтернативи.
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Перший шлях – Президент України міг виходити з реального 
розкладу партійно-політичних сил у Верховній Раді Украї ни та 
орієнтуватися на суто партійного кандидата (бажано від найвпли-
вовішої партії, яка має велику кількість голосів у парламенті та 
підтримку інших партій).

Другий шлях – ініціювати кандидатуру, яка з об’єктивних чи 
суб’єктивних причин здатна заручитися підтримкою парламент-
ської більшості у Верховній Раді України.

У першому випадку Президент України мав мінімальний вплив 
на Прем’єр-міністра України, який би працював над виконанням 
завдань певної політичної партії чи коаліції, у другому ж варіанті 
– міг активно брати справи із керування урядом у свої руки.

Як показав досвід функціонування державної влади, Прези-
дент України найчастіше використовував другий шлях формуван-
ня Кабінету Міністрів. Тому стосовно змін, що відбулись після 
Конституційної реформи 2004 р., слід відзначити такі:

1) коаліція депутатських фракцій повинна формуватися про-
тягом одного місяця з дня відкриття першого засідання Верховної 
Ради України;

2) коаліція повинна вносити пропозиції Президентові України 
щодо кандидатури Прем’єр-міністра і всього персонального скла-
ду Кабінету Міністрів України;

3) Верховна Рада України також отримала право призначати 
Голову Антимонопольного комітету України, Голову Державного 
комітету телебачення та радіомовлення України, Голову Фонду 
державного майна України;

4) у свою чергу, Президент України одержав додаткові мож-
ливості розпустити Верховну Раду України, якщо протягом міся-
ця не було сформовано коаліцію та якщо протягом 60 днів після 
відставки Кабінету Міністрів України не сформовано персональ-
ний склад Кабінету Міністрів України. Рішення щодо відставки 
Прем’єр-міністра та членів Кабінету Міністрів приймає Верховна 
Рада України. Президент України має право вносити пропозицію 
до Верховної Ради України щодо відповідальності та прийняття 
резолюції недовіри Кабінету Міністрів України;

5) також суттєво змінилось положення щодо строку обрання 
Президента України, його тепер обирають на загальних націо-
нальних виборах строком на 5 років.
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Варто відзначити, що загалом Конституційна реформа 2004 
року могла б сприйматись відносно простою за форматом розпо-
ділу повноважень. Президент України керує зовнішньою політи-
кою країни, обороною, внутрішньою безпекою, а також головами 
місцевих державних адміністрацій. Решту справ внутрішньопо-
літичного життя вирішує Верховна Рада України, Кабінет Міні-
стрів України та РНБО. Утім саме такий розподіл повноважень 
запроваджував внутрішньо суперечливий порядок взаємодії, дуа-
лізм органів влади, оскільки одні члени уряду – Міністр оборони, 
Міністр закордонних справ – мали призначатися Верховною Ра-
дою України за поданням Президента України (нарівні з Прем’єр-
міністром), інші – за поданням Прем’єр-міністра України.

Такий підхід остаточно підривав основи діяльності уряду як 
«єдиної команди», легалізував мінімальний вплив Кабінету Мі-
ністрів України на сферу оборони та закордонних справ і в прин-
ципі ставав «унікальним» у світовій конституційній практиці.

Також слід наголосити на тому, що звільнити міністрів, як і ін-
ших членів уряду, за редакцією Конституції України від 2004 р., 
мала право Верховна Рада України без будь-якого погодження з 
Прем’єр-міністром чи Президентом України, простою більшістю 
від конституційного складу. Це одне з найнебезпечніших та най-
деструктивніших положень Основного Закону України, яке суттєво 
послаблювало повноваження Кабінету Міністрів України, особли-
во зважаючи на рівень політико-правової культури українського по-
літикуму та «лобістську» діяльність окремих народних депутатів.

Загроза одноосібного звільнення (без потреби в отриманні зго-
ди від іншого політичного суб’єкта), яка раніше робила членів 
уряду «слухняними слугами Президента України», тепер зму-
шувала членів Кабінету Міністрів України бути «лояльними» до 
окремих «лобістських груп» народних депутатів України. За та-
кого підходу важко було очікувати від членів Кабінету Міністрів 
України принциповості в питаннях реформ.

Зважаючи на те, що кадрові повноваження щодо призначен-
ня та звільнення з посад голів місцевих держадміністрацій за-
лишалися в компетенції Президента України, закон «розривав» 
виконавчу владу між Президентом України і Верховною Радою 
України, залишаючи, на наш погляд, недостатньо управлінських 
інструментів для Кабінету Міністрів України.
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Щодо Голови Служби безпеки України, для якого Основним 
Законом від 2004 р. було передбачено можливість звільнення 
лише за згодою Верховної Ради України, то ситуація, на нашу 
думку, мала б набути іншого формату. Так,

якщо Президент України згідно з Конституцією України за-
безпечує національну безпеку, а Служба Безпеки України є осно-
вним органом, який повинен забезпечувати виконання цієї функ-
ції Президента України, логічним було б підпорядкування цієї 
спецслужби тільки Президентові України.

Оптимальний варіант виходу з описаної ситуації, створеної від-
повідно до конституційної реформи, вбачається в запровадженні 
такого парламентського способу формування уряду, який поля-
гатиме в призначенні Верховною Радою Украї ни лише Прем’єр-
Міністра України, а не всього Уряду. Після свого призначення 
Прем’єр-міністр України міг би мати право сам формувати склад 
Кабінет Міністрів України за фаховим рівнем, а не за партійною 
належністю. Саме така модель організації виконавчої влади від-
повідала б завданню утвердження в Україні змішаної парламен-
тарно-президентської форми державного правління в умовах не-
завершеності розвитку парламентаризму, сформувала б стабільну 
та сильну команду у виконавчій гілці влади, яка б могла ефективно 
взаємодіяти з Верховною Радою України.

Інша важлива проблема стосується інституту відповідальнос-
ті Кабінету Міністрів України перед Верховною Радою України. 
Зміни до Конституції України в регламентації парламентської від-
повідальності Кабінету Міністрів України демонструють значну 
нелогічність. В умовах парламентаризму уряд існує доти, доки діє 
парламентська більшість, що його створила. Тобто наявність біль-
шості є причиною й основою для існування Кабінету Міністрів 
України. Якщо зі складу парламентської більшості чи коаліції ви-
ходить певна фракція й коаліція не знаходить їй заміни (так що че-
рез втрату значної кількості мандатів більшість зникає), уряд ав-
томатично йде у відставку. У республіканських формах правління 
загальноприйнятим є правило, що у випадку розпаду коаліції, коли 
зникає більшість, на яку спирається уряд, йому (уряду) виноситься 
питання про недовіру. Така ситуація відбувається з урядом, коли 
Прем’єр-міністр сам ставить у парламенті питання про довіру уря-
ду й не знаходить її (отримує вотум недовіри). Постановка питання 
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про довіру – це метод перевірки наявності в парламенті більшості. 
Якщо коаліція в парламенті відсутня, то й уряд має піти у відставку.

Норми Конституції України від 2004 р., на жаль, згаданого 
механізму не передбачають. Крім того, суперечливою нормою 
початкової редакції Конституції України від 2004 р. є те, що пи-
тання про довіру Кабінету Міністрів України може порушуватися 
не частіше, ніж один раз на сесію. При цьому в нових реаліях 
українського політичного життя зберігається норма, яка заборо-
няє порушувати у Верховній Раді України питання про відставку 
Уряду протягом року після схвалення Програми його діяльності.

У змішаній республіці, зазвичай, Програма уряду – це Про-
грама депутатської коаліції, яка утворила більшість у парламенті. 
Видається логічним, що коли більшість у Верховній Раді України 
припиняє існування, то й Кабінет Міністрів Украї ни, сформова-
ний цією більшістю, має йти у відставку.

Ще однією принциповою передумовою успішного розвитку 
парламентаризму в Україні є запровадження інвеститури Кабіне-
ту Міністрів України у Верховній Раді України.

Парламентаризм у його класичній чи раціоналізованій формах 
може стати реальним лише за умови вироблення ефективного 
механізму взаємодії органу законодавчої влади та уряду, зокре-
ма й у сфері вироблення спільної програми дій та її подальшої 
реалізації. Неспроможність уряду отримати схвалення Програми 
його діяльності в представницькому органі означає автоматичну 
відставку прем’єра: звичайно така загроза спонукає прем’єра шу-
кати порозуміння і співпраці з парламентом.

Підсумовуючи, можна прийти до висновку, що Конституційна 
реформа 2004 р. створила нові основи для роботи Верховної Ради 
України та інституту парламентаризму загалом. Крім того, ця ре-
форма обмежила повноваження Президента України, закріпила 
парламентський спосіб формування Кабінету Міністрів України, 
посилила функціональну спроможність Верховної Ради України, 
створила нові баланси в системі стримувань та противаг між гіл-
ками влади в Україні.

Упровадження норми Конституційної реформи щодо форму-
вання уряду через парламентську більшість забезпечила якісно 
нові взаємозв’язки між Верховною Радою України та утворюва-
ним нею Урядом, що, безперечно, позначається на взаємній від-
повідальності в законодавчій та виконавчій владі.
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Сформована більшість у Верховній Раді України, делегуючи 
своїх представників до Кабінету Міністрів України, тим самим 
бере на себе політичне і правове зобов’язання забезпечувати ді-
яльність цього уряду.

Такий спосіб формування Кабінету Міністрів України дає змо-
гу народним депутатам України, виражаючи волю більшості, ви-
магати напрацювання та реалізації чіткої та ефективної Програми 
уряду, яка затверджується в стінах Верховної Ради України та дає 
Кабінету Міністрів України імунітет від відставки на рік.

Утім, фрагментарність і непродуманість внесених до консти-
туційною реформою 2004 р. поправок ставлять під сумнів ефек-
тивність поділу влад за змішаної парламентсько-президентської 
форми правління.

Ця конституційна реформа від 2004 р. показала, що від питання 
ролі парламентаризму його легітимності та повноважень залежить 
рівень узгодженої діяльності та взаємодії представників різних 
партій при формуванні коаліції, координації міністрів між собою, 
виваженості роботи Кабінету Міністрів України та Президента 
України; залежить розвиток усієї системи влади в Україні та безпо-
середньо добробут громадян України.

1.2.3. Відміна конституційної реформи в Україні

Державно-управлінська діяльність завжди була й буде осно-
вою функціонування правової, демократичної держави, де опти-
мізація та ефективність реалізації державно-управлінсь ких рі-
шень прямо залежить від механізмів їх упровадження. Потреби 
суспільного розвитку диктують необхідність зміни методів та 
способів вироблення рішень суб’єктами управління.

Особливої актуальності ці процеси оптимізації набувають у 
кризові періоди, коли система державного управління не може 
забезпечити ефективного управлінського впливу на державну по-
літику та не встигає адекватно реагувати на трансформацію со-
ціально-економічних відносин.

З обранням Президентом України В. Януковича у 2010 р. і ви-
явили себе обставини повернення до змішаної президентсько-пар-
ламентської форми державного правління, яка існувала до 2004 р. 
в Україні. Причиною цього, з одного боку, була транзитивність, 
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нестабільність система державного управління в Україні, а з дру-
гого – бажання В. Януковича сконцентрувати владу в одних руках.

Науковці підкреслюють, що організація влади у 2010 р. мала 
еклектичне поєднання спадку від радянської доби та нових ін-
ститутів, що вже сформувались у період із 2004 по 2010 р.  
«Конфліктуючи» між собою, органи влади за Конституцією від 
2004 р. робили управлінську систему внутрішньо суперечли-
вою, незавершеною, громіздкою та важкодоступною. Урахо-
вуючи ці фактори, суб’єкти права на конституційне подання, 
а саме – 252 народних депутати України, звернулися до Кон-
ституційного Суду України з клопотанням визнати таким, що 
не відповідає Конституції України (є неконституційним), За-
кон України «Про внесення змін до Конституції України» від  
8 грудня 2004 р. № 2222–IV (далі – Закон № 2222).

На думку авторів клопотання, підставою для визнання некон-
ституційним Закону № 2222 в цілому є порушення встановленої 
Конституцією України процедури його розгляду та ухвалення, 
оскільки відповідний проєкт Закону України «Про внесення змін 
до Конституції України» від 19 вересня 2003 р. за реєстраційним 
№ 4180 (далі – Законопроект № 4180) з поправками був розгля-
нутий та ухвалений Верховною Радою України як Закон № 2222 
без обов’язкового в такому разі висновку Конституційного Суду 
України щодо відповідності законопроекту про внесення змін до 
Конституції України вимогам ст. 157 і 158 Конституції України (ст. 
159 Основного Закону України) [10].

Ураховуючи викладені народними депутати України доводи та 
керуючись ст. 147, 150, частинами першою, другою ст. 152, ст. 
153 Конституції України, ст. 51, 63, 65, 67, 69, 70, 73 Закону Укра-
їни «Про Конституційний Суд України», Конституційний Суд 
України вирішив:

1. Визнати таким, що не відповідає Конституції України (є не-
конституційним), Закон України «Про внесення змін до Конституції 
України» від 8 грудня 2004 р. № 2222–IV у зв’язку з порушенням 
конституційної процедури його розгляду та прийняття.

2. Закон України «Про внесення змін до Конституції Украї-
ни» від 8 грудня 2004 р. № 2222–IV, визнаний неконституційним, 
втрачає чинність із дня ухвалення Конституційним Судом Украї-
ни цього Рішення.
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3. Згідно з частиною другою ст. 70 Закону України «Про Кон-
ституційний Суд України» покласти на органи державної влади 
обов’язок щодо невідкладного виконання цього Рішення стосовно 
приведення нормативно-правових актів у відповідність до Консти-
туції України від 28 червня 1996 р. в редакції, що існувала до вне-
сення до неї змін Законом України «Про внесення змін до Консти-
туції України» від 8 грудня 2004 р. № 2222–IV.

4. Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим до ви-
конання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.

Рішення Конституційного Суду України підлягає опублікуван-
ню у «Віснику Конституційного Суду України» та в інших офі-
ційних виданнях України [10].

Такими діями через «контрольований» Віктором Януковичем 
Конституційний Суд України була скасована дія Конституційної 
реформи, що була ухвалена у 2004 р., та Україна повернулася до 
дії Конституції України від 1996 р.

На той час Президент України В. Янукович мав більшість у 
Верховній Раді України. У свою чергу, опозиційні партії та де-
путати, що були представлені у Верховній Раді України сьомо-
го скликання, не змогли, а, скоріш за все, і не хотіли ефективно 
протидіяти вказаному рішенню Конституційного Суду, оскільки 
в ті часи в Україні активно розгорталися процеси, які в шести 
Постановах Європарламенту були кваліфіковані як «політично 
вмотивоване судочинство».

Отримавши бажаний результат, а саме повернення дії Консти-
туції України від 1996 р., В. Янукович 14 грудня 2010 р. прого-
лошує в Україні адміністративну реформу з метою формування 
ефективної системи влади.

Відповідно до послання Президента України В. Януковича 
до Верховної Ради України від 7 квітня 2011 р. зазначена ад-
міністративна реформа мала усунути наявну розбалансованість 
між гілками влади.

З огляду на це проголошена адміністративна реформа чітко ви-
значила формат здійснення владних повноважень через президент-
сько-парламентської моделі республіканського правління, а змістом 
визначено перегляд та зміна управлінських функцій державних ор-
ганів. Декларованою метою адміністративної реформи стало:

1) завершити гармонізацію законодавства України, щодо нор-
мативно-правової бази Європейського Союзу;



84

2) сформувати систему державного управління, яке стане осно-
вою ефективної взаємодії між Президентом України, Кабінетом 
Міністрів України, Верховною Радою України та громадянином, де 
визначальним буде соціально відповідальне державне управління 
з високим рівнем життя громадян та відкритістю влади в Україні.

За цією концепцією адміністративної реформи найбільше на-
вантаження вищих органів щодо державного керівництва покла-
далося на Президента України та Кабінет Міністрів України.

Президент України В. Янукович формально не мав відношен-
ня до уряду, проте ціла низка конституційних норм у Конституції 
України від 1996 р. свідчила, що він не стороння фігура по від-
ношенню до виконавчої гілки влади.

У рамках адміністративної реформи 2010 р. та відповідно до 
Конституції України 1996 р. Президент України призначав за згодою 
Верховної Ради України Прем’єр-міністра України, припиняв його 
повноваження та приймав рішення про його відставку.

Відповідно до ст. ст. 114 Конституції України та Закону України 
«Про Кабінет Міністрів України» за адміністративною реформою 
від 14 грудня 2010 р. до складу Кабінету Міністрів України входи-
ли: Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр міністр Украї-
ни, три віце прем’єр-міністра Украї ни та дванадцять міністрів.

Згідно з проголошеною адміністративною реформою 2010–
2011 рр. Президентом України В. Януковичем були реорганізовані 
такі міністерства: Міністерство в справах сім’ї, молоді та спорту 
України, Міністерство аграрної політики Украї ни, Міністерство 
транспорту України, Міністерство екології України, Міністерство 
палива та енергетики України, що дало змогу оптимізувати розпо-
діл управлінських функцій центрального органу виконавчої влади 
та збалансувати процес реалізації державної політики в Україні. 
Замість 112 центральних та урядових органів було утворено 72.

З моменту відміни дії Конституційної реформи 2004 р.  
В. Янукович сконцентрував усю владу у своїх руках та роз-
почав боротьбу з політичними опонентами, а саме депута-
том Верховної Ради України та лідером на той час опозиції  
Ю. Тимошенко. Так, 11 жовтня 2011 р. колишній Прем’єр-міністр 
України Ю. Тимошенко була засуджена на 7 років із забороною обі-
ймати посади в органах державної влади на строк три роки.

У Верховній Раді України з’явилася нове непарламентське 
поняття під назвою «тушки» та «копкодавство», що, беззапе-
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речно, приводило до розвитку політичної корупції та кризи 
парламентаризму.

З часу приходу Януковича до президентської влади у 2010 р. 
та узурпації ним Конституції України в нашій державі постійно 
зростали протестні настрої.

21 листопада 2013 р., за кілька днів до Вільнюського саміту 
східного партнерства, Кабінет Міністрів України вирішив призу-
пинити процес підготування до укладання Угоди про асоціацію 
між Україною та Європейським Союзом. Розпорядження про це 
було офіційно оприлюднене Прем’єр-міністром України М. Аза-
ровим. Крім того, Верховна Рада України вчасно не ухвалила єв-
роінтеграційні закони (про прокуратуру, зміни до виборчого зако-
нодавства та лікування ув’язнених за кордоном), які були умовою 
підписання Угоди про асоціацію України з ЄС.

Як результат, у Києві на «Майдані Незалежності» почалися 
масові протестні рухи як реакція на рішення Кабінету Міністрів 
України про призупинення процесу підготування до підписання 
Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, що значно по-
ширилися після силового розгону демонстрації в Києві вночі 30 
листопада. Протести, які з кінця 2013 р. відбувалися у формі мітин-
гів, демонстрацій, студентських страйків, та силова протидія про-
тестам із боку влади призвели до відкритого силового протистоян-
ня, яке надалі переросло в «Євромайдан» та «Революцію гідності».

Вимогами «Євромайдану» були прості: відставка уряду Аза-
рова за відмову підписання «Угоди про асоціацію України з ЄС» 
та проведення 27 листопада (тобто до саміту у Вільнюсі) поза-
чергової сесії Верховної Ради, на якій повинні бути прийняті всі 
необхідні євроінтеграційні закони, зокрема й закон про звільнен-
ня Ю. Тимошенко. Також «Євромайдан» вимагав від Януковича 
скасувати рішення про призупинення підготовки до асоціації з 
ЄС, та, у разі незгоди підписати «Угоди про асоціацію України з 
ЄС», протестувальники вимагали імпічменту Януковича.

21 лютого 2014 р. В. Янукович утік з України. На наступний 
день Верховна Рада України 328-ма голосами народних депута-
тів підтримала Постанову про усунення В. Януковича з посади 
Президента України, аргументуючи таке рішення самоусуненням 
Януковича від виконання своїх обов’язків, та призначила поза-
чергові вибори Президента України на 25 травня 2014 р.
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1.2.4. Повернення до Конституції України від 2004 р.

21 лютого 2014 р., після втечі Януковича з України, Вер-
ховна Рада України 386-ма голосами депутатів ухвалила По-
станову про відновлення легітимного Конституційного ладу 
(у редакції від 8 грудня 2004 р.), що означало, що тепер буде 
сформований новий Уряд за нової форми державного прав-
ління. Але повна трансформація української політичної сис-
теми відбулося під час позачергових парламентських виборів  
26 жовтня 2014 р. У липні 2014 р. Президент Порошенко, ско-
риставшись розпадом коаліції у ВРУ та згідно з нормами Кон-
ституції України, достроково припинив повноваження Верховної 
Ради України. Причини такого рішення були дві: з одного боку, у 
суспільстві було видно чіткі ознаки невдоволення роботою ВРУ, 
який втратив значну частку своєї легітимності, оскільки його об-
рали ще до Революції Гідності та більшість у цій Верховній Раді 
України складали прихильники «президента – втікача Янукови-
ча»; з другого боку П. Порошенко як новообраний Президент 
України сподівався, що на хвилі популярності зможе провести в 
парламент лояльних до нього народних депутатів України.

Із поновленням 21 лютого 2014 р. дії редакції Конституції 
України від 2004 р. Україна повернулася до парламентсько-пре-
зидентської форми правління, яка вже діяла у 2006–2010 рр.  
та була визнана найбільш демократичною.

Нинішня змішана парламентсько-президентська форма держав-
ного правління в Україні не є досконалою, свідченням цьому є пер-
манентні політичні кризи, які відбувалися в парламенті до 2019 р.

Так, через відсутність в Україні Закону України «Про Прези-
дента України», дуалізм виконавчої влади, не чітке визначення 
повноважень у виконавчій владі та бажання заробляти політичні 
бали тими чи іншими політичними партіями, які були представ-
лені у Верховній Раді України восьмого скликання (Блок Петра 
Порошенка, Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», Народний 
фронт, Радикальна партія Олега Ляшка, «Самопоміч»), інститут 
парламентаризму постійно зазнавав критики та опинявся на дру-
горядних позиціях у питаннях здійснення реформ в Україні.

У свою чергу, тодішній Президент України П. Порошенко пе-
ребирав на себе визначальну роль у здійсненні державної політи-
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ки через слабкість Верховної Ради України та відсутність чітких 
повноважень у сфері виконавчої гілки влади.

П’ятий Президент України намагався сформувати свій «по-
рядок денний» політичного життя країни, що безпосереднього 
негативно впливало на соціально-економічну ситуацію в Україні. 
Верховна Рада України в той час де-факто не мала коаліційної 
більшості. Коаліція існувала тільки де-юре, а тому жодних про-
гресивних рішень чи реформ не ухвалювалося.

У 2019 р. новообраний Президент України Володимир Зелен-
ський розпустив Верховну Раду України восьмого скликання, 
після чого перманентні кризи в політичній системі припинилися. 
Верховна Рада України дев’ятого скликання вперше в історії Укра-
їни сформувала «монобільшість» та стала драйвером реформ у 
країні, працюючи в «турборежимі» та зайнявши визначальну роль 
у запроваджені реформ у змішаній парламентсько-президентській 
формі державного правління в Україні.

Такий симбіоз взаємодії Президента України, Верховної Ради 
України та Кабінету Міністрів України з єдиним баченням розви-
тку країни нівелює потенційні програмні конфлікти та політичні 
кризи в державі, проте повністю не вирішує питання розподілу 
владних повноважень.

Як відомо, за змішаною формою державного правління сфор-
мована в парламенті коаліційна більшість пропонує, а парламент 
призначає та звільняє Прем’єр-міністра України, членів Кабінету 
Міністрів України, Голову Національного банку, членів Централь-
ної виборчої комісії та інших високопосадовців.

У свою чергу, Президент України пропонує Верховній Раді 
України кандидатури Міністра оборони України, Міністра закор-
донних справ України, Генерального прокурора України, одно-
осібно, із погодженням Кабінету Міністрів України, призначає 
голів обласних державних адміністрацій.

Така модель формування виконавчої гілки влади «розриває» 
її між Президентом України та Верховною Радою України, зали-
шаючи, на наш погляд, недостатньо управлінських інструментів 
для прийняття колегіальних рішень у Кабінеті Міністрів Украї-
ни без «врахування думки» Президента України. Крім того, при-
значення голів обласних, районних державних адміністрацій 
Президентом України також негативно впливає на ефективність 
«командної роботи» уряду у виконавчій гілці влади.
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Підсумовуючи, можна прийти до таких висновків:
1) Починаючи з 1937 рр. вибори до Верховної Ради Україн ської 

Радянської Соціалістичної Республіки хоч і де-юре проходили на 
основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному 
голосуванні безпосередньо громадянами УРСР, проте де-факто мали 
формальний характер. Незважаючи на це, уже від 20 квітня 1978 р. 
почали зароджуватися засади політичного плюралізму. ВР УРСР за-
клала фундамент для народження незалежної держави з відокрем-
леними інститутами влади, визначеними повноваженнями органів 
законодавчої, виконавчої та судової гілок влади як обов’язкового 
елементу майбутньої суверенності та незалежності України.

2) Ухвалена Конституційна реформа 2004 р. стало компроміс-
ним варіантом вирішення політичної кризи в Україні, реалізація 
якої призвела до зміни форми державного правління зі змішаної 
президентсько-парламентської на змішану парламентсько-пре-
зидентську форму державного правління та надала додаткові 
повноваження інституту парламентаризму в Україні в цілому, 
обмеживши повноваження Президента України та закріпивши 
парламентський спосіб формування Кабінету Міністрів України, 
створивши нові баланси в системі стримувань та противаг між 
гілками влади в Україні до 2010 р.

Скасувавши через «контрольований» В. Януковичем Кон-
ституційний Суд України Конституційну реформу 2004 р., 
Україна повернулася до дії Конституції України від 1996 р.,  
В. Янукович сконцентрував всю владу у своїх руках. Як резуль-
тат ця узурпація влади нівелювала роль Верховної Ради України 
й почалися масові протестні рухи, що і призвели до Революції 
Гідності (Євромайдану) в Україні і втечі Президента України В. 
Януковича до російської федерації.

3) З поверненням дії парламентсько-президентської форми 
державного правління в Україні у 2014 р. роль Верховної Ради 
України збільшилася, проте повністю не усунула політичні кризи 
та конфлікті. Такі політичні кризи наразі нівелюються таким яви-
щем, як «монобільшість» та належністю Президента України та 
Кабінету Міністрів України до однієї «політичної команди».

Отже, ефективна робота всіх гілок влади, у тому числі і Верхо-
вної Ради України, можлива при ухваленні низки законодавчих 
змін: змін до Конституції України в частині виконавчої гілки вла-
ди, ухвалення Закону України «Про Президента України» та вне-
сення змін до Закону України «Про Кабінет Міністрів України», 
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які чітко встановлять рамки повноважень та запровадять єдині й 
однозначні правила формування державної влади в Україні.
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РОЗДІЛ 1.3. ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРЕДСТАВНИЦЬКОГО 
ПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Анотація. В умовах глобалізації представницьке правління піддається 
серйозним випробуванням, починаючи від зниження рівня до-
віри з боку громадян до політичних інститутів і лідерів у роз-
винутих демократичних країнах та закінчуючи відвертою імі-
тацією інструментів представницької демократії. Відповідно 
метою дослідження є аналіз проблем та перспектив розвитку 
представницького правління в контексті сучасних глобаліза-
ційних викликів, а також визначення напрямів його вдоско-
налення. Методологія дослідження базується на комплексі 
загальнонаукових та спеціальних методів (аналізу та синте-
зу, індукції та дедукції, структурно-функціонального, інсти-
туційного та компаративного аналізу, спостереження, сис-
темного підходу та моделювання). Результати дослідження 
свідчать, що на сьогодні ключові принципи представницького 
правління в цілому залишають незмінними (ті, хто управляє, 
призначаються за допомогою регулярних виборів; процес при-
йняття рішень владою зберігає певну незалежність від по-
бажань електорату; ті, ким управляють, можуть висловлю-
вати свої думки та політичні уподобання незалежно від тих, 
хто управляє; публічні рішення проходять обов’язкове випро-
бування дебатами), однак відбувається їх певна трансформа-
ція під тиском таких факторів, як криза легітимності пред-
ставницької демократії, глобальне домінування популізму, а 
також падіння рівня загальної ефективності представниць-
ких органів влади та публічної політики. Разом із тим, оскіль-
ки представницьке правління є достатньо гнучкою системою, 
адаптивною та стійкою до зовнішніх впливів, воно здатне 
протистояти зазначеним негативним тенденціям, передусім 
шляхом імплементації нових форм неінституціолізованої полі-
тичної участі громадян у діяльність представницьких органів 
влади; трансформації ролі груп інтересів у суспільно-політич-
них процесах; поглиблення професіоналізації представницько-
го правління, а також створення інститутів деліберативної 
демократії із застосуванням процедури жеребкування.
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TRANSFORMATION OF THE REPRESENTATIVE 
GOVERNANCE IN THE CONDITIONS  

OF GLOBALIZATION 

Abstract. Representative government is being seriously tested in the 
context of globalization, ranging from a decrease in the level of 
trust on the part of citizens in political institutions and leaders 
in developed democracies, to outright imitation of the tools of 
representative democracy. Accordingly, the purpose of the study 
is to analyze the problems and prospects for the development of 
representative government in the context of modern globalization 
challenges, as well as to identify areas for its improvement. The 
research methodology is based on a set of general scientific and 
special methods (analysis and synthesis, induction and deduction, 
structural-functional, institutional and comparative analysis, 
observation, systemic approach and modeling). The results of 
the study show that to date, the key principles of representative 
government are generally left unchanged (governors are appointed 
through regular elections; the decision-making process of power 
retains a certain independence from the wishes of the electorate; 
those who are governed can express their opinions and political 
preferences independently of the governors, public decisions are 
obligatory tested by debates), but they are undergoing a certain 
transformation under the pressure of such factors as the crisis of 
the legitimacy of representative democracy, the global dominance 
of populism, as well as a drop in the overall effectiveness 
of representative bodies of power and public policy. Value/
originality. At the same time, since representative government 
is a rather flexible system, adaptive and resistant to external 
influences, it is able to withstand these negative trends, primarily 
through the implementation of new forms of non-institutionalized 
political participation of citizens in the activities of representative 
authorities; transformation of the role of interest groups in 
socio-political processes; deepening the professionalization of 
representative government, as well as the creation of institutions 
of deliberative democracy using the lottery procedure.
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Вступ. Суперечки довкола представницької демократії не вщу-
хають упродовж щонайменше останніх трьох століть. Прихиль-
ники представницького правління зазначають, що, незважаючи на 
певні недоліки, кращої форми політичного представництва люд-
ство наразі не вигадало. У свою чергу, критики представницької 
демократії акцентують увагу на тому, що сучасне демократичне 
правління вийшло з політичної системи, яку її засновники вважа-
ли протилежністю демократії. Відповідно, на їхню думку, сучасне 
представницьке правління значною мірою або вичерпало свій по-
тенціал, або дискредитувало сам принцип рівного представництва.

Ключові аргументи прихильників та противників представ-
ницького правління будуть розглянуті в представленому дослі-
дженні. Однак наперед зазначимо, що навіть затяті критики ви-
знають один простий факт: на сьогодні реальної альтернативи 
представницькій демократії не існує (тоталітарні або авторитарні 
режими не беруться до уваги, оскільки це зовсім не про демокра-
тію та представництво як таке).

Разом із тим умовна «безальтернативність» представницької де-
мократії не означає, що ми можемо ігнорувати її недоліки та про-
блеми. Навпаки, удосконалення принципів та механізмів представ-
ницького правління в контексті тих трендів, які задають сучасні 
глобалізаційні процеси, – вкрай актуальне науково-теоретичне та 
практичне завдання для сучасної політичної й державно-управлін-
ської науки, адже ефективність демократичних режимів визнача-
ється їх здатністю оперативно та ефективно реагувати на внутріш-
ні та зовнішні виклики. Без відповідного науково-методологічного 
обґрунтування це вкрай складно зробити, передусім у так званих 
«молодих демократіях» (до яких, безумовно, належить і Україна).

Виходячи з цього метою дослідження є аналіз проблем та пер-
спектив розвитку представницького правління в контексті сучас-
них глобалізаційних викликів, а також визначення напрямів його 
вдосконалення.

Методологія дослідження базується на комплексі загальнона-
укових (аналізу та синтезу, індукції та дедукції) та спеціальних 
методів. Так, метод структурно-функціонального аналізу було 
застосовано для визначення понятійно-термінологічного апара-
ту дослідження; методи узагальнення й систематизації, а також 
метод компаративного аналізу було використано для вивчення 
досвіду функціонування представницького правління в контек-
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сті глобалізаційних процесів; методи спостереження та інститу-
ційного аналізу застосовувалися під час проведення системного 
спостереження за діяльністю сучасних органів представниць-
кої влади та визначення комплексу проблем інституціонального 
характеру, що супроводжують цю діяльність; нарешті, методи 
системного підходу та моделювання використовувалися для роз-
робки практичних рекомендацій щодо напрямів удосконалення 
представницького правління на сучасному етапі глобалізації.

Логіка подання матеріалу передбачає ґрунтовний аналіз клю-
чових проблем та перспектив представницького правління, влас-
тивих як «старим», так і «новим» демократіям (передусім Україні) 
у контексті сучасних глобалізаційних викликів, огляд ключових 
понять (з урахуванням багатоваріантності й полярності наукових 
підходів) та принципів представницького правління, а також до-
слідження специфіки його метаморфози (шляхів удосконалення в 
напрямі підвищення прозорості, ефективності тощо) на сучасно-
му етапі глобалізації.

 
1.3.1. Проблеми та перспективи розвитку представницького 
правління в контексті сучасних глобалізаційних викликів

 
Представницьке правління – як і представницька демократія 

в цілому – останнім часом опинилися перед серйозними викли-
ками, які мають не стільки національний, скільки глобальний ха-
рактер. Попри те, що вплив глобалізації на політичні системи різ-
них держав світу не є однозначним за результатами (тим більше, 
що політичні системи серед інших соціальних систем найбільш 
адаптовані до будь-яких внутрішніх і зовнішніх впливів [12, с. 
43]), ми можемо визначити ключові проблеми представницького 
правління, властиві як «старим», так і «новим» демократіям.

По-перше, упродовж останніх двадцяти років політологи та 
соціологи фіксують стійке зниження рівня довіри з боку грома-
дян до політичних лідерів та інститутів у демократичних суспіль-
ствах, що знаходить відображення в поширенні таких явищ, як 
низька явка на виборах та загальний електоральний абсентеїзм. 
Дослідники пов’язують це з низкою факторів, ключовими серед 
яких є розквіт індивідуалізму, концентрація на особистому житті, 
занепад політичної волі, а також збільшення прірви між правля-
чою елітою та масами [29, с. 2].
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По-друге, представницьке правління в демократичних країнах 
завжди базувалося на стійкій довірі між виборцями та політични-
ми партіями. При цьому виборці не тільки підтримували конкрет-
ну партію, а й ототожнювали себе з нею. Однак зараз ситуація 
змінилася: виборці не лише регулярно змінюють свою позицію 
від виборів до виборів (часто – на діаметрально протилежну), а 
і все менше бажають себе ототожнювати з конкретними політич-
ними партіями [24]. Показово, що найбільше від цього стражда-
ють традиційні двопартійні системи, оскільки через фактичну 
відсутність реальної партійної альтернативи численні групи ін-
тересів опиняються на узбіччі політичних процесів, а їх вплив на 
вироблення публічної політики в державі зводиться до мінімуму.

По-третє, відбувається персоналізація електорального вибору, 
у результаті чого представництво набуває особистісного характе-
ру. Зокрема, у країнах, де глава виконавчої влади є одночасно лі-
дером більшості в парламенті, вибори в законодавчі органи влади 
будуються довкола фігури лідера.

Персоналізація значною мірою пов’язана зі специфікою су-
часних каналів політичної комунікації. Радіо, телебачення та 
особливо мережа «Інтернет» (передусім соціальні мережі) дають 
змогу кандидатам звертатися до своїх виборців безпосередньо, 
без посередництва партійних структур. У результаті кардинально 
змінюється тип політичної еліти, яку обирають на виборах: збе-
рігаючи в цілому елітистський характер виборів, партійних бю-
рократів або політичних активістів змінюють медіа-експерти або 
експерти з комунікацій [24; 29].

Важливо також зазначити, що персоналізація електорального ви-
бору зумовлена зростанням ролі особистих якостей політиків, які 
набувають особливої актуальності в контексті зменшення важливос-
ті партійних платформ та програм. Якщо раніше партії йшли на ви-
бори з детальною програмою, яку обіцяли виконати після приходу 
до влади, то на сьогодні електоральні стратегії партій та окремих 
кандидатів передбачають створення розпливчастих образів, які пе-
редусім повинні відповідати особистості лідера. При цьому політи-
ки приходять до влади завдяки медійним талантам, а не тому, що ма-
ють соціальні характеристики, які наближають їх до своїх виборців. 
Таким чином, прірва між владою та народом тільки зростає [24; 29].

По-четверте, деякі країни фактично імітують представницьке 
правління, використовуючи основні інститути представницької 
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демократії (парламент, органи місцевого самоврядування, вибо-
ри) у відверто спотвореному вигляді. У результаті подібне «фа-
садне» представницьке правління (реалізоване, наприклад, у Бі-
лорусі або росії) не лише дискредитує саму ідею представництва, 
а  й виступає своєрідним дороговказом для країн, у яких відбува-
ється перманентна боротьба між авторитарними та демократич-
ними тенденціями.

Певні маніпуляції відбуваються й у демократичних країнах. 
Так, Б. Манен вважає, що сучасні демократичні уряди заради 
утримання своєї влади регулярно порушують принципи демокра-
тії. Вони роздають обіцянки, які неможливо виконати, та вважа-
ють себе найкращими представниками суспільства, яким суспіль-
ство повинно повністю довіряти. У результаті, по суті, йдеться 
про аристократичну форма правління, яка використовує демокра-
тію як риторично привабливий хід.

Таким чином, усе частіше дослідники, громадські активісти 
та окремі політики говорять про «деградацію» представницького 
правління, причому провина за це покладається як на політиків, не-
здатних якісно виконувати свої обов’язки або відмовитися від них, 
так і на громадян, які розчарувалися в політичному житті та стали 
байдужими до реалізації своїх прав і свобод на практиці [29, с. 3].

Зазначимо, що подібне сприйняття сучасної представницької де-
мократії часто поєднується з ностальгією за занадто ідеалізованим 
громадянським минулим. У результаті це призводить до поширен-
ня феномену «антидемократичного ресентименту» – відкритого чи 
прихованого почуття ворожості до демократичного устрою, який 
значна частина громадян вважає причиною своїх невдач у житті.

Разом із тим ця загальна криза представницького правління 
не лише глобальна проблема, а й можливість модернізувати його 
найбільш «вузькі» та застарілі складові.

Перш ніж ми продовжимо аналіз проблем та перспектив розви-
тку представницького правління в контексті сучасних глобаліза-
ційних викликів, необхідно визначитися з ключовими поняттями.

Для початку зазначимо, що схеми представництва існува-
ли задовго до XVIII ст., на яке припадає початок реалізації ідеї 
представницького правління на практиці, однак не існувало мо-
делі представницької форми правління в державі – цю модель 
треба було сформулювати або винайти. Після того, як це від-
булося у XVIII ст., модель представницького правління спра-
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вила глибоке враження на багатьох політиків, у тому числі –  
Т. Джефферсона, Дж. Медісона, Дж. Мілля та інших. Більше того, 
за влучним визначенням Р. Даля, ця модель почала сприйматися 
як геніальне нове відкриття, що вирішило проблему, яку до цього 
часу не могли розв’язати, а саме як поєднати демократію з вели-
кою державою [2, с. 168].

Разом із тим деякі дослідники вважають, що сучасне демокра-
тичне правління насправді виникло з політичної системи, яку її 
засновники вважали протилежністю демократії. Те, що ми сьо-
годні називаємо представницькою демократією, має свої корені 
в системі інститутів (які виникли в результаті англійської, аме-
риканської та французької революцій), яка від початку зовсім не 
сприймалася формою демократії або правлінням народу. Зокре-
ма, Ж.-Ж. Руссо бачив непереборну безодню між народом, який 
самостійно приймає закони, і народом, який обирає представни-
ків, які приймають закони [24, с. 3].

На сьогодні більшість сучасних емпіричних та теоретичних 
досліджень політики базуються на таксономії представництва, 
розробленій Х. Піткін у роботі «Концепція представництва» (фор-
мальне, символічне, описове та змістове представництво) [26].

На думку дослідниці, формальне представництво означає офі-
ційну угоду між представником і особою, яку представляють, 
своєрідний процес уповноваження представника та відповідаль-
ність перед особою, яку представляють.

Символічне представництво встановлюється, коли люди ви-
знають символічну якість об’єкта чи персони як складову пред-
ставництва.

Описове представництво стосується того, як «виглядають» 
представники; хто вони такі й що робить їх представниками.

Нарешті, змістове представництво – це те, що представники 
роблять, їхні дії щодо питань та інтересів тих, кого вони пред-
ставляють [18, с. 508].

Х. Піткін зазначала, що представляти передусім означає за-
свідчувати існування. Представництво для неї – це аналог полі-
тичної участі, спосіб буквальної заяви про себе груп та класів, 
які не мають ресурсу наполягати на своїх інтересах за допомогою 
грошей або насилля. Відповідно законодавців слід оцінювати за 
їхніми діями – змістовим представництвом, а не лише за їхньою 
близькістю характеристик до виборців – описовим представництвом.
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Для Н. Урбінаті, професора Колумбійського університету, 
представництво – це захист, який представники забезпечують 
групам виборців під постійним контролем прозорих інформацій-
них ресурсів. При цьому саме медіа повинні стримувати пред-
ставницьке свавілля [19].

У свою чергу, А. Ліпхарт прирівнював представницьку владу 
до електоральної системи, де важливими чинниками ефективності 
є підтримка партій, а також порядок виборів і зміна органів управ-
ління через механізм відсторонення від влади обраної особи [23].

Нобелівський лауреат з економіки Д. Норт вважав, що представ-
ницька демократія (або демократія відкритого доступу) повинна 
відповідати низці критеріїв, ключовими з яких є такі:

 – загальновизнана система уявлень про залучення та рівність 
для всіх громадян;

 – відсутність обмежень на ведення економічної, політичної, 
релігійної та освітньої діяльності (що, до речі, впливає на якість 
представницьких механізмів);

 – підтримка у всіх сферах діяльності організаційних форм, 
які відкриті для всіх та кожного (наприклад гарантування дотри-
мання контрактів);

 – верховенство закону, якому беззастережно підлягають усі 
громадяни;

 – безособовий обмін;
 – консолідований політичний контроль над насильством [9, 

с. 141].
Сучасні вітчизняні дослідники під представницькою демократі-

єю розуміють «специфічну форму народовладдя, за якої право при-
ймати рішення громада реалізує через обраних нею представників, 
які повинні відстоювати інтереси тих, хто їх обрав» [12, с. 31].

При цьому представницьке правління забезпечується «як 
органами публічної влади, так і зрілими інститутами громадян-
ського суспільства та означає здатність служити інтересам нації, 
держави, суспільства та відмовлятися від вузькогрупових чи кор-
поративних інтересів» [12, с. 31].

У свою чергу, представницьке правління – це «здійснення дер-
жавної влади або місцевого самоврядування шляхом делегуван-
ня громадянами своїх повноважень їхнім представникам (депу-
татам), які обираються до представницьких органів. Суб’єктами 
представницького правління в більшості країн світу є органи за-
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конодавчої влади: парламенти, законодавчі збори суб’єктів феде-
рацій (штатів, земель), інші законодавчі органи, а також представ-
ницькі органи місцевого й регіонального самоврядування (ради, 
комуни тощо)» [11, с. 537].

Нарешті, представницькі органи являють собою колегіальні, 
постійно або періодично діючі виборні органи державної влади 
або місцевого самоврядування, які наділені фінансовими, контр-
ольними, а також нормовстановлюючими повноваженнями з пев-
ною сферою юрисдикції [11, с. 537].

Як бачимо, навіть побіжний огляд підходів до розуміння суті 
представництва засвідчує багатоваріантність та, подекуди, по-
лярність підходів. Тож слід погодитися зі слушною думкою за-
сновниці та керівниці Наукової школи вітчизняного парламента-
ризму В. Гошовської, яка стверджує, що на сьогодні в політичній 
науці використовуються кілька взаємовиключних підходів до 
визначення сутності представницької влади. Відповідно до цьо-
го поняття «представницька влада» трактується як нерозривно 
пов’язана та конгруентна законодавчій (на підставі обґрунтуван-
ня принципу поділу влади, де парламенту відводиться особлива 
роль); нетотожна законодавчій владі, оскільки це сума сукупності 
повноважень (які делеговані народом (або його частиною) сво-
їм обраним представникам, об’єднаним у спеціальні колегіальні 
установи (парламенті, муніципальній раді) на визначений термін) 
і сукупності самих органів влади [12, с. 14].

Зазначимо, що представництво, безумовно, включає в себе демо-
кратичні компоненти – насамперед можливість для всіх громадян 
вимагати наприкінці терміну повноважень звіту від своїх представ-
ників та відмовляти їм у підтримці в разі незадовільного виконання 
ними своїх обов’язків [24]. Ці елементи демократії є реальними та 
важливими. Разом із тим лише зазначеними елементами принцип 
представництва не обмежується. Представництво – це також влада 
еліт, які далеко не у всьому повинні слідувати побажанням своїх 
виборців. Отже, у представницькому правлінні поєднуються як де-
мократичні, так і недемократичні компоненти. Саме тому, на думку 
Б. Манена, сьогодні представництво – це змішана форма правлін-
ня, яка спирається на античну ідею змішаного устрою [24].

За останні два століття представницьке правління, безумовно, 
зазнало суттєвих змін, у тому числі таких очевидних, як посту-
пове розширення виборчих прав та встановлення загального ви-
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борчого права. Однак незмінними при цьому залишаються умови, 
необхідні для ефективного функціонування представницької вла-
ди, а також ключові елементи представницького правління.

Такими умовами, згідно з Дж. Шумпетером, є:
• існування груп достатньої кваліфікації, членів яких можна 

обрати на найважливіші посади;
• обов’язок політичних органів приймати рішення, які народ 

може добре зрозуміти й висловити своє ставлення до них (як за-
порука легітимності та стабільності режиму);

• добре організована та підготовлена бюрократія з почуттям від-
повідальності, яка повинна рекрутуватися із середніх прошарків;

• демократичний самоконтроль, де демократичне обмеження 
сприяє усвідомленню того, що може принести користь суспіль-
ству, а що − не може [12, с. 20].

Що стосується окремих механізмів (наприклад тих, що визна-
чають спосіб обрання представників та прийняття публічних рі-
шень), то вони залишилися незмінними та продовжують діяти в 
системах, які вважаються представницькими демократіями.

Ці незмінні елементи є принципами представницького прав-
ління, які являють собою конкретні інституціональні механізми, 
які були винайдені в конкретний історичний момент та які наявні 
з того часу в усіх формах правління, які вважаються представ-
ницькими [24]. Ідеться про чотири основоположних принципи:

1) ті, хто управляє, призначаються за допомогою регулярних 
виборів;

2) процес прийняття рішень владою зберігає певну незалеж-
ність від побажань електорату (інституціональні механізми пред-
ставницького правління дають представникам певну незалеж-
ність від вподобань виборців);

3) ті, ким управляють, можуть висловлювати свої думки та 
політичні уподобання незалежно від тих, хто управляє (народ 
у цілому, як і будь-яка група інтересів, зберігає право озвучити 
власну думку чи незадоволення та в будь-який час вимагати від-
повідей у посадових осіб);

4) публічні рішення проходять обов’язкове випробування де-
батами (жодна пропозиція не може стати публічним рішенням, 
якщо вона не отримала згоду більшості після випробування де-
батами, при цьому саме згода більшості, а не дебати, встановлює 
закон. Разом із тим цей принцип має цікаву особливість – він не 
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встановлює жодних обмежень на походження пропозицій чи про-
єктів, які обговорюються, отже, вони можуть походити звідки за-
вгодно [24, с. 5]).

Зазначимо, що важлива роль у представницькому правлінні 
відводиться інститутам та організаціям. Згідно з класичним ви-
значенням, інститути – це своєрідні «правила гри», тобто моде-
лі взаємодії, які регулюють та обмежують відносини між інди-
відами. До інститутів належать офіційні правила, писані закони, 
формальні соціальні традиції, неформальні норми поведінки та 
спільні уявлення про світ, а також засоби впровадження всього 
цього в життя. Найчастіше інститути асоціюються в нас з обме-
женнями на поведінку індивідів [9, с. 35].

Одним із ключових для представницької демократії є інсти-
тут виборів. Зазначимо, що саме ключовим, а не єдиним. Хоча А. 
Пшеворський вважав (і це достатньо усталений підхід у науковій 
літературі – тобто, ми маємо справу з тенденцією ототожнювати 
демократію з виборами), що країна вже вважається демократич-
ною, якщо в ній проводяться вибори та відбулася хоча б одна змі-
на правлячих партій/партії [28].

Проте не слід забувати, що вибори дають різний результат у 
суспільстві з відкритою політичною конкуренцією та в суспільстві 
з обмеженням на політичну конкуренцію. Тобто інститут виборів 
сам собою ще не гарантує демократії. Щоби постало суспільство 
відкритого доступу із демократичними змаганнями за політичну 
владу, потрібні не тільки інститути й організації, а й відповідні 
уявлення та норми [9, с. 35]. Наприклад, в Аргентині, росії, Бра-
зилії, Мексиці регулярно проводять вибори, але ці країни не є де-
мократіями відкритого доступу (згідно з визначенням Д. Норта).

Більше того, навіть якщо в деяких зрілих природних державах 
відбуваються вибори та точиться міжпартійна конкуренція, часто 
їм бракує широкого спектру інститутів, які підтримують демокра-
тію відкритого доступу за допомогою механізмів, яких немає в 
природних державах [9, с. 168].

Зокрема, Р. Даль назвав широке коло факторів, крім виборів, 
які обов’язкові для успішної представницької демократії. Так, на 
думку дослідника, громадяни повинні мати можливість:

• формулювати свої уподобання;
• висловлювати свої уподобання співгромадянам та уряду 

шляхом індивідуальних та колективних дій;
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• мати рівне ставлення до своїх уподобань із боку уряду, тобто 
ставлення, яке виключає будь-яку дискримінацію на ґрунті змісту 
або джерел цих уподобань [2, с. 4].

При цьому наявність цих можливостей у громадян країни за-
безпечується з боку суспільних інститутів наданням як мінімум 
восьми гарантій, які пов’язані з трьома фундаментальними пра-
вами громадян. Цими гарантіями є:

1) свобода створення та вступу в організації;
2) свобода самовираження;
3) право виборчого голосу;
4) право на змагальність політичних лідерів за за голоси ви-

борців;
5) альтернативні джерела інформації;
6) право обрання на державні посади;
7) вільні та чесні вибори;
8) наявність інститутів регулювання політики уряду відповід-

но до результатів голосування та інших способів вираження упо-
добань громадян [2, с. 5].

Як бачимо, вибори – це лише одна із гарантій. Це навіть не 
умова, що, до речі, логічно, враховуючи численні проблеми з ви-
борами навіть у розвинутих демократичних країнах світу. Більше 
того, Н. Урбінаті зазначає, що представницький принцип аж ніяк 
не зводиться виключно до того, щоби люди голосували за того чи 
іншого кандидата. Набагато важливіше, аби громадяни мали змо-
гу озвучити свою позицію в перервах між виборами [19].

У цілому, щоби демократія запрацювала, потрібно, аби вибори 
були частиною інституційного та конкурентного середовища, яке 
робить політичну конкуренцію засобом поширення інформації та 
накладання обмежень на політиків. Вибори в природних державах 
зазвичай зовсім не виконують цих функцій або виконують їх непо-
вноцінно. Тому представницька демократія в сенсі громадського 
контролю над урядом і чиновниками може ефективно функціону-
вати тільки в суспільствах відкритого доступу [9, с. 307].

Одним із головних викликів, з яким стикається представницьке 
правління на сучасному етапі глобалізації, є криза легітимності. Пе-
редусім вона проявляється в тому, що явка на виборах різних рівнів 
стабільно зменшується (достатньо високий середній показник по 
країнах обумовлений наявністю кількох демократичних країн, які 
демонструють надвисоку явку – Швейцарія, Бельгія, Німеччина).
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Так, в Україні за роки незалежності відбулося сім президент-
ських перегонів, вісім парламентських кампаній та сім всеукра-
їнських передвиборчих кампаній до органів місцевого самовря-
дування. Однак явка на загальнонаціональних виборах в Україні 
постійно знижувалася (див. табл. 1).

Таблиця 1 
Частка виборців, які брали участь у 

президентських, парламентських та місцевих 
виборах в Україні, 1991–2020 рр. (%) [14]

Президентські  
вибори 1991 1994 1999 2004 2010 2014 2019

% зареєстрованих
виборців

84,9 68 73 74/ 80,5 68 59 61,4

Парламент-
ські вибори 1994 1998 2002 2006 2007 2012 2014 2019

% зареєстрова-
них виборців

75,6 71,2 65,2 67,6 62 57,5 51,9 49,8

Місцеві вибори 1994 1998 2002 2006 2010 2015 2020
% зареєстрова-
них виборців

75,6 70,8 69,3 67,6 48,7 46,6 36,9

При цьому участь у виборах в Україні вже давно перетворила-
ся на «фасадну демократію»: усі президенти, обрані прямим го-
лосуванням, тією чи іншою мірою виконували роль посередників 
або арбітрів у відносинах між основними олігархічними групами, 
а Верховна Рада України виступала місцем для лобіювання інтер-
есів цих груп [8, с. 37]. Зрозуміло, що це також негативно впли-
вало на бажання виборців приходи на виборчі дільниці, оскільки 
в суспільстві поступово наростала соціальна та політична апатія, 
викликана певною негативною «запрограмованістю» результатів 
виборів (зокрема поширеною є думка про те, що кожен новий 
уряд або парламент апріорі є гіршим за попередній).

Серед заможних демократичних країн (так звані країни ОЕСР) 
одна з найнижчих явок на виборах різного рівня спостерігається 
в США. Наприклад, в Австралії середня явка становить 93 % (че-
рез її обов’язковість), у Бельгії – 89 %, у демократичних країнах 
Європи та Східної Азії – від 58 % до 80 %. Явка ж на виборах у 
США під час загальнонаціональних виборів у середньому стано-
вить 60 % на президентських та 40 % на проміжних виборах до 
Конгресу [1, с. 337].



104

Серед причин, чому зареєстровані виборці не голосують, най-
частіше називають такі: не довіряють уряду, не вірять у саму про-
цедуру голосування взагалі або не цікавляться політикою. Крім 
того, частина американців із правом голосу не можуть цього зро-
бити, оскільки не зареєстровані (реєстрація відіграє ключову роль 
у процесі волевиявлення в США) [1, с. 337].

Слід також зазначити, що вибори як форму представницької 
демократії (зокрема в Україні) значною мірою спотворюють та 
дискредитують різноманітні форми порушення виборчого зако-
нодавства – підкуп виборців, фальсифікація бюлетенів, адміні-
стративний тиск виконавчої гілки влади, багаторазове голосуван-
ня, утиски ЗМІ тощо [8, с. 38].

На низьку явку накладається криза політичних партій –  
традиційних інструментів політичної участі. Так, в Україні впро-
довж 1990-х – 1 січня 2020 рр. Міністерством юстиції було зареє-
стровано 436 політичних партій («реєстраційним піком» став 2015 
р., коли зареєстрували 79 політичних сил) [7, с. 6]. Однак практич-
но всі з представлених партій або існували виключно на папері, 
або є політичними надбудовами фінансово-політичних (олігар-
хічних) груп. При цьому важко не погодитися з Г. Зеленько, яка 
стверджує, що «обійти правила, нав’язані фінансово-промисло-
вими групами, практично неможливо через специфіку виборчого 
процесу. У цій конкуренції партії або змушені грати за правилами, 
які нав’язуються фінансово-промисловими групами, або ж їх шан-
си перейти у вищу лігу зводяться практично до нуля» [10, с. 159].

У цілому політичні партії в Україні «не стільки репрезенту-
ють окремі суспільні прошарки, скільки є формою організації 
публічного функціонування й легітимації окремих груп політич-
ної, бюрократичної та бізнесової еліт. Вони щонайменше роз-
глядаються як раціональний механізм входження в парламент і, 
у формі фракції, – ведення лобістської діяльності. Під впливом 
фінансово-політичних груп відбулася девальвація ідеологічних 
цінностей, на перший план висуваються фінансові, інформаційні 
та адміністративні ресурси» [3, с. 8–9].

Це пов’язано з тим, що доступ до владних, бюджетних, фі-
нансових та інформаційних ресурсів нових політичних пар-
тій, створених за безпосередньою участю фінансово-політич-
них груп, виявився з політичної точки зору більш значущим, 
ніж чітка ідеологічна ідентифікація як окремого політика, так 
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і політичної сили загалом. Партії в модифікованому великим 
капіталом вигляді виявилися цілком придатними для обслу-
говування вузькогрупових і приватних інтересів, і, що головне –  
лобістської діяльності [3, с. 8].

Однак зазначимо, що тенденція до «олігархізації» політичних 
партій характерна практично для всіх розвинутих демократичних 
країн світу. Політичні партії поступово втрачають свої позиції як 
представницькі інститути – через політичну корупцію, внутріш-
ньопартійну бюрократію, а також стрімке збільшення різноманіт-
них інтересів у суспільстві – відповідно, партії просто «фізично» 
не здатні стати їх виразниками. Крім того, згідно із соціологією 
політичних партій в умовах демократії, розробленій Р. Міхельсом, 
будь-якій організації, у тому числі політичній партії, притаманна 
схильність до олігархії та наявність аристократичних рис. У ре-
зультаті кожна партія складається з меншості тих, хто управляє, 
та більшості тих, ким управляють [25].

При цьому тенденція до «олігархізації» політичних партій 
найбільш яскраво проявляється в тих країнах, де функціонує 
пропорційна виборча система, адже кандидати, які обираються 
за партійними списками, виборюють насамперед місце в списку, 
яким розпоряджається партійний апарат, а не голоси виборців. 
Тобто за умови пропорційної виборчої системи партія стає єди-
ним виборчим округом [27, с. 307].

Разом із тим в Україні місце в списку, як правило, визначається 
фінансовими можливостями кандидата або його наближеністю до 
тієї чи іншої фінансово-політичної групи, здатністю вдало лобію-
вати її інтереси. Професійні якості, моральний образ кандидата не 
мають фактично жодного значення (достатньо згадати наявність у 
парламенті народних депутатів, які мають судимості). Виходячи 
з цього «олігархізація» українських партій була закладена в них 
із самого початку, відповідно вони перетворилися на інструмент 
легалізації форм та методів окремих груп та осіб [5, с. 7].

Показовою є ситуація з політичними партіями в США. З одного 
боку, Конституція США 1787 р. була «конституцією проти партій» 
і передбачала, що баланс влади випливатиме з її положень, а не 
політичної конкуренції. Це пов’язано з тим, що «такі неформальні 
сили в політиці, як громадські настрої, діяльність опозиції та ін-
ституціоналізація партійних структур, які сьогодні ми вважаємо 
життєво важливими для демократії, батькам-засновникам здавали-



106

ся надто слабкими підставами, надто незадовільними замінника-
ми чітко прописаних конституційних застережень. Тому систему 
стримувань для влади слід було вбудувати в саму конституційну 
структуру. Їх, а тим паче людей, яких їм належало переконати, не 
задовольняли надії на виникнення таких стримувань у політично-
му процесі» [20, с. 50].

Крім того, хоча батьки-засновники США й боялися тиранії мо-
нархів, але страшилися й того, що Д. Адамс називав «тиранією 
більшості», а Дж. Медісон – «непереборною силою упередженої 
та зарозумілої більшості». Тобто засновники вірили в народ біль-
ше, ніж у самопроголошену олігархію, але вірили і в особисті 
права більше, ніж у самоуправління спільнот [15, с. 39]. На думку 
сучасних американських дослідників, вони справедливо сумніва-
лися в цінності абсолютної влади більшості, адже остання може 
неправильно тлумачити ідею захисту прав. Тим більше, що ніщо 
не свідчить про те, що демократична більшість являє собою най-
більше благо, оскільки це завжди змагання інтересів [15, с. 39].

З другого боку, американська політична система від початку 
базувалася на широкому застосуванні процедури виборів. Однак 
попри те, що за допомогою виборів формувався і федеральний 
уряд, відповідальність за їх проведення несли штати та місцеве 
самоуправління відповідно до правил, установлених владою шта-
тів. Тому саме штати та влада штатів були аренами, на яких ухва-
лювали рішення про створення економічних привілеїв та встанов-
лювалися зв’язки цих привілеїв із політичним життям, зокрема з 
демократичними виборами [9, с. 269]. Ситуація змінилася лише в 
1965 р., після ухвалення Закону про виборчі права, згідно з яким 
федеральний уряд ставав головним регулятором виборчих проце-
дур. До цього часу окремі штати (на Півдні країни) організовували 
вибори на власний розсуд, створюючи перепони для участі в них 
певних груп населення – передусім афроамериканців [9, с. 269].

Подібна дихотомія у функціонуванні політичних партій (яка 
одночасно обмежувала та розширювала партійні права) позначи-
лася на специфіці їх функціонування та партійної діяльності як 
такої. Сьогодні дві головні партії США – Демократична та Рес-
публіканська – є передусім електоральними (клієнтелістськими) 
машинами, головна мета яких полягає в збиранні голосів вибор-
ців. Питання ж, пов’язані з безпосереднім представництвом, при 
цьому відходять на другий план. Зазначені тенденції, на думку  
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Ф. Фукуями, поступово перетворюють США на державу «судів та 
партій». Дослідник небезпідставно вважає, що суди разом із за-
конотворцями узурпували багато функцій, властивих виконавчій 
владі. Відповідно робота уряду є некогерентною та неефектив-
ною, адже суди сповільнюють ухвалення рішень, непослідовно 
застосовують право тощо [13, с. 466].

У свою чергу, «паралельною узурпацією займається й Конгрес. 
Групи інтересів, які не мають уже можливості безпосередньо ко-
румпувати законодавчі органи через хабарництво або утримання 
клієнтелістських машин, знайшли нові, абсолютно законні способи 
захоплення та контролю законодавців. Передусім ідеться про мані-
пулювання бюджетом на власну користь. Усе це призвело до кризи 
представництва, за якої громадяни відчувають, що начебто демо-
кратично обраний ними уряд більше не відображає їхніх інтересів, 
а перебуває під контролем різних тіньових еліт» [13, с. 466].

Криза легітимності представницького правління проявляєть-
ся також у падінні рівня довіри до ключових представницьких 
інститутів. Наприклад, в Україні за перші 15 років незалежності 
сформувався той високий рівень недовіри до представників дер-
жави, який із невеликими коливаннями зберігається стабільним 
до сьогодні [8, с. 23].

Так, згідно із даними дослідження Центру Разумкова, про-
веденого з 5 до 9 березня 2021 р., лише 2 % українців повністю 
довіряли парламенту. Водночас 77,5 % «зовсім не довіряли» та 
«скоріше не довіряли». А ось за даними опитування, проведеного 
програмою USAID «Нове правосуддя» в лютому–березні 2021 р., 
Верховній Раді України довіряли трохи більше 7 % (при цьому, 
за даними аналогічного дослідження у 2018 р., рівень довіри до 
парламенту скоротився на 4 %). Нарешті, згідно з результатами 
опитування Київського міжнародного інституту соціології, про-
веденого 3–11 грудня 2021 р., парламенту довіряло 11 % громадян 
(у грудні 2020 р. таких було 12 %).

Зрозуміло, що питання недовіри до вищого законодавчого ор-
гану передусім свідчить про негативне ставлення громадян без-
посередньо до народних депутатів, а також механізмів прийняття 
рішень (які апріорі вважаються корупційними). Однак показово, 
що подібне ставлення спостерігається і в країнах, які прийнято 
вважати «еталоном» демократії. Наприклад, у США, згідно з да-
ними опитування дослідницької групи Gallup, у 2022 р. лише 7 % 
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американців довіряли Конгресу (у 2021 р. таких було 12 %). Це 
– історичний мінімум, при цьому попереду Конгресу як представ-
ницького органу влади опинилися телевізійні новини, великий 
бізнес та навіть система кримінального правосуддя.

Показово, що ще в 1965 р. 85 % американців заявляли, що уря-
дові та політичні інститути їхньої країни викликають у них «осо-
бливу гордість» (у Великобританії таких було 46 %, Німеччині – 
7 %, Італії – 3 %, Мексиці – 30 %) [16, с. 64]. Трохи більше, ніж за 
50 років ситуація кардинально змінилася, і тепер США є лідером 
за падінням рівня довіри до представницької влади. При цьому 
парадоксальним є той факт, що найвищий рівень схвалення аме-
риканці демонструють до діяльності тих інституцій – військових, 
NASA, Центру контролю захворюваності, які найменшою мірою 
підлягають демократичному контролю та нагляду. А Конгрес 
вони зазвичай розглядають як «говорильню», де результати мож-
на отримати лише за допомогою лобістського впливу, а партійна 
ворожнеча там перешкоджає здоровим рішенням [13, с. 493].

При цьому характерною особливістю американської представ-
ницької демократії залишається поляризація американської полі-
тики, що пов’язано з трьома ключовими причинами:

 – механізмами збирання коштів на виборчу кампанію (ціна ви-
борчої кампанії збільшилася в астрономічних пропорціях, і в під-
сумку роль фінансових спонсорів надзвичайно зросла) [1, с. 323];

 – збільшенням кількості внутрішніх авіаперельотів, які за-
безпечують зв’язок між Вашингтоном та американськими штата-
ми (конгресмени набагато більше часу проводять у свої штатах, 
збираючи кошти, ніж спілкуються один з одним – навіть якщо 
представляють різні політичні сили; це посилює полярність у їх 
відносинах та звужує простір для компромісів під час вироблення 
публічної політики);

 – перекроюванням виборчих округів («джерімандер») на ко-
ристь однієї партії, що забезпечує цій партії вищий відсоток обра-
них представників, ніж їх могла б забезпечити за нормальних умов 
частка виборців, які зазвичай голосують за цю партію [1, с. 324].

У результаті проблема набуває загальнонаціонального масш-
табу – поляризуються та стають усе більш політично безкомпро-
місними американці загалом. Кожна партія стає дедалі однорідні-
шою та радикальнішою у своїй ідеології [1, с. 325]. Як наслідок, 
механізм узгодження інтересів фактично не працює, компроміси 
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не діють, а публічне обговорення не дає необхідного ефекту. Звід-
си – тотальне розчарування в представницькій демократії.

Також фактором, який негативно впливає на розвиток пред-
ставницької демократії, є глобальне домінування популізму – 
причому як ідеологічної течії, так і механізму здобуття влади.

Різкий підйом популізму припадає на 2014–2016 рр., коли 
відбулася радикалізація суспільно-політичного життя в роз-
винутих країнах світу. Вибори до Європарламенту 2014 р., єв-
ропейська міграційна криза 2015 р., Brexit 2016 р. та перемога  
Д. Трампа на президентських виборах у США – ключові етапи 
тріумфу популізму в Європі та США.

Виконавчий директор Human Rights Watch К. Рот зазначає, що 
в основу підйому популізму в багатьох регіонах світу закладено 
цілком об’єктивні проблеми:

 – міграція центрів економічного зростання та нерівність, 
пов’язані з глобалізацією, автоматизацією виробництва та нови-
ми технологіями;

 – страх втрати культурної ідентичності за умов, коли до-
ступність транспорту та комунікацій сприяє масовому напливу 
мігрантів, які шукають притулку від війни, репресій, бідності та 
кліматичних змін;

 – світоглядний розрив між космополітичними елітами, які 
підтримують нові тренди та є їх бенефіціарами, і тими, кого су-
часний світ позбавляє впевненості в завтрашньому дні;

 – зростання кількості гучних терактів, що використовується де-
магогами для розпалювання ксенофобії та ісламофобії [30].

Громадяни значною мірою розчарувалися в процесах глобаліза-
ції, оскільки зрозуміли, що вона значною мірою працює не на них, 
а на істеблішмент. Це загальне невдоволення вилилося в поступову 
втрату традиційними політичними партіями довіри населення, яке 
поволі почало переходити до антисистемних популістських сил.

При цьому важливо зазначити, що популістські рухи відкрито 
функціонували в межах демократичної виборчої системи. Вони здо-
бувають владу та втрачають її, як звичайні партії. І хоча деякі партії 
мають харизматичних лідерів, вони не прагнуть зробити їх уосо-
бленням волі держави, а просто хочуть, щоби їх обрали [4, с. 164].

Проголошувані популістами заходи знаходять відгук у широ-
кої громадськості, оскільки вони вказують, хоч і недосконало, на 
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реальні проблеми, що применшують чи ігнорують основні партії. 
Відповідно до природи популізму ці кампанії та партії звертають 
увагу на проблеми, висуваючи вимоги, які навряд чи можна реа-
лізувати в поточних політичних умовах. Деякі праві популісти ці 
вимоги прикрашають нетерпимістю чи оспорюванням демокра-
тичних норм. В інших випадках ці вимоги затьмарюються дезін-
формацією, але все одно вказують на лакуни в структурі загально-
прийнятих політичних рішень [4, с. 166].

У цілому йдеться про те, що популістські рухи користуються 
всіма перевагами представницької демократії, паралельно висту-
паючи проти неї. Це дає їм змогу здійснювати тотальний наступ 
на базові принципи прав людини: інклюзивність, толерантність 
та повагу. Більше того, авторитарні популісти намагаються підмі-
няти демократичний режим, тобто уряд, який обирається та влада 
якого обмежена правами людини і верховенством закону, власни-
ми політичними конструкціями, аргументуючи їх легітимність 
нібито волею більшості [30].

Наостанок розглянемо ще один ключовий глобальний виклик 
для представницького правління. На сьогодні в демократичних 
країнах світу все більше питань виникає до загальної ефектив-
ності представницьких органів влади, а також якості та ефектив-
ності публічної політики загалом.

Наприклад, в Україні фактично функціонує два виборних цен-
три влади – парламент та президент, які претендують на пред-
ставництво громадян. При цьому за браком чітких правил, що ре-
гулювали б відносини між виконавчою та законодавчою гілками 
влади, ці дві інституції регулярно вдаються до активного супер-
ництва за ексклюзивні прерогативи й додаткові повноваження, 
що часто призводить до політичних криз [8, с. 22]. Подібне су-
перництво вкрай негативно впливає на ефективність та демокра-
тичність представництва, а також якість прийнятих рішень, які по 
факту забезпечують вузькокорпоративні, а не публічні інтереси.

До інших чинників низької ефективності представницьких ор-
ганів влади слід віднести:

а) бюрократичний (тривалість формування коаліцій суттєво 
збільшилася, зокрема через складність процедури, однак період 
їх існування та загальна спроможність, навпаки, зменшилися);
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б) партійно-політичний (домінуюча тенденція демократичних 
країн – «багатокольорові» коаліції, ефективність яких є низькою 
через полярність політичних сил, які до них входять; як наслідок, 
характерною ознакою часу є постійні позачергові вибори);

в) професійно-компетентний (до представницьких органів 
влади все частіше потрапляють люди, які не мають навіть міні-
мальної підготовки з тих питань, які належать до сфери їх компе-
тенції, при цьому вони роблять помилкові висновки та ухвалю-
ють невдалі рішення, але їхня некомпетентність не дає змоги це 
усвідомити; найгірше, що вони й не збираються вчитися та під-
вищувати свою компетенцію, запускаючи в дію ефект Даннінга-
Крюгера) [22].

У загальному підсумку ті, кого обирають до представницьких 
органів влади, усе більше покладаються на бюрократію, яка в 
результаті фактично підмінює собою представницьке правління. 
Крім того, поширеною є тенденція до дистанціювання парламен-
тарів від виборців, у результаті чого зростає розчарування грома-
дян в інституті виборів.

Нарешті, особливої актуальності набуває нова проблема, 
пов’язана із зазіханнями на вільне формування виборцями своєї 
думки – за допомогою маніпулятивних технологій, передусім у 
мережі «Інтернет» (президентські вибори в США, Brexit у Велико-
британії, президентські та парламентські вибори в Україні у 2019 
р. характеризувалися активним використанням Big Data у форму-
ванні електоральних уподобань, масовим поширенням «сірих» та 
«чорних» політичних технологій, які фактично перетворилися на 
основні механізми здобуття прихильності виборців, тощо).

Як наслідок, у багатьох демократичних країнах на сьогодні па-
ралельно існують та взаємодіють два види політики – віртуальна 
та реальна (або, за влучним висловом Е. Вільсона, віртуальна та 
реальна демократія) [31].

Е. Вілсон описав п’ять ключових елементів віртуальної демо-
кратії. Першим елементом, на його думку, є широке використання 
«чорного піару» та компромату для шантажу опонентів, причому 
як політичними технологами, так і державними службовцями.

Другим елементом є зловживання державною владою, яке за-
звичай називають «адміністративним ресурсом», з метою спри-
яння провладним кандидатам і перешкоджанню діяльності кан-
дидатів від опозиції.
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Третім елементом є використання тактики, поширеною в КДБ 
та відомої як «активні заходи». Вони можуть набувати різних 
форм, включаючи проникнення в партію конкурента за допомо-
гою фальшивих членів та спонсорування кандидатів-двійників зі 
схожими іменами та гаслами, які використовують конкуренти.

Четвертий елемент – це створення віртуальних партій, мета іс-
нування яких – відтягування голосів від опозиційних партій.

Останнім елементом є «драматургія» – створення наративу 
навколо виборів чи іншої події, що дає можливість політичним 
технологам контролювати зміст і тон політичного дискурсу [31].

Попри те, що визначення ключових елементів віртуальної та 
реальної політики від початку стосувалося виключно постсоціа-
лістичних країн [31], на сьогодні все більше дослідників, лідерів 
громадської думки, громадських активістів говорять про форму-
вання відповідних типів політики і в країнах, які донедавна було 
прийнято вважати «еталоном демократії».

Це пов’язано з тим, що навіть у найдемократичніших систе-
мах політичні актори намагаються розкручувати історії та події 
на власну користь. У результаті в громадян формується ілюзія їх 
участі в політичному житті та можливість впливати на політиків. 
При цьому всі зовнішні ознаки та атрибути представницької демо-
кратії (вибори, партії, суспільні рухи) зберігаються. Однак реаль-
на політика безпосередньо або опосередковано впливає на ключо-
ві інституції та на прийняття рішень без участі громадян, а також 
активно маніпулює масовою свідомістю (головну роль у проєк-
туванні цих засобів та фальсифікації всього політичного процесу 
відіграють засоби масової інформації). Як наслідок, легітимність 
представницької влади опиняється під великим питанням, адже 
далеко не факт, що її органи представляють народ у його більшос-
ті, а не окремі групи інтересів.

 
1.3.2. Метаморфози представницького правління  

на сучасному етапі глобалізації
 
Попри численні виклики та проблеми, з якими стикається 

представницька демократія на сучасному етапі глобалізації, 
необхідно пам’ятати, що представницьке правління є достат-
ньо гнучкою системою, яка, у свою чергу, є достатньо адап-
тивною та стійкою.
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Гнучкість системи представництва передусім пов’язана з тим, 
що її окремі організаційні принципи (зокрема в контексті впли-
ву громадян на політику), визначені не повною мірою. Напри-
клад, загальновідомим є той факт, що інтереси громадян повинні 
справляти певний вплив на публічну політику (за допомогою різ-
номанітних механізмів). Разом із тим точно не визначено (при-
чому як у нормативно-правових актах, так і науково-теоретичних 
дослідженнях), яку вагу мають зазначені інтереси громадян. Тоб-
то влада згідно з ключовими принципами представництва, про 
які ми говорили раніше, повинна бути чутлива до побажань тих, 
кого вона представляє, хоча проявлятися це може по-різному [24].

Прикладом гнучкості, адаптивності та стійкості системи пред-
ставницького правління може слугувати реакція вітчизняних ін-
ститутів представницької демократії на російсько-українську ві-
йну. До широкомасштабного вторгнення росії в Україну багато 
українських політиків та частина науковців нещадно критикували 
українських парламентаризм, а також систему органів місцевого 
самоврядування. Зрозуміло, що частина критики (в основному з 
боку опозиційних політичних та, частково, громадських діячів) 
була пов’язана зі специфікою політичної боротьби в країні, яка 
характеризується крайнім ступенем полярності та безкомпро-
місності (що не дає змоги визнавати будь-які успіхи опонентів, 
навіть якщо вони об’єктивно є важливими для розвитку країни). 
Разом із тим, як виявилося пізніше, ряд політиків свідомо поши-
рювали наративи про тотальну корумпованість та некомпетент-
ність вітчизняних органів публічної влади, а також Україну як 
«failed state». Причиною подібних заяв була афільованість зазна-
чених персон зі спецслужбами країни-агресора.

Однак по факту вітчизняна система представницької влади 
достатньо впевнено витримала випробування війною. Зокрема, у 
Верховній Раді України, по-перше, було створено неформальну 
«оборонну коаліцію» з усіх депутатських фракцій та груп (навіть 
опозиційних), по-друге, запроваджено режим роботи за принци-
пом консенсусу. Згідно з останнім у сесійній залі під час розгляду 
законопроєктів політичні дискусії та обговорення були зведені до 
мінімуму, оскільки ключові моменти проговорювалися раніше, 
до засідання парламенту – в онлайн форматі на погоджувальній 
раді. Як наслідок, майже на кожному засіданні народні депутати 
ухвалювали близько 20 законопроєктів і постанов. При цьому по-
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казово, що всі засідання (на яких присутні в середньому 340–350 
народних депутатів) традиційно проходили в сесійній залі Вер-
ховної Ради України (хоча порядок денний, як і точний час за-
сідання не анонсувалися з міркувань безпеки), що має важливе 
символічне значення під час війни. Крім того, у парламенті нео-
дноразово виступали Президент України та представники інших 
держав, які підтримують Україну.

Зазначимо, що значна частина народних депутатів із різних 
фракцій та груп від початку повномасштабної агресії росії поєдну-
вала роботу у Верховній Раді зі службою в Збройних Силах Украї-
ни, загонах територіальної оборони або волонтерською діяльністю.

У цілому лише близько 20 народних депутатів регулярно про-
пускали засідання парламенту. Частина з них або виїхали з країни, 
або пішли на колаборацію з ворогом, отримавши відповідні підозри 
в державній зраді. Тобто йдеться фактично про поодинокі випадки, 
що свідчить про достатньо високу якість депутатського корпусу.

Що стосується діяльності органів місцевого самоврядування, 
то вони достатньо ефективно від початку війни взаємодіяли з ор-
ганами державної влади та представниками громадських і волон-
терських організацій. Зокрема, було налагоджено механізми еко-
номічної підтримки Збройних Сил України, здійснено успішну 
релокацію частини бізнесу із зони бойових дій і сусідніх із нею 
територій у інші регіони країни, проводилася евакуація цивільно-
го населення. У свою чергу, Верховна Рада України врегулювала 
на законодавчому рівні здійснення повноважень органів місцево-
го самоврядування в умовах воєнного стану, спростила процедури 
прийняття кадрових рішень щодо відповідних посад тощо. Як на-
слідок, ті громади, які постраждали від російської агресії та були 
звільнені від тимчасової окупації, достатньо швидко розпочали 
відбудову територій, що в черговий раз підтвердило ефективність 
такої самоорганізації суспільства, як місцеве самоврядування.

Отже, подібний простір для трактувань залишає можливості 
не лише для трансформації представницького правління в умовах 
глобалізації, а і його вдосконалення в напрямі підвищення прозо-
рості, ефективності тощо.

Більше того, деякі дослідники, зокрема Б. Манен, вважають, 
що сьогодні ідеться не стільки про кризу представництва, скільки 
про кризу масових партій. Тобто ми можемо бути присутніми при 



115

формуванні нової форми представництва (поряд із парламента-
ризмом та партійною демократією) [24].

Справа в тому, що політичні партії поступово передають (або 
втрачають, залежно від ситуації) частину свого впливу іншим ін-
ститутам, зокрема – численним групам інтересів та групам тис-
ку. Останні активно витісняють із політичної арени різноманітні 
громадсько-політичні рухи, що в підсумку впливає на якість пред-
ставницької демократії. Цей вплив може бути як негативним, так 
і позитивним. Наприклад, негативним він є в тому разі, якщо до-
мінуючими в політичних процесах стають групи інтересів, які 
займаються виключно лобізмом – причому не публічних (сус-
пільних), а корпоративних інтересів. У результаті нав’язування 
суспільству подібними групами інтересів приватної волі суттєво 
обмежує демократичний компонент політичної системи. Зокре-
ма, деякі дослідники акцентують увагу на наявності в політичній 
системі США «залізного трикутника» – альянсу лобістів, законо-
давців та бюрократів, які просувають рішення, вигідні впливовим 
групам інтересів. При цьому роблять вони це через комітети по-
літичної дії, лідерство в створенні яких після 1974 р. фактично 
перейшло до корпорацій.

Групи інтересів – це своєрідний механізм забезпечення плю-
ралістичного характеру демократії, особливо у двопартійних сис-
темах, оскільки «у країнах представницької демократії соціальні 
групи делегують право представляти і відстоювати власні інтере-
си в структурах влади своїм представникам, відповідно основною 
функцією представницьких органів влади є досягнення балансу 
інтересів максимально можливої кількості соціальних груп» [6, 
с. 58]. Таким чином, одним із ключових завдань удосконалення 
представницької демократії на сучасному етапі є унормування та 
приведення у відповідність із демократичними тенденціями діяль-
ності груп інтересів. В Украї ні, зокрема, ідеться про необхідність:

• удосконалення політико-правових засад функціонування груп 
інтересів у контексті розвитку громадянського суспільства;

• легалізації системи лобізму в Україні;
• посилення боротьби з корупцією на всіх рівнях (передусім 

політичною корупцією);
• створення умов для ефективного розвитку громадянського 

суспільства, зокрема більш активне залучення недержавних ор-
ганізацій до вироблення основ публічної політики та управління, 
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посилення їх експертно-аналітичної участі в процесах прийняття 
стратегічних рішень державного характеру;

• модернізація судової системи як головного механізму суспіль-
ного контролю та каналу комунікації між владою та суспільством;

• посилення ролі місцевого самоврядування шляхом завершен-
ня реформи децентралізації та розширення прав місцевих громад.

Разом із тим ми повинні враховувати той факт, що в сучасних 
демократичних суспільствах існує два різні види громадянської 
активності. Перший проявляється в участі громадян у голосуван-
ні до представницьких органів влади, а другий – у створенні різ-
номанітних об’єднань громадян та громадських експертних рад, у 
публічних дебатах та критиці, у вуличних маніфестаціях, у ство-
ренні форумів та інформаційної активності в інтернеті тощо.

Сферу першої, «виборчої представницької» активності, відо-
мий французький дослідник П. Розанвалон позначає як сферу 
громадянської довіри. Саме тут громадяни делегують повнова-
ження своїм представникам, а демократична державна влада на-
буває своєї легітимності [29].

Сферу другої активності визначають як сферу громадянської 
недовіри (сферу «контрдемократії»). Ця сфера, попри те, що є на-
багато менш інституціолізованою, водночас виступає елементом, 
необхідним для нормального функціонування демократичних сис-
тем. На думку П. Розанвалона, йдеться про механізми, що врівнова-
жують і нейтралізують дисфункції демократії та пов’язані із самою 
природою інституту представництва в сучасних суспільствах [29].

Проблема взаємодії легітимності та довіри – взагалі одна із 
центральних для представницького правління. Спроби «поєдна-
ти» їх не мали успіху, відповідно сьогодні вони, як і раніше, іс-
нують окремо.

Легітимність – це правова ознака, процесуальний факт, ре-
зультат голосування. Довіра ж є набагато складнішим явищем. 
На думку економіста К. Ерроу [17], це свого роду невидимий ін-
ститут, що виконує функції розширення легітимності (зокрема за 
допомогою морального та змістового вимірів, який орієнтується 
на турботу про загальне благо) та інституційну економію (що по-
збавляє від необхідності застосовувати різноманітні процедури 
верифікації та перевірки).

Демократична недовіра проявляє себе в різних формах, се-
ред яких П. Розанвалон виділяє три основні: наглядові функ-
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ції, превентивні інструменти, а також перевірка суджень та 
думок [29, с. 10–12].

Коли ми говоримо про наглядові функції, то слід враховувати, 
що на сьогодні громадянське суспільство продовжує інспектува-
ти, розслідувати та оцінювати діяльність влади. Трьома основни-
ми способами нагляду при цьому є пильність, викриття та оцінка. 
Кожен із них допоміг вивести ідею легітимності за межі, визна-
чені виключно виборами. При цьому прерогативи суспільства у 
сфері санкцій та превентивних заходів також суттєво розширили-
ся (зокрема за допомогою таких механізмів як вуличні протести), 
і це сформувало другу фундаментальну форму недовіри, органіч-
но вбудовану в структуру контрдемократії.

Нарешті, третім чинником у структурі контрдемократії є пере-
творення народу на суддю. Найбільш очевидним проявом цього 
стало проникнення права в усі «закутки» політичного процесу. 
Справа виглядає так, ніби громадяни сподіваються за допомогою 
юридичних процедур отримати те, чого їм не змогла надати про-
цедура голосування [29, с. 10–12].

Таким чином, крім голосування, у громадян з’явилися нові спо-
соби вираження невдоволення або стурбованості. Головне завдан-
ня представницької демократії – не розгубити цей потенціал, а ін-
тегрувати його в структуру демократичних режимів.

У цілому зростання неінституціолізованої політичної участі в 
демократичних суспільствах (демонстрації, петиції, громадське 
обговорення, споживчий бойкот, неофіційні страйки, захоплення 
заводів або будівель) – стійкий тренд останнього часу (зокрема це 
фіксують різноманітні соціологічні опитування, причому як ре-
гіональні – Євробарометр, так і світові – три хвилі Всесвітнього 
дослідження цінностей).

Дослідники називають подібні форми громадянської актив-
ності неелекторальною участю, протестною політикою, неінсти-
туціолізованою політичною участю та вважають, що вони транс-
формують (омолоджують) представницьку демократію, оскільки 
трансформація зв’язків між урядом та громадянами відбувається 
в інституціональних межах представницьких демократій [24].

Особлива роль при цьому відводиться публічному (громад-
ському) обговоренню, адже основні інститути демократії є «ле-
гітимними, оскільки вони встановлюють основу для вільного пу-
блічного обговорення» [32, с. 170].
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По суті, представницька система наділяє публічну сферу (форум) 
визначальною роллю, оскільки вона полягає у виведенні політики на 
публіку, адже громадяни повинні складати враження про політиків 
та обирати їх відповідно до того, що вони говорять і роблять. Однак 
слід враховувати, що «публічне (громадське) обговорення саме по 
собі нічого не вирішує» [32, с. 171], а підготовка та формування рі-
шень у процесі дискусії не дає жодної гарантії того, що на виборців 
вплинуть правильні доводи. До того ж обговорення – це не процеду-
ра прийняття рішення, а спосіб оцінки, ретельного дослідження та 
випробування державних рішень.

Разом із тим сучасна демократія, оскільки вона є непрямою 
(громадяни дозволяють законодавцям приймати рішення від їх-
нього імені), констатує завершення політики однозначних відпо-
відей у стилі «так чи ні» й перетворює політику на відкриту аре-
ну конкуруючих думок і рішень, які завжди можна переглянути. 
Тому, з погляду дослідників представницького правління, непря-
ма сила думки характеризує сучасну демократію не менше, ніж 
виборче право [19, с. 54].

Однак у представницькому правлінні воля й судження не злива-
ються в прямій владі голосування, яка є в кожного громадянина, а 
залишаються окремими модусами участі, відповідно лише судження 
постійно перебуває в руках усіх громадян [19, с. 51].

Крім того, періодичні вибори гарантують, що демократія зали-
шається, серед іншого, «аристократією ораторів», оскільки вони 
передають найбільшу владу тим, хто опанував – або придбав – 
мистецтво переконання, а не тим, хто наводить найкращі аргумен-
ти [32, с. 165]. Це – серйозна проблема, яка потребує вирішення, 
оскільки йдеться про рівні права та можливості.

У цілому ж можемо констатувати, що сучасні демократичні 
режими шукають можливості для імплементації вищезазначених 
форм громадянської активності в діяльність представницьких 
органів влади. Зокрема, за допомогою механізмів удосконалення 
та розширення професіоналізації представницького правління, 
більш широкого залучення представників громадського сектору 
в діяльність органів представницької влади (у тому числі пред-
ставників експертного співтовариства), а також удосконалення 
процедури виборів на різних рівнях.

Однією з найбільш перспективних ініціатив є спроби створити 
інститути деліберативної (дорадчої) демократії із застосуванням 
процедури жеребкування.
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Деліберативна демократія фокусує увагу на ролі публічних 
дискусій у прийнятті рішень та відкритості комунікативного про-
стору. Деліберація в цьому контексті означає дослідження при-
чин, обговорення тих чи інших позицій, а також обговорення, дис-
кусію в представницьких органах влади. При цьому всі залучені 
сторони обговорюють публічну політику по суті – з виявленням 
соціальних потреб, проблем та пропозицій щодо їх вирішення.

На думку Дж. Коена, деліберативна демократія є діючою на 
незалежною асоціацією; члени асоціації вибудовують свою діяль-
ність у межах створених ними інститутів; асоціація є обов’язково 
плюралістичною; деліберативні процедури розглядаються як дже-
рело легітимності; члени асоціації визнають один у одного здат-
ність до деліберації – публічного обміну аргументованими позиці-
ями [21]. Крім того, деліберативна політика обов’язково повинна 
бути спрямована на досягнення публічного (суспільного) блага, 
яке є зовнішнім для тих, хто приймає рішення. Захист приватних 
або корпоративних інтере сів – це вже не деліберативний процес, а, 
по суті, лобізм, причому в його найгіршому розумінні.

Що стосується процедури жеребкування в демократіях, то 
вона має довгу історію. Наприклад, в Афінах більшість держав-
них посад розподілялася за жеребом, а не шляхом виборів. Ак-
тивно застосовувався жереб у стародавньому Римі, італійських 
республіках доби Середньовіччя та Відродження (Венеція, Фло-
ренції) тощо. Але сучасні демократії відмовилися від ідеї жереб-
кування для всього, крім відбору присяжних, і зробили це тому, 
що це порушує принцип народної згоди, який підтримує їхню ле-
гітимність, а не лише через об’єктивні незручності в таких вели-
ких політичних спільнотах [32, с. 168].

Проте сьогодні ситуація поступово змінюється. Так, у США 
було розроблено проєкт Представницької палати, яка повинна за-
мінити Палату представників та обиратися виключно за жеребом. 
У Великобританії пропонують замінити Палату лордів та Палату 
громад новою палатою, представники якої також будуть обирати-
ся за жеребом. У Франції активно обговорюється ідея про третю 
палату парламенту, яка буде займатися виключно довгострокови-
ми проєктами: екологією, конституцією, виборчим правом.

У свою чергу, на рівні ЄС прихильники жеребкування пропо-
нують замінити Європейський парламент на наднаціональний ор-
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ган, який буде обиратися анонімно. При цьому всі вищезазначені 
проєкти передбачають, що можлива некомпетентність випадково 
обраних представників буде компенсована за рахунок запроше-
них зовнішніх експертів.

Що стосується протидії популізму, то досвід різних країн свід-
чить, що відповідь на нього повинна полягати не тільки в усу-
ненні об’єктивних причин, що його живлять, а й у затвердженні 
відкинутих популістами принципів прав людини.

На думку експертів із прав людини, передусім слід просувати 
переваги тих урядів, які керуються відповідальністю перед грома-
дянами, а не інтересами влади та збагачення чиновників. А також 
наочно демонструвати, що якщо дозволити владі визначати, хто 
гідний права і свободи, то під загрозою опиняються всі права та 
свободи всіх громадян. Нарешті, необхідно нагадувати громадя-
нам, які не беруть активної участі в політичних процесах, що пра-
ва людини є актуальними для них не менше, ніж для дисидентів та 
уразливих груп суспільства [30].

Отже, як ми бачимо, демократичні країни намагаються реагу-
вати на глобальні виклики представницькому правлінню. Посту-
пово дискусія із виключно теоретичної та експертної площини 
переходить у площину практичну, що зумовлено необхідністю як 
елементарного виживання демократичних режимів, так і їх по-
дальшого розвитку.

Висновки з проведеного дослідження й перспективи подаль-
ших розробок у цьому напрямку. На сьогодні представницьке 
правління – як і представницька демократія в цілому – опинилися 
перед серйозними викликами, які безпосередньо пов’язані зі спе-
цифікою глобалізаційних процесів. Зокрема, ідеться про:

• стійке зниження рівня довіри з боку громадян до політичних 
лідерів та інститутів у демократичних суспільствах, що проявля-
ється в поширенні таких явищ, як низька явка на виборах та за-
гальний електоральний абсентеїзм;

• зниження рівня довіри між виборцями та політичними пар-
тіями (виборці регулярно змінюють свою позицію від виборів до 
виборів та не бажають себе ототожнювати з конкретними полі-
тичними партіями);

• персоналізацію електорального вибору, унаслідок чого пред-
ставництво набуває особистісного характеру;
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• імітацію представницького правління у відверто спотворено-
му вигляді (збереження формальних інститутів представницької 
демократії при максимальному вихолощенні їхньої суті).

Зазначені тенденції характерні як для розвинутих демокра-
тичних країн світу, так і тих, які прийнято відносити до «моло-
дих демократій». Однак у дослідженні показано, що ця загальна 
криза представницького правління (яке являє собою здійснення 
державної влади або місцевого самоврядування шляхом делегу-
вання громадянами своїх повноважень їхнім представникам (де-
путатам), які обираються до представницьких органів), є не лише 
глобальною проблемою, а й можливістю модернізувати його най-
більш «вузькі» та застарілі складові.

Результати дослідження свідчать, що на сьогодні чотири ключо-
ві принципи представницького правління (ті, хто управляє, призна-
чаються за допомогою регулярних виборів; процес прий няття рі-
шень владою зберігає певну незалежність від побажань електорату; 
ті, ким управляють, можуть висловлювати свої думки та політичні 
уподобання незалежно від тих, хто управляє; публічні рішення про-
ходять обов’язкове випробування дебатами) у цілому залишають 
незмінними, однак відбувається їх трансформація під дією певних 
факторів. Ключовими серед них є такі:

• криза легітимності представницької демократії (яка прояв-
ляється в зменшенні явки на виборах різних рівнів, падінні рівня 
довіри до політичних партій та падінні рівня довіри до ключових 
інститутів представницької демократії, передусім парламенту);

• глобальне домінування популізму (як ідеологічної течії, так і 
механізму здобуття влади);

• зменшення ефективності представницьких органів влади та 
публічної політики загалом.

Разом із тим представницьке правління є достатньо гнучкою 
системою, адаптивною та стійкою до зовнішніх впливів. Прикла-
дом цього може слугувати реакція вітчизняних інститутів пред-
ставницької демократії на російсько-українську війну.

Попри те, що до широкомасштабного вторгнення росії в Укра-
їну багато українських політиків та частина науковців критику-
вали українських парламентаризм та систему органів місцевого 
самоврядування, по факту вітчизняна система представницької 
влади не лише достатньо впевнено витримала випробування ві-



122

йною, а й максимально швидко включилася в процеси повоєнної 
відбудови країни.

У цілому ж сучасне представницьке правління здатне проти-
стояти вищезазначеним негативним тенденціям шляхом:

• імплементації нових форм неінституціолізованої політичної 
участі громадян у діяльність представницьких органів влади;

• трансформації ролі груп інтересів у суспільно-політичних 
процесах;

• поглиблення професіоналізації представницького правління;
• створення інститутів деліберативної демократії із застосу-

ванням процедури жеребкування.
Що стосується перспектив подальших розробок у цьому на-

прямі, то вони передусім полягають у розробці та впроваджені 
в публічно-управлінську практику ефективних інструментів за-
лучення громадян у процеси прийняття рішень та вироблення пу-
блічної політики з урахуванням як національного, так і глобаль-
ного контексту.
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РОЗДІЛ 2.1. ПІДСИЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ТЕРИТОРІЇ 

У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Анотація. Загальне формулювання питання та його зв’язок із важли-
вими науково-практичними завданнями. Земельна реформа 
в Україні триває вже понад 32 роки. Як через певні системні 
прорахунки, так і через недостатність ресурсів для її забез-
печення більшість цілей земельної реформи досі залишаються 
нереалізованими. Запровадження ринкових земельних відносин 
не стало гарантією сталого землекористування. Назріла на-
гальна потреба термінового коригування земельної реформи, 
обґрунтування нових інноваційних підходів до реформування 
земельних відносин у контексті світових тенденцій. Аналіз 
останніх публікацій із питань, які розглядає це розділ колек-
тивної монографії; визначення частин загальної проблеми, які 
раніше не розглядалися. Проблеми науково-методичних засад 
удосконалення процесів землеустрою та регулювання земельних 
відносин на різних рівнях управління розкрито в працях провід-
них українських учених. Однак попередні дослідження були зо-
середжені на деяких аспектах цієї проблеми. Недостатньо 
уваги приділено регулюванню земельних відносин в умовах де-
централізації влади, забезпеченню дерегуляції у сфері земельних 
відносин. Дослідження щодо регулювання земельних відносин 
в умовах воєнного стану не проводились. Мета (завдання) до-
слідження. Висвітлення нових підходів до процесів управління 
земельними ресурсами територіальних громад в умовах децен-
тралізації та дерегуляції у сфері земельних відносин, особливос-
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тей земельної політики в умовах воєнного стану. Методологія 
наукового пошуку ґрунтується на комплексному використанні як 
загальнонаукових, так спеціальних методів наукового пізнання: 
системного аналізу – під час дослідження процесу реформуван-
ня сфери земельних відносин; пошуково-бібліографічного, який 
охоплює пізнання, оцінку й систематизацію друкованих джерел 
за темою дослідження; абстрактно-логічного – для уточнення 
сутності основних категорій, понять і визначень у сфері земель-
них відносин та землекористування; проблемно-орієнтований –  
при обґрунтуванні наукових висновків щодо підвищення ефектив-
ності управління земельними ресурсами території в сучасних 
умовах і на перспективу. Основні результати та передісто-
рія. Визначено особливості запровадженого «пакета земельної 
реформи» в контексті децентралізації та дерегуляції у сфері 
земельних відносин. Проаналізовано реформаторські ініціативи, 
започатковані Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управ-
ління та дерегуляції у сфері земельних відносин». Визначено фак-
тори, що зумовлюють необхідність запровадження особливого, 
спрощеного порядку доступу до земель для ведення сільськогос-
подарського виробництва, продовольчої безпеки. Проаналізовано 
правові механізми, запроваджені Законом України «Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо створення 
умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного 
стану». Цей закон дає змогу задовольнити найбільш нагальні 
потреби народного господарства в землях, які перебувають в 
умовах воєнного стану. Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Ретельний аналіз показав, що за відносно короткий 
термін було створено необхідну законодавчу базу для завершен-
ня земельної реформи в Україні, визначено науково обґрунтовані 
перспективи впорядкування земельних відносин в Україні на за-
садах децентралізації та дерегуляції. Визначено систему фак-
торів, що зумовили необхідність запровадження спрощеного 
порядку доступу до землі для ведення сільськогосподарського 
виробництва під час дії воєнного стану. Проаналізовано клю-
чові законодавчі новели щодо продовольчої безпеки, особливості 
регулювання земельних відносин в умовах воєнного стану. Пер-
спективи подальшого розвитку цієї сфери пов’язані з необхідніс-
тю формування багаторівневої системи управління земельними 
ресурсами в умовах децентралізації та дерегуляції земельних 
відносин, запровадження інноваційних механізмів державного 
управління для успішного завершення земельної реформи.
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Abstract. The general articulation of the issue and its connection with the 
important research and practice tasks. Land reform in Ukraine 
has been going on for over 31 years. Due to both some systemic 
miscalculations and insufficient resources for its provision, most of 
the goals of land reform still remain unfulfilled. The introduction of 
market land relations has not become a guarantee of sustainable 
land use. There is an urgent need for urgent correction of land 
reform, justification of new innovative approaches to reforming 
land relations in the context of global trends. The analysis of the 
recent publications regarding the issues this article deals with; 
identification of parts of the general problem that have not been 
previously addressed. The problems of scientific and methodological 
principles of improving the processes of land management and 
regulation of land relations at different levels of government are 
revealed in the works of leading Ukrainian scientists. However, 
previous research has focused on some aspects of this problem. 
Insufficient attention was paid to the regulation of land relations 
in the context of decentralization of power, ensuring deregulation 
in the field of land relations. No research has been conducted on 
the regulation of land relations under martial law. The purpose 
(the objective) of this article. Elucidation of new approaches to the 
processes of land resources management of territorial communities 
in the conditions of decentralization and deregulation in the field 
of land relations, and features of land policy in martial law. 
The methodology of scientific research is based on the complex 
use of both general scientific and special methods of scientific 
knowledge: system analysis – during the research of the process 
of reforming the sphere of land relations; search-bibliographic, 
which includes knowledge, evaluation and systematization of 
printed sources according to the research topic; abstract-logical –  
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to clarify the essence of the main categories, concepts and 
definitions in the field of land relations and land use; problem-
oriented – when substantiating scientific conclusions regarding 
the improvement of the effectiveness of land resource management 
of the territory in modern conditions and for the future. The key 
results and the background. The peculiarities of the introduced 
«land reform package» in the context of decentralization and 
deregulation in the field of land relations are identified. The reform 
initiatives introduced by the Law of Ukraine «On Amendments to 
Certain Legislative Acts of Ukraine on Improving the System of 
Management and Deregulation in the Sphere of Land Relations» 
are analyzed. Factors that determine the need for the introduction 
of a special, simplified procedure for access to land for agricultural 
production, food security are identified. The legal mechanisms 
introduced by the Law of Ukraine «On Amendments to Certain 
Legislative Acts of Ukraine on Creating Conditions for Ensuring 
Food Security in Martial Law» are analyzed. This law allows to 
meet the most urgent and urgent needs of the national economy 
in land under martial law. Conclusions and the prospects of the 
further research. A thorough analysis showed that in a relatively 
short period of time the necessary legal framework was created 
to complete land reform in Ukraine, identified scientifically sound 
prospects for streamlining land relations in Ukraine on the basis 
of decentralization and deregulation. The system of factors that 
necessitated the introduction of a simplified procedure for access 
to land for agricultural production during the martial law has been 
identified. The key legislative novelties concerning food security, 
features of regulation of land relations in the conditions of martial 
law are analyzed. Prospects for further development in this area 
are associated with the need to form a multilevel land management 
system in the context of decentralization and deregulation in land 
relations, the introduction of innovative mechanisms of public 
administration to successfully complete land reform.

Вступ. Постановка проблеми. Проведення земельної реформи 
в Україні розпочалося після прийняття постанови Верховної Ради 
України «Про земельну реформу» [35], ухваленої одночасно із Зе-
мельним кодексом України 18 грудня 1990 р. Тобто в цьому році з 
моменту початку її реалізації минув 32 роки. Як основний висно-
вок: проведена в державі земельна реформа мала своїм головним 
наслідком лише соціалізацію землі – її перерозподіл між населен-
ням [11, с. 52]. При цьому при проведенні реформи було знехтуване 
значення землі як ресурсу територіального розвитку продуктивних 
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сил та базисного компонента довкілля, що в сучасних умовах стало 
причиною виникнення низки кризових явищ економічного та еко-
логічного характеру в землекористуванні, вирішення яких істот-
но ускладняється відносинами власності. Останнім часом багато 
відомих вчених відстоюють думку про необхідність термінового 
коригування земельної реформи [1], пошуку нових підходів до ре-
формування земельних відносин [42] у контексті світових трендів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблематику науко-
во-методичних засад удосконалення процесів управління земельни-
ми ресурсами та регулювання земельних відносин на різних рівнях 
управління розкрито в роботах Б. Данилишина [1], Ю. Дехтяренка 
[4], Д. Добряка [7], О. Дорош [8], А. Мартина [11], Ю. Палехи [16], 
А. Сохнича [44], О. Степенка [46], А. Третяка [48], М. Хвесика [50] 
та ін. Однак попередні дослідження переважно зосереджувались на 
окремих аспектах зазначеної проблеми, недостатньо уваги приділе-
но питанням регулювання земельних відносин в умовах децентра-
лізації влади, забезпечення дерегуляції у сфері земельних відносин, 
організаційно-правового забезпечення на період воєнного стану.

Метою дослідження є висвітлення нових підходів до процесів 
управління земельними ресурсами територіальних громад в умо-
вах децентралізації й дерегуляції у сфері земельних відносин та 
особливостей формування й реалізації земельної політики в умо-
вах воєнного стану.

Для досягнення поставленої мети було визначено такі завдання:
 – здійснити критичний аналіз формування та реалізації за-

вдань земельної реформи;
 – визначити основні напрями, спрямовані на надолуження 

відставання в реалізації завдань земельної реформи;
 – здійснити комплексний аналіз нормативно-правового забез-

печення управління земельними ресурсами в умовах децентралі-
зації та дерегуляції у сфері земельних відносин;

 – проаналізувати особливості регулювання земельних відно-
син у воєнний період.

Об’єкт дослідження – управління земельними ресурсами.
Предмет дослідження – посилення ефективності управлін-

ня земельними ресурсами території в контексті глобальних 
трансформацій.

Методологія наукового пошуку ґрунтується на комплексному 
використанні як загальнонаукових, так спеціальних методів на-
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укового пізнання: системного аналізу – під час дослідження про-
цесу реформування сфери земельних відносин; пошуково-біблі-
ографічного, який охоплює пізнання, оцінку й систематизацію 
друкованих джерел за темою дослідження; абстрактно-логічного –  
для уточнення сутності основних категорій, понять і визначень 
у сфері земельних відносин та землекористування; проблемно-
орієнтований застосовано для обґрунтування наукових висновків 
щодо підвищення ефективності управління земельними ресурса-
ми території в сучасних умовах і на перспективу.

Основні результати та передісторія. Визначено особливості 
запровадженого «пакета земельної реформи» в контексті децен-
тралізації та дерегуляції у сфері земельних відносин. Проаналізо-
вано реформаторські ініціативи, започатковані Законом України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земель-
них відносин». Визначено фактори, що зумовлюють необхідність 
запровадження особливого, спрощеного порядку доступу до зе-
мель для ведення сільськогосподарського виробництва, продо-
вольчої безпеки. Проаналізовано правові механізми, запровадже-
ні Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо створення умов для забезпечення продоволь-
чої безпеки в умовах воєнного стану». Цей закон дає змогу за-
довольнити найбільш нагальні потреби народного господарства 
в землях, які перебувають в умовах воєнного стану. Узагальнено 
найбільш важливі зміни до земельного законодавства, що діє в 
умовах воєнного стану, зокрема в законах України: «Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо особливос-
тей регулювання земельних відносин в умовах воєнного стану», 
«Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших 
законодавчих актів щодо дії норм на період воєнного стану», у 
постанові КМУ: «Деякі питання ведення та функціонування Дер-
жавного земельного кадастру в умовах воєнного стану» та ін.

2.1.1. Земельна реформа в Україні: критичний аналіз

Необхідність реформування земельних відносин та забезпе-
чення ефективного управління земельними ресурсами були ви-
знані відразу зі здобуттям Україною незалежності. Основним 
принципом, який визначив напрями реформування, стало подо-
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лання монополії держави на земельну власність і встановлення 
багатосуб’єктності права власності на землю. Пріоритетним за-
вданням земельної реформи мало стати формування ринкових 
земельних відносин, які забезпечили б подальший ефективний 
перерозподіл земельних ресурсів завдяки запровадженню більш 
дієвих механізмів державного управління земельними ресурсами 
на різних рівнях управління.

Проведення земельної реформи в Україні розпочалося після 
прийняття Постанови Верховної Ради України «Про земельну ре-
форму» [35], ухваленої одночасно із Земельним кодексом України 
18 грудня 1990 р.

Як основний висновок: проведена в державі земельна реформа 
мала своїм головним наслідком лише соціалізацію землі – її пере-
розподіл між населенням [11, с.52]. При цьому при проведенні 
реформи було знехтуване значення землі як ресурсу територіаль-
ного розвитку продуктивних сил та базисного компонента до-
вкілля, що в сучасних умовах стало причиною виникнення низки 
кризових явищ економічного та екологічного характеру в земле-
користуванні, вирішення яких істотно ускладнюється відносина-
ми власності. Останнім часом багато відомих учених відстоюють 
думку про необхідність термінового коригування земельної ре-
форми [1], пошуку нових підходів до реформування земельних 
відносин [42] у контексті глобальних трансформацій.

Доцільно розглянути основні принципові проблеми, що не вда-
лося розв’язати за роки проведення земельної реформи в Україні.

Безплатна приватизації землі. Що стосується безоплатної при-
ватизації земельних ділянок, то цей механізм на сьогодні себе 
скомпрометував і потребує інших форм державної соціальної під-
тримки населення. Це можливо пояснити ось чим.

1. Попри те, що безоплатна приватизація земельних ділянок 
формально є благом, яким мають право скористатися всі громадяни 
України, фактично можливість реалізувати це право наразі змогли 
лише близько 15 млн громадян (або 33 % населення України). Над-
звичайно строкатою в цьому аспекті є стратифікація регіонів Укра-
їни. Так, у Київській, Сумській та Вінницькій областях кількість 
громадян, які отримали можливість приватизувати земельні ділян-
ки, становить близько половини населення цих регіонів, тоді як у 
Запорізькій, Харківській областях та Севастополі це право одержали 
менше чверті місцевого населення. Найнижчий рівень спроможності 
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реалізувати право на приватизацію ділянки в столиці України – Киє-
ві, де ним наразі змогли скористатися лише 2,7 % мешканців. У разі, 
якби всі «безземельні» громадяни України виявили принциповість і 
захотіли повною мірою реалізувати своє, гарантоване законом, пра-
во на безоплатну приватизацію земельних ділянок за кожним видом 
цільового призначення у визначених розмірах, то для задоволення 
всіх бажаючих не вистачить усієї території нашої держави.

2. Право кожного громадянина України на безоплатне отриман-
ня ділянки у власність є за суттю декларативним гаслом. Слід під-
креслити, що така можливість не обмежена жодними строками. 
Це вочевидь вбачається нелогічним. Адже в Україні народжувати-
муться нові громадяни (а територія, звичайно ж, залишатиметься 
такою самою), тож задовольнити приватизаційні «права» жодним 
чином не вдасться, навіть гіпотетично (оскільки кожному праву 
мають протистояти чиїсь обов’язки; право має бути реальною 
можливістю, а обов’язки мають підлягати реальному виконанню).

3. Установлена соціальна несправедливість норм безоплатної 
приватизації. Наприклад, кожен громадянин теоретично відповід-
но до ст. 121 Земельного кодексу України [10] може безоплатно 
отримати присадибну земельну ділянку розміром 0,1 га в місті, 
0,15 га в селищі або 0,25 в селі. Проте не враховано різну вартість 
земельних ділянок, яка залежить від населеного пункту, де вона 
розташована. Вартість отриманих земельних ділянок різнитиметь-
ся в сотні разів, проте формально при цьому всі громадяни вико-
ристали одне й те саме право на приватизацію земельної ділянки.

4. «Приватизаційним правом» в Україні нерідко відверто зло-
вживають. Так, у великих містах ділянки приватизуються без-
оплатно в межах норм та за призначенням, як це визначено в ст. 
121 Земельного кодексу України, а потім (знов-таки безоплатно) 
призначення вже приватних ділянок змінюється на так зване «ко-
мерційне» (під автозаправні станції, громадські будинки, офіси, 
торговельні центри та ін.). Вочевидь, держава втрачає від цього, 
а інститут безоплатної приватизації втрачає соціальну функцію й 
перетворюється на популярний «допоміжний» інструмент у про-
цесі девелоперської діяльності.

5. Можливість отримувати землю від держави безоплатно (як 
приваблива альтернатива їх придбанню на ринку) стає причиною 
спотворення ціноутворення на вторинному ринку нерухомості, 
адже наявність умовно «безкоштовних» земельних ділянок спри-
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чиняє обмеження дії об’єктивних економічних законів у відпо-
відних сегментах ринку. Порушується еквівалентність товарного 
обміну та відбувається невиправдане економічними чинниками 
«коригування» цін на вторинному ринку.

Розмежування земель державної та комунальної власності. 
На сьогодні досить некоректно вирішено питання про розмеж-
ування земель державної та комунальної власності. Відповід-
но до Закону України від 6 вересня 2012 р. № 5245–VІ «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз-
межування земель державної та комунальної власності» [22]  
1 січня 2013 р. в Україні відбулося розмежування земель держав-
ної власності, при чому землями комунальної власності, якими 
можуть розпоряджатися територіальні громади, переважно ста-
ли землі в межах населених пунктів (12,4 % території України), а 
більшість раніше нерозмежованих земель були визнані власністю 
держави, яка реалізує це право через посадових осіб органів дер-
жавної влади (Кабінет Міністрів України, обласні державні адмі-
ністрації, районні державні адміністрації, Київська міська держав-
на адміністрація, Держгеокадастр та його територіальні органи, 
Фонд державного майна України та його регіональні відділення, 
Державне агентство з управління зоною відчуження тощо).

При цьому життєві інтереси жителів територіальної громади, 
як правило, пов’язані не лише із землями населеного пункту, а й з 
усіма землями колишньої «сільської ради», якими громада розпо-
ряджалася до 1 січня 2002 р. У сучасних умовах місцеве населен-
ня, як правило, не має жодного впливу на рішення чиновників –  
розпорядників земель, які призначаються на посади з Центру, а 
не обираються на місцевому рівні. Це стає причиною виникнення 
конфлікту інтересів територіальних громад та відомств, чиновни-
ки яких розпоряджаються землями.

Хибною, на нашу думку, є також сама ідея надання повнова-
жень із розпорядження державними землями центральним орга-
нам виконавчої влади, адже мета діяльності таких органів за своєю 
суттю не спрямована на розв’язання проблем розвитку територій.

В умовах проведення державної політики, спрямованої на 
децентралізацію влади [27], необхідно повернути органам міс-
цевого самоврядування повноваження з розпорядження земля-
ми територіальних громад за межами населених пунктів та гра-
ничної мінімізації випадків, коли розпорядження землями (у т.ч. 
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безоплатна приватизація ділянок) відбувається за одноосібними 
рішеннями призначених чиновників.

Рішення органів місцевого самоврядування нерідко також 
викликають критику, проте ці органи в будь-якому разі безпосе-
редньо обираються місцевим населенням, тож є «ближчими» до 
членів територіальної громади, а також перебувають під їх безпо-
середнім контролем.

Платний характер використання земель. Важливою складовою 
ефективних земельних відносин є виважена фіскальна політика 
у сфері землекористування, яка повинна створювати передумови 
для перерозподілу частини земельної ренти в інтересах територі-
альних громад. Водночас економіко-правовий механізм платності 
землекористування, що розроблявся та впроваджувався на почат-
ку 1990-х рр. і без суттєвих змін був перенесений у Податковий 
кодекс України [17], містить значні корупційні ризики.

Відповідно до ст. 274 Податкового кодексу України місцеві ор-
гани влади можуть встановлювати розмір земельного податку за 
земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, у 
розмірі до 3 % від їх нормативної грошової оцінки, а для сільсько-
господарських угідь – не більше 1 % від їх нормативної грошової 
оцінки. Крім того, Податковий кодекс України дозволяє встанов-
лювати орендну плату за земельні ділянки державної та кому-
нальної власності в досить широкому діапазоні – від триразового 
розміру земельного податку до 12 % від їх нормативної грошової 
оцінки. Механізми диференціації визначених діапазонів плати за 
землю не встановлено. Це відкриває «простір для домовленос-
тей», що призводить до «мінімізації» плати за землю, унаслідок 
чого страждають бюджети територіальних громад.

Нормативна грошова оцінка земель. Недосконалими залиша-
ються методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок. 
Особливо це стосується нормативної грошової оцінки земель на-
селених пунктів.

Головними аспектами, які потребують нагальних змін до мето-
дики та порядку проведення нормативної грошової оцінки земель 
населених пунктів, є [2]:

 – спрощення та прозорість механізму розрахунків норматив-
ної грошової оцінки земель населених пунктів та окремих зе-
мельних ділянок;

 – відмова від використання показника витрат на освоєння та 
облаштування в розрахунку на 1 кв. м території оцінювання, в 
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основі якого лежить відновна вартість основних фондів інженер-
но-транспортної та природоохоронної інфраструктури;

 – необхідність установлення та затвердження нормативів 
рентного доходу територій населених пунктів на основі багато-
річних статистичних спостережень;

 – установлення та затвердження нормативів капіталізованого 
рентного доходу від землі для окремих груп населених пунктів;

 – установлення та диференціація нормативу капіталізовано-
го рентного доходу від землі для населених пунктів залежно від 
впливу географічних факторів;

 – установлення та диференціація нормативу капіталізованого 
рентного доходу залежно від містобудівної цінності території;

 – виключення з розрахунку коефіцієнта, що враховує місце-
положення земельної ділянки в межах економіко-планувальної 
зони, оскільки він багато в чому дублює фактори, що врахову-
ються в зональному коефіцієнті;

 – приведення переліку інформаційних матеріалів, які є базою 
для виконання нормативної грошової оцінки, які згідно з чинним 
законодавством застосовуються при виконанні оцінки, замість 
видів документів, які вже не існують або є застарілими (зокрема 
містобудівне обґрунтування, економічна оцінка земель тощо);

 – використання застарілих матеріалів оцінки сільськогоспо-
дарських підприємств неринкового типу економічної формації 
радянського періоду при оцінці земельних ділянок сільськогоспо-
дарського використання в межах населених пунктів, які, крім вка-
заного недоліку, практично не існували в межах населених пунк-
тів, що не дає змоги визначати рентний дохід від їх використання;

 – урахування особливостей проведення нормативної оцінки 
земель об’єднаних територіальних громад.

Затвердження нової методики й у подальшому прийняття на 
її базі нового Порядку дасть можливість значно підвищити ефек-
тивність земельногосподарської діяльності і приведе до низки 
позитивних змін в економіці землекористування та регулюванні 
земельних відносин, а саме:

 – уніфікує економічну базу розрахунку нормативної грошової 
оцінки через застосування загальноприйнятого в оцінці принци-
пу капіталізації рентного доходу;

 – наблизить методику оцінки до європейських стандартів;
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 – спростить процедуру визначення середньої (базової) вар-
тості земель населених пунктів, зробить її прозорою і зрозумі-
лою, допоможе позбутися трудомісткого збору показників від-
новної вартості інженерних мереж і споруд;

 – приведе до збільшення надходжень до місцевого бюджету;
 – сприятиме зняттю соціальної напруженості з боку юридич-

них осіб, які значною мірою з недовірою сприймають розміри по-
датку та орендних платежів, розрахованих на базі чинної методики.

Слід зазначити, що земельна реформа в Україні як процес ціле-
спрямованого й послідовного вдосконалювання системи земель-
них відносин і методів їхнього регулювання почала проводитись 
без попередньої підготовки. Були відсутні науково обґрунтована 
концепція і програма земельних перетворень, законодавча й нор-
мативна база; не було системи державного управління земельною 
реформою на державному, регіональному та місцевому рівнях; 
дотепер не вдалося створити ефективну систему управління зе-
мельними ресурсами.

2.1.2. Фіналізація земельної реформи:  
земельна децентралізація та дерегуляція

Унаслідок як окремих системних прорахунків, так і недостат-
нього ресурсного її забезпечення більшість цілей земельного 
реформування дотепер залишаються не досягнутими, а запрова-
дження ринкових земельних відносин так і не стало запорукою 
формування сталого землекористування [7].

З метою розв’язання зазначених проблем до найголовніших 
завдань на сучасному етапі фіналізації земельної реформи слід 
віднести:

 – проведення реальної земельної децентралізації та повер-
нення громадам можливості повноцінно управляти землями в 
межах своєї території;

 – дерегуляцію землеустрою та оцінки земель, здійснення 
комплексного планування території сільської громади;

 – забезпечення публічності та відкритості кадастрових сис-
тем через розбудову національної інфраструктури геопросторо-
вих даних;

 – запровадження електронних земельних торгів; подолання 
земельного рейдерства.
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Для вирішення цих завдань до Верховної Ради України ще у 
2019 р. було внесено низку законопроєктів із так званого «пакета 
земельної реформи», які на сьогодні вже стали законами України 
[19, 21, 24, 26, 36, 38].

Особливе місце в пакеті прийнятих законів займає Закон Украї-
ни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфе-
рі земельних відносин» [19], який торкнувся чотири кодексів та  
22 законів України, реалізував у правовому полі 29 реформатор-
ських ініціатив. Саме через масштаби та важливість змін, що вно-
сить цей закон, його називають «Земельна Конституція».

Ключові завдання, що вирішуються цим законом, є:
 – системна дерегуляція земельних відносин заради економіч-

ного зростання;
 – дебюрократизація та спрощення доступу до земельних ре-

сурсів для громадян та бізнесу;
 – дієва земельна децентралізація та реальне розширення по-

вноважень громад;
 – ефективне переважне право при функціонуванні ринку зе-

мель;
 – інституційна реформа та відновлення довіри до державних 

органів земельних ресурсів;
 – вилучення корупціогенних норм із земельного законодав-

ства;
 – скасування зайвих дозволів та багатократних процедур пе-

ревірки документації із землеустрою;
 – упровадження публічного моніторингу земельних відносин 

та відкритості документації із землеустрою й оцінки земель;
 – діджиталізація процедур, зменшення вартості робіт та три-

валості часу на проведенням землеустрою та оцінки земель.
Принциповим положенням цього Закону є запровадження де-

централізації у сферу земельних відносин. Слід зазначити, що в 
останні десятиріччя в Україні склалася надзвичайно централі-
зована система регулювання земельних відносин, за якої обрані 
місцевим населенням органи самоврядування фактично усунуті 
від прийняття рішень щодо управління землями громадами та 
контролю за використанням земель. Саме повернення громадам 
можливості повноцінно управляти землями в межах своєї тери-
торії є одним із ключових завдань реальної децентралізації, адже 
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земельні питання мають вирішуватися передусім в інтересах міс-
цевих жителів обраними ними органами місцевого самовряду-
вання. Саме місцева громада найбільше зацікавлена ефективному 
використанні земель, залученні інвестицій, швидкому вирішенні 
земельно-майнових проблем. Сутність запропонованих законо-
давчих новел (рис. 2.2.1) полягає у:

 – передачі земель територіальним громадам;
 – контролі за використанням земель;
 – регулюванні землеустрою та містобудування;
 – установленні меж територіальних громад.

Рис. 2.2.1. Складові децентралізації у сфері земельних відносин

Відповідно до закону комунальною власністю територіаль-
них громад стають землі за межами населених пунктів у межах 
територіальних громад за винятком земель: оборони; державних 
підприємств, установ та організацій, які залишаються в держав-
ній власності і використовуються на праві постійного користуван-
ня; природно-заповідного та іншого природоохоронного призна-
чення в межах об’єктів і територій природно-заповідного фонду 
загальнодержавного значення, лісогосподарського призначення; 
зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселен-
ня території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок 
Чорнобильської катастрофи; під будівлями, спорудами, іншими 
об’єктами нерухомого майна державної власності; під об’єктами ін-
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женерної інфраструктури загальнодержавних та міжгосподарських 
меліоративних систем державної власності. Саме цим законом ска-
совано обмеженість органів місцевого самоврядування щодо розпо-
рядження землями за межами населених пунктів, яке було введено 
з 1 січня 2013 р. із втратою чинності Закону України «Про розмеж-
ування земель державної та комунальної власності» [22].

Контроль за використанням земель перетворюється в більш 
ефективну дворівневу систему. Перший рівень – органи місце-
вого самоврядування здійснюють контроль за найбільш поши-
реними порушеннями на своїй території (самовільне захоплення 
та нецільове використання земель). Тобто розширення повнова-
жень органів місцевого самоврядування буде у сфері контролю 
за використанням та охороною земель. Місцеві ради прийма-
тимуть рішення про здійснення контролю за використанням та 
охороною земель в обсязі, передбаченому законом, й отримува-
тимуть повноваження для своїх виконкомів у сфері контролю за 
використанням та охороною земель громади замість обмеженого 
самоврядного контролю, що скасовується. Земельні ділянки, на-
дані в постійне користування із земель державної та комунальної 
власності, можуть вилучатися для суспільних та інших потреб 
за рішенням органів, які здійснюють розпорядження земельними 
ділянками відповідно до їхніх повноважень. Органам місцево-
го самоврядування надано можливість прийняти до свого штату 
інспекторів із контролю за використанням і охороною земель. 
Другий рівень – зберігається нагляд за діяльністю органів місце-
вого самоврядування з боку держави. Держгеокадастр здійснює 
нагляд за діяльністю органів місцевого самоврядування щодо 
державного контролю за використанням та охороною земель, а 
також забезпечує контроль у громадах, де місцеві ради не при-
йняли рішення про здійснення такого контролю через відсут-
ність/обмеженість фінансових та кадрових ресурсів.

Важливим аспектом децентралізації у сфері земельних відно-
син є надання органам місцевого самоврядування повноваження 
із затвердження документації із землеустрою та містобудівної до-
кументації в межах усієї території громади.

Відповідно до положень цього закону скасовано державну екс-
пертизу землевпорядної документації, звужено сферу застосування 
погодження документації із землеустрою, забезпечено дерегуляцію 
загалом у сфері, яка стосується проведення землевпорядних робіт.
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Органам місцевого самоврядування надано повноваження 
щодо зміни цільового призначення земельних ділянок приватної 
власності. Проєкт землеустрою щодо відведення земельної ді-
лянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється, 
розробляється на замовлення власника земельної ділянки без на-
дання дозволу органу виконавчої влади, органу місцевого само-
врядування на його розроблення та затверджується цими органа-
ми в місячний строк із дня його отримання.

Важливим у змінах є збереження мовчазної згоди на розробку 
проєкту землеустрою тільки на випадки формування земельних 
ділянок, на яких розташовані будівлі та споруди. На всі інші ви-
падки вимагатиметься дозвіл на розробку, сформований на під-
ставі проєкту землеустрою зі строком 10 робочих днів. Проєкти 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок не погоджу-
ватимуться, а тільки затверджуватимуться органами виконавчої 
влади чи органами місцевого самоврядування відповідно до по-
вноважень, визначених у ст. 122 Земельного кодексу України.

Відповідно до закону, поділ та об’єднання земельних ділянок, 
які перебувають у користуванні, можливі лише за згодою зем-
лекористувача чи заставодержателя та нотаріально посвідчені. 
Об’єднувати земельні ділянки дозволено з єдиним цільовим при-
значенням. Відчужити земельну ділянку сільськогосподарського 
призначення, яка перебуває в приватній формі власності, можна 
буде лише за договорами купівлі-продажу, дарування, довічного 
утримання, спадкового договору, міни, шляхом внесення до ста-
тутного (складеного) капіталу чи шляхом звернення стягнення на 
них. Також передбачено, що земельні ділянки сільськогосподар-
ського призначення, отримані в спадщину юридичними особами, 
які відповідно до Земельного кодексу не можуть набувати їх у 
власність, підлягають відчуженню протягом одного року.

Запроваджено правові гарантії повної відкритості та до-
ступності документації із землеустрою, публічності її розгляду. 
Спрощується доступ громадян, органів влади, розробників до-
кументації із землеустрою до Державного фонду документації із 
землеустрою та оцінки земель за безумовного додержання зако-
нодавства про захист персональних даних.

У сфері містобудівної діяльності органам місцевого самовря-
дування надано право затвердження детального плану території 
за межами населених пунктів та внесення змін до нього. Це дасть 
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змогу забезпечити ефективне використання земель за межами 
населених пунктів у межах територіальних громад, у тому числі 
об’єднаних. Ще більше повноважень територіальним громадам 
надано Законом України «Про зміни до деяких законодавчих ак-
тів щодо планування використання земель» [36]. Їм надано право 
розробки комплексних планів просторового розвитку територій 
громад – за суттю генеральний план територіальної громади, у 
тому числі громади, що об’єднує декілька громад. За суттю, це 
одночасно містобудівна документація на місцевому рівні та доку-
ментація із землеустрою. Він визначає не лише території під пер-
спективну забудову, а й ділянки, які слід буде викупити для сус-
пільних потреб, природоохоронні завдання. Це дає можливість 
перейти від точкового управління територією, коли під кожен 
об’єкт робилося окреме рішення, до комплексного. Наявність та-
кого містобудівного документа забезпечує можливість зміни ці-
льового призначення земельних ділянок за рішенням органів міс-
цевого самоврядування, їх власників та землекористувачів. Для 
землекористувача умовою зміни цільового призначення земель-
ної ділянки є, по-перше, що він використовує земельну ділянку 
на правах постійного користування, оренди, емфітевзису, супер-
фіцію, а, по-друге, що на земельній ділянці розташовані будівлі, 
споруди, що є в приватній власності землекористувача.

З метою встановлення меж територіальних громад у законі 
запроваджено чіткий, організаційно простий та незатратний ме-
ханізм встановлення і фіксації в Державному земельному када-
стрі меж територіальних громад, у тому числі об’єднаних. При 
розробці проєктів землеустрою щодо встановлення меж терито-
рій територіальних громад з’ясовуються дійсні межі території 
територіальної громади, урегульовуються спори між кількома 
органами місцевого самоврядування щодо меж територій тери-
торіальних громад, готуються відомості про межі території тери-
торіальної громади для внесення до Державного земельного ка-
дастру. Проєкт землеустрою щодо встановлення межі об’єднаної 
територіальної громади має визначати зовнішні межі об’єднаної 
територіальної громади, межі територій усіх територіальних гро-
мад, що увійшли до її складу. Законом заборонено встановлен-
ня межі території територіальної громади, що змінюватиме межі 
адміністративно-територіальних одиниць; а також розташування 
сформованої земельної ділянки в межах кількох територіальних 



144

громад. Остання заборона не стосується земель лісогосподар-
ського призначення, водного фонду, природно-заповідного та ін-
шого природоохоронного призначення, земельних ділянок під лі-
нійними об’єктами транспортної, енергетичної інфраструктури.

Найважливішими положеннями закону є забезпечення систем-
ної дерегуляції земельних відносин шляхом спрощення прове-
дення землеустрою в частині: перевірки документації, державної 
експертизи, межових знаків, спеціальних дозволів, попередніх 
погоджень, вимог до документів, публічності.

Запроваджено перевірку документації із землеустрою та оцін-
ки земель вимогам нормативно-правових актів державними ор-
ганами за принципом «одного дотику» та «мовчазної згоди», де 
ця публічна перевірка поєднується із контролем топологічної 
зв’язності та відсутності накладання меж, для чого вилучено із 
законодавства вимоги щодо зайвих видів погоджень документації 
(крім випадків встановлення та зміни меж адміністративно-тери-
торіальних одиниць) та скасовано корупціогенну державну екс-
пертизу документації із землеустрою.

З метою уникнення зловживань при «постачанні межових зна-
ків встановленого зразка», які мали місце у 2010 р., установлено 
загальне правило, за яким спосіб закріплення меж між земель-
ними ділянками під час здійснення землеустрою визначається за 
згодою власників цих земельних ділянок, а витрати на встанов-
лення суміжних меж несуть власники земельних ділянок у рівних 
частинах, якщо інше не встановлено угодою між ними. Межови-
ми знаками (спорудами) визнаються будь-які природні та штучні 
споруди й рубежі (річки, струмки, канали, лісосмуги, рослинні 
смуги, дерева, стежки, рівчаки, канали, стіни, паркани, огорожі, 
шляхові споруди, бетонні або металеві стовпи, плити, моноліти, 
камені, буї, інші споруди й рубежі), що збігаються із межею зе-
мельної ділянки або спеціально встановлюються на ній.

Скасовано окрему процедура видачі спеціальних дозволів на 
зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок як 
документів дозвільного характеру. Натомість, запроваджено за-
гальне правило щодо визначення вимог щодо збереження поверх-
невого (родючого) шару ґрунту в будь-якій документації із земле-
устрою, проєктні рішення якої передбачатимуть його порушення.

Скасовано окрему процедуру переднього погодження мате-
ріалів місця розташування об’єкта, який передбачається розміс-
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тити на земельній ділянці, адже вона лише повторює та дублює 
планувальні рішення щодо просторової композиції та параме-
трів забудови, що визначаються в містобудівній документації.

Вилучено зі складу всіх видів землевпорядної документації 
ті складові, які не розробляються інженером-землевпорядником 
особисто. Водночас установлено деталізовані вимоги щодо зміс-
ту текстової/графічної частин документації із землеустрою, ді-
джиталізація документації.

Запроваджено правові гарантії повної відкритості та доступ-
ності документації із землеустрою, публічності її розгляду, у тому 
числі спрощено доступ громадян, органів влади, розробників до-
кументації із землеустрою до Державного фонду документації із 
землеустрою та оцінки земель за безумовного додержання зако-
нодавства про захист персональних даних.

Важливі доповнення були зроблені в частині забезпечення пе-
реважних прав під час обігу земель сільськогосподарського при-
значення. Проте слід зазначити, прийняття Закону України «Про 
внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів Укра-
їни щодо умов обігу зем6ль сільськогосподарського призначен-
ня» слід розглядати як один із найважливіших законів України, 
що сформував законодавче поле для запровадження ринку земель 
сільськогосподарського призначення, забезпечення конституцій-
них прав громадян України на вільне розпорядження своєю влас-
ністю, створення прозорих умов для набуття у власність земель-
них ділянок сільськогосподарського призначення громадянами та 
юридичними особами України. Значення цього Закону зумовлено 
ще й тим, що було скасовано земельний мораторій – заборону 
відчуження окремих видів земель сільськогосподарського при-
значення, та забезпечення розвитку в Україні ринкових відносин 
для всіх категорії земель та всіх форм власності. До особливостей 
правового регулювання обігу земельних ділянок сільськогоспо-
дарського призначення слід віднести:

 – з 1 липня 2020 р. скасовано заборону на відчуження земель 
сільськогосподарського призначення всіх форм власності;

 – визначено суб’єктний склад осіб, які можуть набувати право 
власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначен-
ня: громадяни України, територіальні громади, держава, юридич-
ні особи України та іноземні громадяни й особи без громадянства 



146

в разі набуття в порядку спадкування та обов’язком відчужити 
ділянку протягом року;

 – установлено правило, за яким до 1 січня 2024 р. заборонено 
купівлю-продаж або в інший спосіб відчуження на користь юри-
дичних осіб земельних ділянок для ведення товарного сільсько-
господарського виробництва;

 – до 1 січня 2024 р. встановлено обмеження в 100 га на сукуп-
ну площу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, 
яка може перебувати у власності громадянина. Проте зазначене об-
меження не поширюється на земельні ділянки, набуті у власність 
громадянином до набрання чинності зазначеного обмеження;

 – забезпечено право громадян на викуп земельних ділянок 
для ведення селянського (фермерського) господарства, які їм 
належать на праві постійного користування та праві довічного 
успадкованого володіння. Дозволено викуповувати такі земель-
ні ділянки із розстрочкою платежу до 10 років без проведення 
земельних торгів за ціною, що дорівнює нормативній грошовій 
оцінці таких земельних ділянок;

 – до 1 січня 2030 р. ціна продажу земельних ділянок сільсько-
господарського призначення, виділених у натурі (на місцевості) 
власникам земельних часток (паїв), не може бути меншою за їх 
нормативну грошову оцінку.

Як зазначалося вище, для реалізації переважних прав при обі-
гу земельних ділянок, як правовому механізму забезпечення ста-
лого землекористування та запобігання фрагментації полів, було 
надано переважне право купівлі земельних ділянок сільськогос-
подарського призначення:

 – перша черга – особі, яка має спеціальний дозвіл на користу-
вання надрами загальнодержавного значення, у межах яких пере-
буває земельна ділянка;

 – друга черга – орендарю земельної ділянки.
Законом визначені такі особливості застосування переваж-

ного права купівлі земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення.

1. У разі, якщо відповідно до закону орендар не може бути по-
купцем земельної ділянки сільськогосподарського призначення, 
він може реалізувати переважне право купівлі такої земельної ді-
лянки шляхом передачі переважного права іншій особі, яка від-
повідно до закону може бути покупцем такої земельної ділянки.
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2. Переважне право купівлі земельної ділянки сільськогоспо-
дарського призначення реалізується за умови, що суб’єкт пере-
важного права сплачує ціну, за якою здійснюється продаж земель-
ної ділянки.

3. У разі, якщо протягом двох місяців із дня повідомлення но-
таріусом суб’єкт переважного права не повідомив нотаріуса на-
лежним чином про бажання скористатися переважним правом або 
відмовився від укладення договору купівлі-продажу земельної ді-
лянки, або не з’явився для його укладення без поважних причин 
у день і час, призначені нотаріусом, вважається, що такий суб’єкт 
переважного права відмовився від переважного права купівлі.

4. Земельні ділянки приватної власності сільськогосподар-
ського призначення можуть бути відчужені лише за договорами 
купівлі-продажу, дарування, міни, шляхом внесення до статутно-
го (складеного) капіталу чи шляхом звернення стягнення на них.

5. Договір дарування дозволяється лише на користь іншого 
члена подружжя, родичів (дітей, батьків, рідних та двоюрідних 
братів, сестер, діда, баби, рідних дядька, тітки, племінників).

6. Без згоди суб’єкта переважного права земельної ділянки: 
можуть бути обміняні лише на земельні ділянки, розташовані в 
тому самому масиві земель сільськогосподарського призначення; 
не можуть передаватися власниками в заставу; не можуть бути 
внесені до статутного (складеного) капіталу.

З метою удосконалення законодавства про оцінку земель та 
усунення існуючих колізій виключено зі складу землеоціночних 
робіт економічну оцінку земель. Після затвердження Кабінетом 
Міністрів України порядку проведення загальнонаціональної 
(всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільсько-
господарського призначення [42] використання економічної оцін-
ки земель стало недоцільним, як застарілого виду оцінки, що про-
водилась в Україні ще в 1988 р., та взагалі не використовується 
в розвинутих країнах із ринковою економікою. Також була лікві-
дована законодавча колізія щодо реєстрації юридичних осіб – ви-
конавців землеоціночних робіт, у реєстрі сертифікованих інжене-
рів-землевпорядників, яка була помилково запроваджена у 2015 р.  
Уперше на законодавчому рівні була приділена увага такому 
важливому питанню функціонування інституту оцінки землі, як 
інформаційне забезпечення оцінки шляхом надання статусу пу-
блічної інформації технічній документації з бонітування ґрунтів 
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та нормативної грошової оцінки земельних ділянок, звітам про 
експертну грошову оцінку земельних ділянок державної та кому-
нальної власності, а також у разі оцінки земельних ділянок для 
цілей оподаткування, нарахування і сплати інших обов’язкових 
платежів. Запровадження моніторингу ринку земель на підставі 
відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 
з опублікуванням його результатів, на нашу думку, повинно ста-
ти основою для підвищення якості звітів про експертну грошову 
оцінку земельних ділянок за рахунок розширення можливостей 
застосування сучасних методичних підходів та методів оцінки.

Розглядаючи особливості публічного управління у сфері зе-
мельних відносин, необхідно спинитися ще на деяких важливих 
законодавчих новелах.

Законом України «Про внесення змін до деяких актів щодо пла-
нування використання земель» [36] запроваджено принципово но-
вий підхід до проведення землеустрою та складанні містобудівної 
документації. До прийняття цього закону зміна цільового призна-
чення земельних ділянок потребувала від замовника паралельного 
розроблення як містобудівної, так і землевпорядної документації, що 
суттєво ускладнювало процедури прийняття управлінських рішень.

Законом введено новий вид планувальної документації на 
місцевому рівні ‒ комплексний план просторового розвитку те-
риторії територіальної громади ‒ «одночасно містобудівна доку-
ментація на місцевому рівні та документація із землеустрою, що 
визначає планувальну організацію, функціональне призначення 
території, основні принципи й напрями формування єдиної сис-
теми громадського обслуговування населення, дорожньої мережі, 
інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки 
і благоустрою, цивільного захисту території та населення від не-
безпечних природних і техногенних процесів, охорони земель 
та інших компонентів навколишнього природного середовища, 
формування екомережі, охорони і збереження культурної спад-
щини та традиційного характеру середовища населених пунктів, 
а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність 
освоєння території» [36]. Новий підхід дає змогу ліквідувати 
корупційні ризики, що характерні традиційній розробці місто-
будівної та землевпорядної документації. Комплексним планом 
визначаються не лише території на перспективну забудову, а та-
кож земельні ділянки, які слід викупити для суспільних потреб, 
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природоохоронні завдання. Це дає змогу перейти від точкового 
управління територією, коли під кожен об’єкт робилося окреме 
рішення, до комплексного. За необхідності зміни цільового при-
значення земельної ділянки, що перебуває у власності фізичної 
або юридичної особи, процедура значно спрощується – достат-
ньо заяви про бажання перейти до іншого цільового призначення 
земельної ділянки, якщо воно передбачене комплексним планом 
просторового розвитку територіальної громади.

З метою запровадження належного законодавчого регулюван-
ня продажу земельних ділянок або прав на них був прийнятий 
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих ак-
тів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної 
власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) 
через електронні аукціони» [24]. Законом визначено процедуру 
підготовки та проведення електронних торгів через єдину елек-
тронну торговельну систему у формі електронного аукціону в 
режимі реального часу в мережі «Інтернет» на заміну існуючої 
застарілої технології, що передбачала фізичне прибуття людей 
до приміщення з метою участі в аукціоні, підняття табличок зі 
ставками та іншими подібними діями, які не відповідають су-
часним реаліям. Запропонований підхід забезпечує не тільки 
підвищення кількості проданих та орендованих об’єктів, а і їхні 
більші вартість та розмір орендної плати. Крім цього, продаж 
та передача в користування земельних ділянок через електро-
нні торги відкриває новий вимір прозорості в розпорядженні 
державними та комунальними землями, оскільки суб’єктивний 
вплив на земельні торги буде мінімізований та замінений авто-
матичними діями електронної системи.

Слід зазначити, що на стадії розгляду проєкту цього закону 
була запропонована досить спірна правова норма. Так, на етапі 
підготовки лотів до земельних торгів пропонувалися різні підхо-
ди до встановлення стартової ціни продажу земельних ділянок 
залежно від їх цільового призначення: щодо земель державної 
та комунальної власності сільськогосподарського призначення 
стартова ціна дорівнює нормативній грошовій оцінці, а щодо ін-
ших земель державної та комунальної власності – не може бути 
нижчою за експертну грошову оцінку земельної ділянки. Питан-
ня застосування нормативної грошової оцінки земель у процесі 
розвитку ринкових відносин в Україні тривалий час залишалося 
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дискусійним [5], проте науковою спільнотою, фахівцями у сфері 
оцінки земель був досягнутий певний консенсус, який згодом був 
закріплений у Законі Украї ни «Про оцінку земель» [40]. Основне 
призначення нормативної грошової оцінки земель – це оподат-
кування землі: вона є основою/базою для визначення ставки зе-
мельного податку та розміру орендної плати за земельну ділянку. 
Основна сфера застосування експертної грошової оцінки земель-
ної ділянки – це трансакції в ринкових умовах (табл. 2.2.1).

У процесі обговорення проєкту закону ринковий підхід у сфе-
рі оцінки вдалося відстояти, а в прийнятому законі було закрі-
плено норму, відповідно до якої підготовка лотів для проведення 
земельних торгів включає, зокрема:

д) встановлення стартової ціни продажу земельної ділянки, яка 
щодо земель державної та комунальної власності не може бути 
нижчою за експертну грошову оцінку земельної ділянки;

е) встановлення стартового розміру річної орендної плати, який 
щодо земель державної та комунальної власності не може бути мен-
шим, ніж розмір орендної плати, визначений Податковим кодексом 
України, а щодо земельних ділянок державної та комунальної влас-
ності сільськогосподарського призначення сільськогосподарських 
угідь – не може бути меншим 7 % їх нормативної грошової оцінки;

є) встановлення стартової ціни продажу прав емфітевзису, су-
перфіцію земельної ділянки, яка щодо земель державної чи кому-
нальної власності не може бути нижчою за вартість відповідного 
права, визначену шляхом проведення експертної грошової оцінки 
земельних ділянок» [24].

Слід зазначити, що в процесі розвитку землеоціночної діяль-
ності більш стабільним залишається нормативно-правове забез-
печенні проведення експертної грошової оцінки. На сьогодні діє 
методика експертної грошової оцінки земельних ділянок, що за-
тверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 
2002 р. № 1531 [28].

Для проведення експертної грошової оцінки земельних діля-
нок усіх категорій земель під час укладання цивільно-правових 
угод використовується три методичні підходи та 10 методів оцін-
ки (рис. 2.2.2).

Із другої половини 1990-х рр. в Україні історично склалися три 
окремих методичних підходи до проведення нормативної грошо-
вої оцінки земель (табл. 2.2.1.).
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Рис. 2.2.2. Методичні підходи та методи експертної грошової оцінки 
земельних ділянок (розроблено автором) 

Наслідком розірваності методичного поля оцінки стали значні 
диспропорції в показниках оцінки, необхідність багатократного 
складання трьох різних видів технічних документацій із нормативної 
грошової оцінки земель у межах громад, що значно ускладнює про-
ведення оцінки та збільшує витрати на її проведення. Попри те, що 
методичні засади нормативної грошової оцінки земель сільськогос-
подарського призначення та земель несільськогосподарського при-
значення за межами населених пунктів були оновлені, відповідно, у 
2016 та 2011 рр., нормативна грошова оцінка земель населених пунк-
тів дотепер здійснюється на методичній базі середини 1990-х рр.,  
що відзначається відсутністю єдиних принципів та доступної ін-
формаційної бази для розрахунку окремих компонентів такої оцін-
ки земель (зокрема середньої (базової) вартості земель населених 
пунктів), що нерідко ставало причиною недовіри до результатів 
оцінки з боку платників податків та їх наступного оскарження [15].
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Таблиця 2.2.1 
Сфери застосування нормативної та експертної 
грошової оцінки земельних ділянок (відповідно 

до Закону України «Про оцінку земель»)

Нормативна грошова оцінка Експертна грошова оцінка
• визначення розміру зе-
мельного податку;
• визначення розміру орендної 
плати за земельні ділянки дер-
жавної та комунальної власності;
• визначення розміру держав-
ного мита при міні, спадку-
ванні та даруванні земельних 
ділянок згідно із законом;
• визначення втрат сільсько-
господарського та лісогос-
подарського виробництва;
• вартості земельних ділянок пло-
щею понад 50 гектарів для роз-
міщення відкритих спортивних і 
фізкультурно-оздоровчих споруд;
• розробки показників та ме-
ханізмів економічного стиму-
лювання раціонального вико-
ристання та охорони земель

• відчуження та страхування 
земельних ділянок, що на-
лежать до державної або 
комунальної власності;
• застави земельної ділян-
ки відповідно до закону;
• визначення інвестиційного вне-
ску в реалізацію інвестиційного 
проєкту на земельні поліпшення;
• визначення вартості земель-
них ділянок, що належать до 
державної або комунальної 
власності, у разі, якщо вони 
вносяться до статутного фонду 
господарського товариства;
• визначення вартості земель-
них ділянок у разі реорганізації, 
банкрутства або ліквідації гос-
подарського товариства (підпри-
ємства) з державною часткою чи 
часткою комунального майна, яке 
є власником земельної ділянки;
• виділення або визначення частки 
держави чи територіальної грома-
ди в складі земельних ділянок, що 
перебувають у спільній власності;
• визначення збитків власни-
кам або землекористувачам 
у випадках, установлених за-
коном або договором;
• рішення суду при цивіль-
но-правових угодах із зе-
мельною ділянкою
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Таблиця 2.2.2 
Нормативно-методичне забезпечення нормативної 

грошової оцінки земельних ділянок

Категорії земель

Землі 
сільськогоспо-

дарського 
призначення

Землі  
населених пунктів

Землі 
несільськогосподарського 
призначення (крім земель 

населених пунктів)
Методика норма-
тивної грошової 
оцінки  
земель 
сільськогоспо-
дарського 
призначення 
(затв. 
Постановою 
Кабінету 
Міністрів  
№ 831 від 
16.11.2016)

Методика 
нормативної 
грошової оцінки 
земель населених 
пунктів (затв. 
Постановою 
Кабінету 
Міністрів № 213 
від 23.03.1995 у 
редакції 2017)

Методика нормативної 
грошової оцінки земель 
несільськогосподарського 
призначення (крім земель 
населених пунктів) (затв. 
Постановою Кабінету 
Міністрів № 1278 від 
23.11.2011)

Порядок норма-
тивної грошової 
оцінки  
земель 
сільськогоспо-
дарського 
призначення 
(затв. Наказом 
Міністерства 
аграрної політики  
та продовольства 
України № 262  
від 31.05.2017)

Порядок 
нормативної 
грошової 
оцінки земель 
населених пунктів 
(затв. Наказом 
Міністерства 
аграрної політики 
та продовольства 
України № 489 від 
25.11.2016)

Порядок нормативної 
грошової оцінки земель 
несільськогосподарського 
призначення (крім земель 
населених пунктів) (затв. 
Наказом Міністерства 
аграрної політики та 
продовольства України від 
22.08.2013 р. № 508)

Нова уніфікована методика нормативної грошової оцінки земельних 
ділянок (затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2021.  
№ 1147 «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки 
земельних ділянок»
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Концептуальні засади оновлення методичних засад норматив-
ної грошової оцінки земель в Україні фактично напрацьовувалися 
науковцями протягом останнього десятиріччя та у своїй сукупності 
можуть бути визначені такими положеннями [15]:

 –  уніфікація розрізнених методик із метою забезпечення єди-
ного підходу до проведення оцінки за єдиною формулою, земель 
усіх категорій, незалежно від місця розташування в межах громади;

 –  створення можливості для проведення та затвердження 
нормативної грошової оцінки всіх земель у межах території гро-
мади одночасно за однією технічною документацією;

 –  установлення та диференціація базових нормативів капі-
талізованого рентного доходу для забудованих територій залеж-
но від груп населених пунктів та споживчої цінності території 
через зонування всієї території громади, а не лише території на-
селених пунктів;

 –  безумовне внесення відомостей про нормативну грошову 
оцінку земель до геоінформаційної системи Державного земель-
ного кадастру та створення передумов для надання відомостей про 
оцінку земельних ділянок споживачам у автоматизованому режимі.

Запропонований підхід до оновлення методичних засад нор-
мативної грошової оцінки земельних ділянок був унормований 
Постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2021 р. 
№ 1147 [32]. Затверджена методика нормативної грошової оцінки 
земельних ділянок у цілому забезпечила організаційну єдність про-
цесу оцінки, створення передумов для повномасштабної реалізації 
органами місцевого самоврядування повноважень із затвердження 
технічної документації із нормативної грошової оцінки земель у 
межах території відповідних громад, пришвидшить темпи оновлен-
ня нормативної грошової оцінки земель завдяки спрощенню вимог 
до підготовки вихідної інформації.

Викладене вище засвідчує, що протягом досить короткого пе-
ріоду часу створено необхідне правове поле для фіналізації зе-
мельної реформи в Україні, визначено науково обґрунтовані пер-
спективні напрями раціоналізації земельних відносин в Україні 
на засадах децентралізації та дерегуляції.

Водночас у період дії воєнного стану внаслідок розв’я зання ві-
йни російською федерацією окремі положення «пакета земельної 
реформи» призупинені, що спричинило необхідність коригуван-
ня земельної політики в цей період.
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2.1.3. Особливості регулювання земельних відносин  
у воєнний період

В умовах триваючої широкомасштабної збройної агресії ро-
сійської федерації проти України вирішення багатьох завдань 
функціонування економіки країни безпосередньо залежить від 
оперативності прийняття управлінських рішень.

Особливого критичного значення в умовах воєнного стану на-
буває продовольча безпека держави, що потребує включення в 
обіг усіх доступних сільськогосподарських угідь для проведення 
посівної кампанії та забезпечення інтенсивного сільськогоспо-
дарського виробництва.

Правила регулювання земельних відносин мирного часу, коли 
процедури надання в користування земельних ділянок сільсько-
господарського призначення державної та комунальної власнос-
ті, невитребуваних, нерозподілених земельних ділянок, а також 
земельних ділянок, що залишилися в колективній власності, в 
умовах воєнного стану показують свою недієздатність та непри-
стосованість до нових реалій. Крім того, в умовах воєнного стану, 
коли Державний земельний кадастр, Державний реєстр речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень не функціонують, а також 
не надаються адміністративні послуги, надання земельних діля-
нок державної та комунальної власності сільськогосподарським 
товаровиробникам за звичайною процедурою, яка передбачена 
земельним та іншим законодавством України, фактично унемож-
ливлене. Підготовлені для передачі в користування на земельних 
торгах ділянки залишаються ненаданими.

У зв’язку з російським вторгненням в Україну з міркувань 
безпеки було тимчасово призупинене функціонування більшості 
державних електронних реєстрів, у тому числі Державного зе-
мельного кадастру та Державного реєстру речових прав. А без 
їх функціонування неможливо набувати у власність та користу-
ватися земельними ділянками за процедурою, яка передбачена 
земельним та іншим законодавством України.

В умовах воєнного стану є інші фактори, які обумовлюють 
необхідність запровадження на період воєнного стану особли-
вого, спрощеного порядку доступу до земель для виробництва 
сільськогосподарської продукції. Саме такі правові механізми 
вводить у дію Закон України «Про внесення змін до деяких за-
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конодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення 
продовольчої безпеки в умовах воєнного стану» [23]. Особливість 
цього Закону України визначається ось чим.

1. В основу Закону покладений пріоритет суспільних (держав-
них) інтересів над інтересами приватних осіб в умовах війни. Це 
означає, що Законом призупиняється дія деяких правових меха-
нізмів, які захищають приватні інтереси, що обумовлено вимога-
ми функціонування держави в умовах російської агресії.

2. Закон запровадив у законодавство деякі правові механізми, 
які на перше місце ставлять інтерес суспільства в забезпеченні 
невідкладного використання наявних сільськогосподарських зе-
мель для виробництва продовольства. При цьому інтереси й ба-
жання власників і користувачів земельних ділянок в окремих ви-
падках можуть ігноруватися.

До ключових новел Закону слід віднести:
1) автоматичне поновлення на один рік дії договорів на вико-

ристання земельних ділянок сільськогосподарського призначен-
ня всіх форм власності;

2) спрощений порядок передачі в оренду для ведення товар-
ного сільськогосподарського виробництва земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення державної та комунальної 
власності органами влади;

3) спрощений порядок передачі в оренду для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва земельних ділянок сільсько-
господарського призначення державної та комунальної власності 
їх постійними землекористувачами та емфітевтами;

4) передача орендарями та суборендарями прав оренди та су-
боренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення 
всіх форм власності для ведення сільського господарства;

5) порядок державної реєстрації договорів щодо землі;
6) підписання договорів кваліфікованими електронними під-

писами.
Автоматичність поновлення договорів означає, що ні їх сто-

рони, ні органи влади не вживають ніяких дій щодо забезпечення 
їх поновлення. Факт їх поновлення підтверджується двома об-
ставинами: закінченням дії таких договорів після дати введення 
воєнного стану, тобто після 24 лютого 2022 р., та в силу п. 27 Пе-
рехідних положень Земельного кодексу України, який уведений у 
Кодекс Законом України «Про внесення змін до деяких законодав-
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чих актів України щодо створення умов для забезпечення продо-
вольчої безпеки в умовах воєнного стану». Таким чином, на під-
ставі цих двох обставин зазначені договори щодо використання 
земель (оренди, емфітевзису, суперфіцію, сервітуту), дія яких за 
такими договорами мала бути припинена після 24 лютого 2022 р.,  
не втрачають свою чинність і продовжують діяти ще протягом 
одного року без внесення відомостей про поновлення договору 
без внесення відомостей про поновлення договору в Державному 
реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Спрощена процедура застосовується до передачі в оренду 
всіх сільськогосподарських земель державної та комунальної 
власності, крім тих, що перебувають у постійному користуванні 
громадян та приватних юридичних осіб, громадських організацій 
тощо, шляхом скасування загального правила набуття прав на за-
значені землі (виключно на земельних торгах) для забезпечення 
продовольчої безпеки в умовах воєнного стану. Законом встанов-
лено, що:

1) торги щодо передачі прав оренди, емфітевзису, суперфіцію 
щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення 
державної, комунальної власності не проводяться;

2) земельні ділянки, права оренди, емфітевзису щодо яких 
були раніше виставлені на земельні торги, але переможець у яких 
не визначений, підлягають передачі в оренду без проведення зе-
мельних торгів;

3) земельні торги щодо набуття права оренди, емфітевзису, су-
перфіцію щодо земельних ділянок сільськогосподарського при-
значення державної, комунальної власності, які були оголошені й 
не завершені до набрання чинності п. 27 розд. Х «Перехідні по-
ложення» Земельного кодексу України, уважаються скасованими;

4) оголошення нових земельних торгів щодо набуття права 
оренди, емфітевзису, суперфіцію щодо земельних ділянок сіль-
ськогосподарського призначення державної, комунальної влас-
ності забороняється.

Відповідно до Закону військовим адміністраціям, як тимчасо-
вим державним органам, що створені на основі відповідних ра-
йонних та обласних державних адміністрацій, надано право пере-
давати в оренду земельні ділянки державної, комунальної, а також 
колишньої колективної власності. До нових положень щодо умов 
оренди належать: а) строк оренди за такими договорами не може 
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перевищувати одного року (вимоги Земельного кодексу Украї-
ни та Закону України «Про оренду землі» – мінімальний строк 
7 років); б) розмір орендної плати не може перевищувати 8 % 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки, визначеної від 
нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області; в) 
передача земельної ділянки в оренду проводиться без проведен-
ня земельних торгів. Водночас установлюється низка обмеження 
на використання таких земельних ділянок. За таким договором 
орендар не може мати права на:

 –  компенсацію власних витрат на поліпшення земельної ді-
лянки;

 –  поновлення договору оренди землі, укладення договору 
оренди землі на новий строк із використанням переважного пра-
ва орендаря;

 –  передачу земельної ділянки в суборенду;
 –  установлення земельного сервітуту;
 –  зміну угідь земельної ділянки;
 –  будівництво на земельній ділянці об’єктів нерухомого май-

на (будівель, споруд);
 –  закладення на земельній ділянці багаторічних насаджень;
 –  переважне право на купівлю орендованої земельної ділян-

ки в разі її продажу;
 –  відчуження, передачу в заставу (іпотеку) права користуван-

ня земельною ділянкою;
 –  поділ земельної ділянки, об’єднання її з іншою земельною 

ділянкою;
 –  використання для власних потреб наявних на земельній ді-

лянці загальнопоширених корисних копалин, торфу, лісу, водних 
об’єктів, а також інших корисних властивостей землі;

 –  зміну цільового призначення земельної ділянки.
Усі зазначені вище положення мають бути відображені в дого-

ворах оренди землі, за якими передаються в оренду для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення державної й комунальної 
власності, які укладаються лише в електронній формі та засвід-
чується кваліфікованими електронними підписами орендаря й 
орендодавця. До особливостей таких договорів слід віднести: а) 
договір може передбачати передачу в оренду кількох ділянок од-
ним орендодавцем; б) договір не може бути поновлений, укладе-
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ний на новий строк і припиняється після закінчення терміну, на 
який від укладений, тобто через один рік; в) договір не містить 
відомостей про кадастровий номер земельної ділянки, яка пере-
дається в оренду, якщо його не було присвоєно раніше.

Законом установлена нова процедура формування земельних 
ділянок сільськогосподарського призначення державної й кому-
нальної власності. Якщо в оренду передається несформована 
земельна ділянка, тобто ділянка, яка не зареєстрована в Дер-
жавному земельному кадастрі та не має кадастрового номера, 
має проводитися її формування, але в спрощеному порядку, без 
внесення відомостей про таку земельну ділянку до Державного 
земельного кадастру (державної реєстрації) та присвоєння їй ка-
дастрового номера, на підставі технічної документації із землеу-
строю щодо інвентаризації земель, яка розробляється за рішенням 
органу, уповноваженого передавати земельну ділянку в оренду, 
та затверджується таким органом. Така технічна документація є 
обов’язковим додатком до договору оренди землі. Без неї договір 
не має юридичної сили.

Законом визначено спрощений порядок передачі в оренду 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва зе-
мельних ділянок сільськогосподарського призначення державної 
та комунальної власності їх постійними землекористувачами та 
емфітевтами. Установлено, що на період дії воєнного стану по-
стійні користувачі земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення державної й комунальної власності (крім державних 
і комунальних підприємств, установ, організацій), та емфітевти 
наділяються правом передавати належні їм на відповідних правах 
земельні ділянки в оренду строком до одного року для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва (з урахуванням 
дотримання нових положень щодо оренди землі, про що йшлося 
вище). При цьому постійні землекористувачі зберігають свої пра-
ва постійного користування, але не можуть використовувати від-
повідні земельні ділянки до закінчення дії договору оренди землі.

Законом надано право орендарям та суборендарям земельних 
ділянок сільськогосподарського призначення всіх форм власності 
для ведення сільського господарства передавати на строк до од-
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ного року належне їм право оренди, суборенди іншій особі для 
використання земельної ділянки за цільовим призначенням. З 
метою прискорення передачі таких земельних ділянок у корис-
тування іншим особам передача прав оренди й суборенди землі 
здійснюється без згоди власника земельної ділянки на підставі 
письмового договору про передачу права землекористування між 
землекористувачем та особою, якій передається право користу-
вання земельною ділянкою.

Важливою новелою Закону є правова норма щодо заборони на 
час воєнного періоду з метою уникнення зловживань безоплат-
ної передачі земель державної, комунальної власності в приватну 
власність; а також формування земельних ділянок (крім тих, що 
передаються в оренду для ведення товарного сільськогосподар-
ського виробництва).

Як підсумок слід зазначити, що реалізація цього Закону за 
рахунок спрощення механізму набуття прав на земельні ділян-
ки сільськогосподарського призначення дасть змогу оператив-
но надати для цілей товарного сільськогосподарського вироб-
ництва землі комунальної власності, які були підготовлені для 
передачі в оренду на земельних торгах, але не включені в обіг, 
а також створити правові передумови для ведення у 2022 р.  
інтенсивного сільськогосподарському виробництва на землях 
державної власності, які на цей час перебувають у постійному 
користуванні державних підприємств Мінагрополітики, НААН 
України, закладів освіти тощо.

З метою підвищення ефективності управління земельними ре-
сурсами та регулювання земельних відносин на період воєнного 
стану вже прийнято або підготовлено цілу низку нормативно-пра-
вових актів.

Найбільш важливі зміни до земельного законодавства, що діє в 
умовах війни, знайшли відображення в Законі України «Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей 
регулювання земельних відносин в умовах воєнного стану» [20]. До 
ключових новел цього Закону слід віднести ось що.

1. Отримали можливість територіальні громади сіл, селищ, 
міст, в умовах тимчасового призупинення роботи Державного ре-



161

єстру речових прав на нерухоме майно та Державного земельного 
кадастру, передавати в оренду земельні ділянки, що переходять 
до комунальної власності територіальних громад, без державної 
реєстрації права комунальної власності на такі земельні ділянки.

2. Дозволено оперативне надання земельних ділянок держав-
ної, комунальної власності в оренду для розміщення виробничих 
потужностей підприємств, що переміщені (евакуйовані) із зони 
бойових дій, без проведення земельних торгів із жорсткими об-
меженнями умов оренди. При цьому підприємства, яким нада-
ватимуться ділянки в разі переміщення (евакуації) виробничих 
потужності із зони бойових дій, визначатимуться спільним рі-
шенням обласної військової адміністрації, з території якої пере-
міщуються (евакуюються) виробничі потужності, та обласної 
військової адміністрації, на територію якої такі потужності пере-
міщуються (евакуюються).

3. Надано право оператору газотранспортної системи, опе-
ратору газорозподільної системи, оператору системи розподілу, 
оператору системи передачі, підприємствам централізованого 
водопостачання і водовідведення, теплогенеруючим, теплотран-
спортуючим, теплопостачальним організаціям, операторам елек-
тронних комунікацій безперешкодного та безкоштовного доступу 
до земельних ділянок усіх форм власності, на яких розташова-
ні об’єкти таких операторів, підприємств, організацій, а також у 
межах їх охоронних (спеціальних) зон із метою оперативного ви-
рішення завдань експлуатації та підтримання в належному стані 
об’єктів технічної інфраструктури в умовах воєнного часу.

4. Створено правові передумови для забезпечення громадян та 
суб’єктів підприємницької діяльності в умовах воєнного часу по-
слугами зі складання документації із землеустрою, топографо-гео-
дезичних і картографічних робіт, оцінки майна, експертної грошової 
оцінки земельних ділянок, що є критичними для функціонування 
земельно-майнових відносин. У період воєнного стану запроваджу-
ється надання органами Служби безпеки України спеціальних до-
зволів на виконання топографо-геодезичних вишукувань.

5. Установлено в період, коли функціонування Державного зе-
мельного кадастру призупинено, спеціальні правила реєстрації 
встановлення та зміни цільового призначення земельних ділянок 
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районними військовими адміністраціями в Книзі реєстрації земле-
володінь і землекористувань в умовах воєнного стану.

6. Спрощено процедуру передачі (надання) земельних ділянок 
із земель державної або комунальної власності за відсутності за-
твердженої містобудівної документації на місцевому рівні, для 
розміщення виробничих потужностей підприємств, переміщених 
(евакуйованих) із зони бойових дій та розміщення об’єктів для тим-
часового перебування внутрішньо переміщених осіб.

Прийнятий Закон дає змогу задовольнити найбільш нагальні та 
невідкладні потреби національної економіки в земельних ділян-
ках в умовах воєнного стану, у тому числі надання та зміну цільо-
вого призначення земельних ділянок для розміщення виробничих 
потужностей підприємств, що переміщуються (евакуюються) із 
зони бойових дій, розміщення об’єктів для тимчасового перебу-
вання внутрішньо переміщених осіб, ведення сільськогосподар-
ського виробництва, сталого функціонування газотранспортної 
та газорозподільної систем, водопостачання і водовідведення, ви-
робництва тепла, електронних комунікацій.

Ураховуючи втрати та збитки, завдані Україні внаслідок зброй-
ної агресії російської федерації, що пов’язані з людськими й еко-
номічними втратами, втратами житлового й об’єктів житлово-ко-
мунального господарства, втратами установ та організацій усіх 
форм власності, втратами земельного, лісового, водного фондів, 
втратами інфраструктури транспорту, телекомунікаційної мере-
жі і зв’язку, енергетичної інфраструктури, втратами культурної 
спадщини, виникла необхідність відкоригувати податкову політи-
ку України. Це знайшло відображення в прийнятому Законі Укра-
їни «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших 
законодавчих актів щодо дії норм на період воєнного стану» [25]. 
Законом, у тому числі, було надано певні пільги щодо плати за 
землю. Так, тимчасово, на період з 1 березня 2022 р. по 31 груд-
ня року, наступного за роком, у якому припинено або скасовано 
воєнний, надзвичайний стан, не нараховується та не сплачується 
плата за землю: земельний податок та орендна плата за земельні 
ділянки державної та комунальної власності, а також за земельні 
частки (паї).
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Вказані пільги поширюються на земельні ділянки, що розта-
шовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або 
на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями 
російської федерації, та перебувають у власності або користуван-
ні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, 
а також за земельні ділянки (земельні частки (паї), визначені об-
ласними військовими адміністраціями як засмічені вибухонебез-
печними предметами та/або на яких наявні фортифікаційні спо-
руди. Також тимчасово, за 2022 та 2023 податкові (звітні) роки, 
не нараховується та не сплачується загальне мінімальне податкове 
зобов’язання за такі земельні ділянки.

Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тим-
часово окупованих збройними формуваннями російської феде-
рації, визначено Кабінетом Міністрів України. До них належать: 
Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Миколаївська, За-
порізька, Донецька, Луганська, Житомирська, Одеська, Волинська, 
Київська та м. Київ, Дніпропетровська області.

З метою створення необхідних умов для відновлення робо-
ти Державного земельного кадастру під час воєнного стану в 
Україні, упровадження механізму для захисту відомостей Дер-
жавного земельного кадастру від несанкціонованого втручання 
сторонніх осіб, захисту прав держави, фізичних та юридичних 
осіб під час внесення до Державного земельного кадастру відо-
мостей про об’єкти Державного земельного кадастру та корис-
тування такими відомостями, у тому числі шляхом доступу до 
Державного земельного кадастру, Урядом була прийнята поста-
нова «Деякі питання ведення та функціонування Державного 
земельного кадастру в умовах воєнного стану» [6]. Особли вості 
ведення та функціонування Державного земельного кадастру 
наведено в табл. 2.2.3.

Слід зазначити, що особливості регулювання земельних від-
носин у період дії воєнного стану практично повністю призупи-
нили реалізацію земельного законодавства – «пакета земельної 
реформи». Проте в повоєнний період напрацьовані правові під-
ґрунтя дадуть змогу забезпечити успішну фіналізацію земельної 
реформи в Україні.
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Таблиця 2.2.3 
Порівняння функцій ведення та функціонування державного 

земельного кадастру (ДЗК)  
у довоєнний період та умовах воєнного стану

В умовах мирного часу В умовах воєнного стану
Здійснення повноважень державними кадастровими 

реєстраторами
повноваження здійснюють усі 
державні кадастрові регістратори 
на всій території України

повноваження здійснюють 
лише визначені переліком, 
який затверджується 
Держгеокадастром за 
погодженням з Мінагрополітики, 
державні кадастрові регістратори 
на території визначених 
адміністративно-територіальних 
одиниць

Здійснення повноважень з надання відомостей ДЗК 
адміністраторами Центрів надання адміністративних послуг або 

уповноваженими посадовими особами
повноваження здійснюються на 
всій території України;
доступ до відомостей ДЗК 
надається будь-яким користувачам 
відповідно до вимог Порядку 
ведення Державного земельного 
кадастру, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 17.10.2012 № 1050

повноваження здійснюється 
лише у межах визначених 
адміністративно-територіальних 
одиниць;
відновлення доступу 
користувачам, які мали такий 
доступ до 24.02.2022, за рішенням 
Держгеокадастру на підставі 
звернень таких користувачів;
доступ новим користувачам 
надається відповідно до вимог 
законодавства

Оприлюднення відомостей ДЗК на вебсайті Держгеокадастру, 
тому числі за допомогою Публічної кадастрової карти 

оприлюднюються всі відомості 
ДЗК з моменту їх внесення до 
системи; 
Публічна кадастрова карта 
функціонує, публікуються всі 
шари та відомості, отримані при 
взаємодії з іншими кадастрами та 
системами

оприлюднення відомостей ДЗК не 
здійснюється; 
Публічна кадастрова карта не 
функціонує
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В умовах мирного часу В умовах воєнного стану
Доступ до відомостей ДЗК про координати поворотних точок 

меж об’єктів ДЗК
обмеження щодо надання 
таких відомостей ДЗК відсутні, 
відомості містяться в усіх формах 
документів, які надаються у 
вигляді адміністративних послуг

користування відомостями 
дозволяється лише державним 
кадастровим реєстраторам, 
які включені до переліку, а 
також особам, які внесені 
до Державного реєстру 
сертифікованих інженерів-
землевпорядників та Державного 
реєстру сертифікованих 
інженерів-геодезистів;
для фізичних та юридичних 
осіб відомості про координати 
поворотних точок не надаються 
у витягах, викопіюваннях, копіях 
документів ДЗК

Процедура відключення (припинення доступу) до ДЗК 
Державних кадастрових реєстраторів, інших користувачів

доступ державних кадастрових 
реєстраторів до ДЗК 
припиняється у разі оскарження 
його рішень, дій, бездіяльності 
або внаслідок порушення вимог 
законодавства;
доступ інших користувачів 
призупиняється з можливістю 
відновлення за порушення ними 
вимог законодавства 

доступ державних кадастрових 
реєстраторів до ДЗК 
припиняється за порушення 
визначених обмежень (умов) 
прийняття рішень, вимог 
законодавства;
позбавлення доступу інших 
користувачів здійснюється 
за порушення ними вимог 
законодавства без можливості 
його оновлення;
на території тимчасово 
окупованих адміністративно-
територіальних одиниць 
припиняється доступ до ДЗК всіх 
користувачів

Висновки та перспективи подальших досліджень. Прове-
дена в державі земельна реформа мала своїм головним наслідком 
лише соціалізацію землі – її перерозподіл між населенням. Ви-
значено основні принципові проблеми, що не були розв’язані за 
роки проведення земельної реформи, та фактори, що спонукали 
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до виникнення проблем. Зокрема: безоплатна приватизація землі, 
розмежування земель державної та комунальної власності, плат-
ний характер використання землі, земельнооціночна діяльність.

До найголовніших завдань на сучасному етапі фіналізації зе-
мельної реформи слід віднести: проведення реальної земельної 
децентралізації та повернення громадам можливості повноцінно 
управляти землями в межах своєї території; дерегуляцію земле-
устрою та оцінки земель, здійснення комплексного планування 
території сільської громади; забезпечення публічності та відкри-
тості кадастрових систем через розбудову національної інфра-
структури геопросторових даних; запровадження електронних 
земельних торгів; подолання земельного рейдерства.

Проаналізовано низку законів із пакета земельної реформи, 
спрямованих на вирішення зазначених завдань, серед яких осо-
бливе місце займає Закон України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо удосконалення системи управ-
ління та дерегуляції у сфері земельних відносин», який торкнувся 
чотирьох кодексів та 22 законів України, реалізував у правовому 
полі 29 реформаторських ініціатив. Саме через масштаби та важ-
ливість змін, що вносить цей закон, його називають «Земельна 
Конституція». Ключові завдання, що цим даним законом є: сис-
темна дерегуляція земельних відносин заради економічного зрос-
тання; дебюрократизація і спрощення доступу до земельних ре-
сурсів для громадян та бізнесу; дієва земельна децентралізація та 
реальне розширення повноважень громад; ефективне переважне 
право при функціонуванні ринку земель; інституційна реформа 
та відновлення довіри до державних органів земельних ресурсів; 
вилучення корупціогенних норм із земельного законодавства; 
скасування зайвих дозволів та багатократних процедур пере-
вірки документації із землеустрою; упровадження публічного 
моніторингу земельних відносин та відкритості документації із 
землеустрою та оцінки земель; діджиталізація процедур, змен-
шення вартості робіт та тривалості часу на проведення землеу-
строю та оцінки земель.

Особливого критичного значення в умовах воєнного стану на-
буває продовольча безпека держави, що потребує включення в 
обіг усіх доступних сільськогосподарських угідь для проведення 
посівної кампанії та забезпечення інтенсивного сільськогоспо-
дарського виробництва. Саме такі правові механізми вводить у 
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дію Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо створення умов для забезпечення продоволь-
чої безпеки в умовах воєнного стану». До ключових новел закону 
слід віднести: автоматичне поновлення на один рік дії догово-
рів на використання земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення всіх форм власності; спрощений порядок передачі 
в оренду для ведення товарного сільськогосподарського вироб-
ництва земельних ділянок сільськогосподарського призначення 
державної та комунальної власності органами влади; спрощений 
порядок передачі в оренду для ведення товарного сільськогоспо-
дарського виробництва земельних ділянок сільськогосподарсько-
го призначення державної та комунальної власності їх постійни-
ми землекористувачами та емфітевтами; передача орендарями 
та суборендарями прав оренди та суборенди земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення всіх форм власності для ве-
дення сільського господарства; порядок державної реєстрації до-
говорів щодо землі; підписання договорів кваліфікованими елек-
тронними підписами.

Найбільш важливі зміни до земельного законодавства, що діє 
в умовах війни, знайшли відображення в Законі України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо осо-
бливостей регулювання земельних відносин в умовах воєнного 
стану». Прийнятий Закон дає змогу задовольнити найбільш на-
гальні та невідкладні потреби національної економіки в земель-
них ділянках в умовах воєнного стану, у тому числі надання та 
зміну цільового призначення земельних ділянок для розміщення 
виробничих потужностей підприємств, що переміщуються (ева-
куюються) із зони бойових дій, розміщення об’єктів для тим-
часового перебування внутрішньо переміщених осіб, ведення 
сільськогосподарського виробництва, сталого функціонування 
газотранспортної та газорозподільної систем, водопостачання і 
водовідведення, виробництва тепла, електронних комунікацій.

Втрати та збитки, задані Україні внаслідок збройної агресії ро-
сійської федерації, потребують адекватного редагування податко-
вої політики України, що знайшло відображення в Законі України 
«Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших за-
конодавчих актів щодо дії норм на період воєнного стану». Щодо 
плати за землю: не нараховується та не сплачується плата за зем-
лю: земельний податок та орендна плата за земельні ділянки дер-
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жавної та комунальної власності, а також за земельні частки (паї); 
вказані пільги поширюються на земельні ділянки, що розташова-
ні на певних територіях. Також тимчасово не нараховується та не 
сплачується загальне мінімальне податкове зобов’язання за такі 
земельні ділянки.

Особливості регулювання земельних відносин у період дії 
воєнного стану практично повністю призупинили реалізацію зе-
мельного законодавства – «пакета земельної реформи», проте в 
повоєнний період напрацьовані правові підґрунтя дадуть змогу 
забезпечити успішну фіналізацію земельної реформи в Україні.

Перспективи подальшого розвитку цієї сфери пов’язані з необ-
хідністю формування багаторівневої системи управління земель-
ними ресурсами в умовах децентралізації та дерегуляції земельних 
відносин, запровадження інноваційних механізмів державного 
управління для успішного завершення земельної реформи.
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РОЗДІЛ 2.2. ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ  
В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

Анотація. Розглядається сфера планування розвитку територій в умо-
вах трансформації суспільних відносин, її складові та меха-
нізми розвитку з урахуванням умов багатофункціонального 
напряму відбудови територій. Метою дослідження є аналіз 
сфери планування розвитку територій в умовах трансформа-
ції суспільних відносин з урахуванням подій воєнного харак-
теру. У роботі визначається рішення таких дослідницьких 
завдань: систематизація досягнень у нормативно-теоретич-
ній площині сфери планування розвитку територій, визна-
чення напрямів розвитку територій в умовах трансформації 
суспільних відносин, вплив чинників воєнного стану на сферу 
просторового розвитку та обґрунтування інноваційних меха-
нізмів відбудови та відновлення територій. Методологія до-
слідження базується на загальнонаукових методах, зокрема, 
аналізу та синтезу, порівняння, індукції та дедукції, спосте-
реження, які надають можливість аналізувати досягнення в 
теорії та практиці сфери планування розвитку територій. 
Висновок дослідження полягає в необхідності запроваджен-
ня нової суспільної моделі територіального врядування, яка 
інноваційно та інвестиційно приваблива і є кроком для вико-
ристання сучасних технологій на рівні кожної територіаль-
ної громади в умовах відбудови країни.
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Abstract. The sphere of territory development planning in the conditions 
of the transformation of social relations, its components and 
development mechanisms, taking into account the conditions of the 
multifunctional direction of territorial reconstruction, is clarified. 
The purpose of the study is to analyze the area of   territorial 
development planning in the conditions of transformation of 
social relations, taking into account events of a military nature. 
The work determines the solution of the following research tasks: 
systematization of achievements in the normative-theoretical plane 
of territorial development planning, determination of territorial 
development directions in the conditions of transformation 
of social relations, influence of martial law factors on the 
sphere of spatial development and substantiation of innovative 
mechanisms of reconstruction and restoration of territories. The 
research methodology is based on general scientific methods, 
in particular, analysis and synthesis, comparison, induction and 
deduction, observation, which provide an opportunity to analyze 
achievements in theory and practice in the field of territorial 
development planning. The conclusion of the study is the need to 
introduce a new social model of territorial governance, which is 
innovative and attractive for investment and is a step for using 
modern technologies at the level of each territorial community in 
the conditions of the reconstruction of the country.

Вступ. Планування розвитку територій є складним багатофунк-
ціональним процесом, розгалуженим у просторовому та часовому 
визначенні. В умовах трансформації суспільних відносин сфера 
планування розвитку територій зазнає багатьох змін, інколи ґрун-
товних по суті та масштабних за обсягами впровадження. Глобаль-
ні зміни беззаперечно впливають на територіальний розвиток, ви-
значаючи, з одного боку, особливості розвитку певної території як 
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її переваги, а з другого, обмежуючи розвиток тієї ж самої території 
суспільними трансформаціями. Метою дослідження є аналіз сфери 
планування розвитку територій в умовах трансформації суспіль-
них відносин з урахуванням подій воєнного характеру. У роботі 
визначається вирішення таких дослідницьких завдань: системати-
зація досягнень у нормативно-теоретичній площині сфери плану-
вання розвитку територій, визначення напрямів розвитку терито-
рій в умовах трансформації суспільних відносин, вплив чинників 
воєнного стану на сферу просторового розвитку та обґрунтування 
інноваційних механізмів відбудови та відновлення територій. Ме-
тодологія дослідження базується на загальнонаукових методах, зо-
крема, аналізу та синтезу, порівняння, індукції та дедукції, спосте-
реження, які надають можливість аналізувати досягнення в теорії 
та практиці сфери планування розвитку територій.

Залишається недослідженим коло питань у сфері функціонуван-
ня сфери планування розвитку територій в умовах відбудови країни. 
До них відносять питання наукового обґрунтування впливу органів 
публічної влади в процесах забезпечення регенерації просторів, фі-
нансування інновацій, проблематика економічної доцільності впро-
вадження нових містобудівних форм розвитку територій, оцінюван-
ня ефективності запровадження інновацій із позицій доцільності 
використання територіальних ресурсів.

В умовах сьогодення ефективне планування є тим процесом, 
який дає змогу аргументувати необхідні зміни територіального 
розвитку задля потреб громад, використовуючи просторовий по-
тенціал та визначаючи сильні та слабкі сторони певної території.

2.2.1. Теоретичні та нормативно-законодавчі аспекти сфери 
планування розвитку територій

Згідно зі ст. 2 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності» планування територій визначається як діяльність дер-
жавних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних 
та фізичних осіб [12]. У цій діяльності означено коло питань, які 
безпосередньо спрямовані на розвиток тієї чи іншої території, і 
першим із них означено прогнозування розвитку територій, яке 
має на меті науково обґрунтоване передбачення напрямів розви-
тку певної території або її окремих частин, їх потенційного стану 
в перспективі та можливого вибору варіантів розвитку. Результа-
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том такої діяльності в прогнозуванні територій є прийняття кон-
кретних містобудівних рішень державними органами, органами 
місцевого самоврядування щодо територіального розвитку.

Другим напрямом планування розвитку територій є забезпе-
чення раціонального розселення і визначення шляхів сталого роз-
витку територій, діяльність щодо яких полягає у визначенні пев-
них територій з урахуванням кількості населення, його щільності 
тощо з необхідністю визначення демографічних прогнозів та пер-
спектив народонаселення. При цьому визначаються три необхідні 
складові сталого розвитку територій – економічна, соціальна та 
екологічна, які є однаково важливими для громад в умовах сус-
пільних трансформацій. У напрямі сталого розвитку територій 
саме просторове планування є інструментом досягнення Цілей 
сталого розвитку, що реалізуються як у нашій країні, так і у роз-
винутих країнах міжнародної спільноти різного територіального 
спрямування та розвитку. Згідно зі ст. 1 Закону України «Про ре-
гулювання містобудівної діяльності» сталий розвиток території 
територіальної громади визначений як «соціально, економічно 
та екологічно збалансований розвиток території територіальної 
громади, спрямований на створення економічного потенціалу, 
повноцінного життєвого середовища для сучасних та майбутніх 
поколінь на основі раціонального використання ресурсів (при-
родних, трудових, виробничих, науково-технічних, інтелектуаль-
них тощо), технологічного переоснащення й реструктуризації 
підприємств, удосконалення соціальної, виробничої, транспорт-
ної, комунікаційно-інформаційної, інженерної, екологічної інф-
раструктури, поліпшення умов проживання, відпочинку та оздо-
ровлення, збереження та збагачення біологічного різноманіття та 
культурної спадщини» [12].

Важливим напрямом діяльності у сфері планування розвитку 
територій є обґрунтування розподілу земель за цільовим призна-
ченням, яке полягає у визначенні використання земель за тим 
призначенням, яке здійснюється на підставі відповідної технічної 
документації із землеустрою та чинного законодавства. Згідно зі 
ст. 20 Земельного кодексу України [1] віднесення до тієї чи іншої 
категорії земель здійснюється на підставі рішень органів держав-
ної влади та органів місцевого самоврядування відповідно до їх 
повноважень. Цільове призначення земельних ділянок встанов-
люється цими ж органами під час затвердження проєкту землеу-
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строю щодо їх відведення або інших проєктів землеустрою. Зміна 
цільового призначення земельних ділянок здійснюється за про-
єктами землеустрою щодо їх відведення.

Взаємоузгодження державних, громадських та приватних ін-
тересів під час планування й забудови територій в умовах сього-
дення є одним із найактуальніших напрямів діяльності у сфері 
розвитку територій. В умовах трансформаційних змін відноси-
ни держави, громади та приватної сфери мають значні невідпо-
відності щодо їх тристоронньої тотожності, значний вплив та 
впровадження своїх інтересів справляють приватні структури, 
особливо в напрямі забудови територій. Такі явища потребують 
значного коригування, визначаючи доцільність впровадження 
системи трипартизму в планувальну галузь.

У напрямі підвищення ефективності діяльності фахівців сфе-
ри планування територій перспективне значення має визначення 
й раціональне розташування зон житлової та громадської забудо-
ви, інфраструктурних, виробничих, транспортних, рекреаційних, 
природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших 
зон і об’єктів з урахування особливостей розвитку територіаль-
них громад. Багатофункціональність розвитку територій за таки-
ми напрямами означена самою різноманітністю діяльності на цих 
територіях, а також специфікою та особливостями розвитку тієї 
чи іншої громади.

Потребує особливої уваги в межах планувальної діяльності 
встановлення режиму забудови територій, на яких передбачено 
провадження містобудівної діяльності, а також розроблення міс-
тобудівної та проєктної документації. Ці складові є необхідними 
елементами саме просторового розвитку територій і є практич-
ним впровадженням планувальної сфери.

Реконструкцію наявної забудови та територій в умовах глоба-
лізаційних трансформацій вважають одним із найнеобхідніших 
видів діяльності планування розвитку територій. Кризовий стан 
великої кількості об’єктів містобудування, їх моральна та фізична 
зношеність, застарілість певних технологій та норм спонукають 
до рішучих дій у напрямі реконструкції з використанням новіт-
ніх інноваційний інструментів у сфері територіального розвитку. 
Особливо актуальним в умовах інформаційного простору є запро-
вадження процесів діджиталізації з урахуванням їх високої дина-
мічності, використання широкого кола можливостей та інновацій.
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В умовах трансформаційного розвитку суспільних відносин 
не тільки інновації потребують широкого впровадження. Акту-
альними залишаються напрями збереження, створення та віднов-
лення рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих територій 
та об’єктів, ландшафтів, лісів, парків, скверів, окремих зелених 
насаджень. Сталий розвиток зумовлює необхідність відтворення 
екологічної складової територій та планування цього процесу.

Для формування позитивного іміджу та інвестиційної прива-
бливості територіальних громад необхідно здійснити низку заходів 
щодо створення та розвитку інженерно-транспортної інфраструк-
тури територій, які сприятимуть формуванню ефективної моделі 
управління просторовими змінами. Також в умовах трансформації 
суспільних відносин важливим напрямом планування розвитку те-
риторій є урахування інтересів усіх верств населення. Створення 
безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими 
фізичними можливостями та інших маломобільних груп населен-
ня запроваджується під час підготовки містобудівних умов і обме-
жень забудови земельних ділянок, плануванні та створенні умов 
для доступності в розробці містобудівної документації тощо.

2.2.2. Напрями розвитку територій в умовах трансформації 
суспільних відносин

У сфері планування розвитку територій одне з найвизначніших 
місць займає просторове планування, яке в умовах трансформа-
ційних економічних змін є відповіддю на заклики урбанізаційних 
процесів. Просторове планування пов’язане зі стратегічним пла-
нуванням громад і намаганням впливати на просторове відтво-
рення життя та діяльності населення. Просторове планування є 
діяльністю у сфері публічного управління та адміністрування, від-
бувається на всіх рівнях територіального розвитку, однак найбільш 
значущий вплив має на місцевому рівні. Діяльність щодо просто-
рового розвитку ґрунтується на розробці планових документів 
(наприклад, генерального плану розвитку населеного пункту) і 
носить комплексний характер. Узгодженість планових документів 
просторового розвитку вимагає координації всіх рівнів.

Сьогодні просторове планування в країні зазнає значних змін, 
які визначені впровадженням механізмів децентралізації владних 
повноважень. Основними напрямами переходу від централізованої 
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політики є запровадження інтегрованих та стратегічних підходів 
у планування розвитку територій. Після змін у суспільних відно-
синах наприкінці ХХ ст. та значного впливу глобалізаційних про-
цесів, входження у світову ринкову економіку розвиток просторо-
вого планування мав неактуальний, інколи остаточний характер, а 
методологічні основи цієї галузі залишалися в реаліях минулого 
сторіччя, у тому числі на нормативно-законодавчому рівні.

На сучасному етапі трансформаційних змін країна прий няті 
нові закони(зокрема Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо планування викорис-
тання земель» від 28 квітня 2021 р. № 1423–IX), яким визна-
чено нові підходи в розробленні земельної та містобудівної до-
кументації, що надають громадянам, територіальним громадам 
міст і сіл значний потенціал для використання своїх територій 
[8]. Цим законом передбачається скасування зайвих дозволів 
та дублювання процедур перевірки документації із землеу-
строю, запроваджується незалежний контроль документації із 
землеустрою через громадську експертизу або рецензування. 
Наступним кроком змін просторового розвитку громад стає 
взаємна відповідність землевпорядної, топографо-геодезичної 
та картографічної діяльності. Важливим напрямом державного 
регулювання певних змін є оновлення державних будівельних 
норм. Закон України «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо планування використання земель» 
вводить у суспільне користування дефініцію «просторове пла-
нування», що є практичним напрямом адаптації чинного зако-
нодавства до сучасних глобалізаційних реалій.

Інструментом просторового розвитку громад є розробка та 
впровадження містобудівної документації. Документація з про-
сторового планування покликана визначати та офіційно опри-
люднювати через рішення органів публічної влади просторового 
розвитку, використання певної території на всіх рівнях, включно 
з документацією транскордонного рівня. Публічна доступність 
та прозорість документації є важливим кроком у запровадженні 
відкритих суспільних відносин та залученні територіальних гро-
мад у прийнятті рішень щодо планування територій. Головним 
наміром у цій сфері є забезпечення сталості та впорядкованості 
соціального та економічного розвитку, а також збереження еколо-
гічного стану навколишнього природного середовища.
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Просторове планування використовується органами держав-
ної влади та місцевого самоврядування для впливу на перспек-
тивний розвиток територій, розташування систем розселення на-
селення та здійснення різних видів діяльності в просторі та часі. 
Документація щодо просторового планування розвитку терито-
ріальних громад містить відповідну інформацію про оперативну 
просторову ситуацію (наявність відповідних функціональних зон, 
об’єктів інженерної інфраструктури та транспортного сполучен-
ня, розвиток приміських зон, дані щодо розвитку народонаселен-
ня, необхідність реконструкції житлових та промислових районів 
тощо), та в цьому контексті визначаються варіанти містобудівних 
рішень та проєктні пропозиції майбутнього просторового розви-
тку. Містобудівна документація є інформаційним носієм ситуації 
щодо наявного стану та перспективного розвитку певної терито-
рії, визначаючи планування цієї території як головний інструмент 
просторового розвитку. Необхідно визначити, що планувальні 
рішення розвитку територій через розробку та впровадження 
містобудівної документації повністю не реалізуються в життя та 
діяльність громад, поточна ситуація вносить свої коригування в 
реалізацію таких планів.

Згідно із Законом України «Про регулювання містобудівної ді-
яльності» в нашій країні містобудівна документація поділяється на 
документацію державного, регіонального та місцевого рівнів [12].

Документацію державного рівня представляє Генеральна схема 
планування території України, яка визначає концептуальні вирі-
шення планування та використання території України та є голо-
вним документом у системі містобудівної документації. Згідно п. 
12 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про регулювання містобудівної ді-
яльності» схеми планування території на регіональному рівні роз-
робляються в розвиток Генеральної схеми планування території 
України. У країні вже існує розроблена, затверджена та в основно-
му реалізована Генеральна схема планування території України, 
що затверджена Законом України «Про Генеральну схему плану-
вання території України» 7 лютого 2002 р. [10]. Вона є чинною 
через відсутність термінів дії містобудівної документації в Укра-
їні, але її розрахунковий період підлягає певному коригуванню з 
урахуванням змін у геополітичній та просторовій ситуації.

Розвиток територій згідно з Генеральною схемою планування 
території України планується за такими напрямами: господар-
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ське зонування території, екологічний розвиток території, інфра-
структурні перспективи, території техногенного та природного 
навантаження та потенційної природно-техногенної небезпеки, 
території регламентованого використання, території історико-
культурного призначення, території єдиного виду використан-
ня, території організації туризму, системи розселення, системи 
транспорту, виробничо-містобудівне освоєння території, природ-
но-заповідні, рекреаційні та оздоровчі території, організація на-
ціональної екологічної мережі, планувальна структура території, 
оцінка факторів використання території та її містобудівного по-
тенціалу, території магістральних нафтопроводів та газопроводів, 
комплексна оцінка території, зони стимулюючого впливу тран-
спортних коридорів на прилеглу територію, забезпеченість вод-
ними ресурсами. Зрозуміло, що такий розгалужена інформаційна 
система даних визначає узагальнюючий характер планування те-
риторії країни і є основою для розробки документацій регіональ-
ного та місцевого рівнів [4]. Інформаційне наповнення Генераль-
ної схеми планування території України є прозорим та доступним 
на сайті Міністерства розвитку громад та територій України.

На рівні регіону розробляються схеми планування територій. У 
схемах планування територій визначаються заходи реалізації дер-
жавної політики та враховуються державні інтереси під час плану-
вання цих територій, їх історичні, економічні, екологічні, геогра-
фічні й демографічні особливості, етнічні та культурні традиції.

Організація розроблення та затвердження схем планування 
територій на регіональному рівні полягає в ось у чому: після 
прийняття відповідними радами рішень про розроблення схем 
планування територій органи публічного управління та адміні-
стрування відповідно до своїх повноважень протягом двох міся-
ців: оприлюднюють через засоби масової інформації відомості 
про початок робіт, пов’язаних із розробленням схем планування 
територій на регіональному рівні, визначають форму, місце, строк 
внесення сільськими, селищними, міськими радами та їх виконав-
чими органами, а також фізичними та юридичними особами про-
позицій (зауважень) до технічних завдань цих схем; визначають 
технічні завдання на розроблення схем планування територій на 
регіональному рівні; організують розроблення схем планування 
територій на регіональному рівні. Обласні державні адміністра-
ції відповідно до своїх повноважень протягом двох тижнів після 
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завершення робіт, пов’язаних із розробленням схем планування 
територій на регіональному рівні: повідомляють через засоби ма-
сової інформації про місце та строки розгляду схем планування 
територій, а також про форми подання пропозицій і порядок їх 
урахування; подають спеціально уповноваженому центральному 
органу виконавчої влади з питань містобудування та архітектури 
схеми планування територій областей для проведення експертизи 
та надання висновку щодо їх затвердження [12].

Схеми планування територій на регіональному рівні затвер-
джуються відповідними радами. Схеми планування територій 
на регіональному рівні кількох адміністративно-територіальних 
одиниць затверджуються спільним рішенням відповідних рад. 
Рішення про затвердження схеми планування територій на регіо-
нальному рівні оприлюднюється через засоби масової інформації. 
Порушення встановленого порядку розроблення схем планування 
територій на регіональному рівні може бути підставою для оскар-
ження до суду рішень відповідних рад про їх затвердження [12].

Основними планувальними документами системи просторо-
вого розвитку на місцевому рівні є:

 – Генеральний план населеного пункту – містобудівна доку-
ментація, яка визначає принципові вирішення розвитку, плануван-
ня, забудови та іншого використання території населеного пункту;

 – План зонування території – містобудівна документація, що 
визначає умови та обмеження використання території для місто-
будівних потреб у межах визначених зон;

 – Детальний план території – містобудівна документація, яка 
розробляється для окремих районів, мікрорайонів, кварталів та 
районів реконструкції наявної забудови населених пунктів;

 – Проєктна документація – затверджені текстові та гра-
фічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об’ємно-
планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні 
вирішення, а також кошториси об’єктів будівництва [12].

Генеральний план населеного пункту розробляється та затвер-
джується в інтересах відповідної територіальної громади з ураху-
ванням державних, громадських та приватних інтересів. Сьогодні 
є певні дискусійні моменти щодо врегулювання інтересів усіх за-
цікавлених сторін при розробці містобудівної документації. Дея-
кі з них перебувають у площині правових визначень, що певним 
чином робить необхідним узгодження саме нормативно-законо-
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давчих аспектів сфери планування територій, а вже потім інших 
напрямів розвитку просторового характеру. Зокрема, «порівняль-
ний аналіз змісту нормативних положень трьох законів показує, 
що в них закріплені різні юридичні моделі планування земель 
відповідно до основного цільового призначення за проєктами 
землеустрою та планування функціонального використання зе-
мель на основі містобудівної документації, що негативно впливає 
на вирішення практичних питань і проблем розвитку територій, 
забудови земель у межах і за межами населених пунктів, здій-
снення права державної й комунальної власності на землю» [5].

Генеральний план визначає довгострокові перспективи про-
сторового розвитку населеного пункту. В умовах трансформа-
ції суспільних відносин генеральний план є тим інструментом, 
який дає змогу врахувати виклики сьогодення в напрямі багато-
функціональності розвитку території, визначення її специфіки та 
перспективного спрямування. Ефективність реалізації такої міс-
тобудівної документації залежить від численних факторів, зокре-
ма особливостей розвитку території на сучасному етапі, впливу 
зовнішніх чинників, трансформацій господарського комплексу, 
глобалізаційних викликів тощо. Генеральний план не тільки кон-
статує планувальну структуру населеного пункту, функціональне 
зонування його території, розміщення центрів обслуговування, 
мережу транспортного сполучення, інженерного забезпечення 
тощо, а й визначає перспективи багатовекторності розвитку тери-
торії, надаючи потенціал гнучкого реагування на реалії сьогоден-
ня. Саме тому його розробці передує техніко-економічне обґрун-
тування розвитку міста, завданням якого є визначення напрямів 
містоутворюючої бази, динаміки чисельності населення і варіан-
тів територіального розвитку. Для населених пунктів, занесених 
до Списку історичних населених місць України, у межах визначе-
них історичних ареалів у складі генерального плану населеного 
пункту визначаються режими регулювання забудови та розробля-
ється історико-архітектурний опорний план, у якому зазначається 
інформація про об’єкти культурної спадщини.

Зрозуміло, що формування та реалізація містобудівної доку-
ментації впливає на діяльність органів публічної влади, зокрема 
органів місцевого самоврядування. Відповідно до генеральних 
планів населених пунктів сільські, селищні, міські ради та їх ви-
конавчі органи в межах своїх повноважень:
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1) подають пропозиції до проєкту відповідного місцевого бю-
джету на наступний рік або про внесення змін до бюджету на по-
точний рік щодо потреби в розробленні містобудівної документації;

2) визначають в установленому законодавством порядку роз-
робника генерального плану населеного пункту, встановлюють 
строки розроблення та джерела його фінансування;

3) звертаються до обласної державної адміністрації щодо ви-
значення державних інтересів для їх урахування під час розро-
блення генерального плану населеного пункту;

4) повідомляють через місцеві засоби масової інформації про 
початок розроблення генерального плану населеного пункту та 
визначають порядок і строк внесення пропозицій до нього фізич-
ними та юридичними особами;

5) забезпечують попередній розгляд матеріалів щодо розро-
блення генерального плану населеного пункту архітектурно-міс-
тобудівними радами відповідного рівня;

6) узгоджують проєкт генерального плану населеного пункту з 
органами місцевого самоврядування, що представляють інтереси 
суміжних територіальних громад, з метою врегулювання питань 
планування територій у приміських зонах [12]. Трансформація 
суспільних відносин робить необхідним фінансові коригування 
розробки містобудівної документації. До недавніх часів генераль-
ний план розроблявся на певний термін. Сьогодні, з урахуванням 
економічної спроможності територіальних громад (або її лімітова-
ності), строк дії генерального плану населеного пункту не обмеж-
ується і всі пропозиції генерального плану розробляються на дов-
гостроковий період планувального розвитку населеного пункту. 
Тривалість генерального плану уточнюється залежно від конкрет-
них містобудівних умов у концепції розвитку населеного пунк-
ту. Для визначення перспектив формування населеного пункту в 
генеральному плані наводиться стислий прогноз містобудівного 
розвитку на віддалений час. Рішення про розроблення генераль-
ного плану населеного пункту приймає відповідна місцева рада.

З метою визначення умов та обмежень використання території 
для містобудівних потреб у межах визначених зон розробляється 
план зонування території на основі генерального плану населеного 
пункту (у його складі або як окремий документ), плану земельно-
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господарського устрою та містобудівного кадастру. Невід’ємною 
складовою плану зонування території (у складі генерального пла-
ну чи окремо) є проєкт землеустрою щодо впорядкування терито-
рії населеного пункту [12].

План зонування території розробляється для створення спри-
ятливих умов для життєдіяльності людини, забезпечення захисту 
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природ-
ного характеру, запобігання надмірній концентрації населення й 
об’єктів виробництва, зниження рівня забруднення навколишньо-
го природного середовища, охорони та використання територій з 
особливим статусом, у тому числі ландшафтів, об’єктів істори-
ко-культурної спадщини, а також земель сільськогосподарського 
призначення й лісів. План зонування території встановлює функ-
ціональне призначення, вимоги до забудови, ландшафтної орга-
нізації території.

Генеральний план як планувальний документ безпосередньо в 
натуру не переноситься. Для цього розробляються детальні плани 
території – містобудівні документи для окремих районів, мікро-
районів, кварталів та районів реконструкції наявної забудови на-
селених пунктів.

Детальні плани території визначають:
1) принципи планувально-просторової організації забудови;
2) червоні лінії та лінії регулювання забудови;
3) функціональне призначення, режим та параметри забудови 

однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно 
з державними будівельними нормами, стандартами і правилами;

4) містобудівні умови та обмеження (у разі відсутності плану 
зонування території) або уточнення містобудівних умов та обме-
жень згідно із планом зонування території;

5) потребу в підприємствах і закладах обслуговування насе-
лення, місце їх розташування;

6) доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;
7) черговість та обсяги інженерної підготовки території;
8) систему інженерних мереж;
9) порядок організації транспортного й пішохідного руху;
10) порядок комплексного благоустрою та озеленення [12].
Відповідно до детального плану території органи місцевого са-

моврядування приймають рішення щодо визначення земельних ді-
лянок для розташування та будівництва об’єктів містобудування й 
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іншого використання; вибору, вилучення (викупу), надання у влас-
ність або користування (оренду) земельних ділянок; визначення по-
верховості й інших параметрів забудови території; розроблення та 
затвердження містобудівних проєктів місцевого розвитку території.

У сучасних реаліях сьогодення запроваджується новий вид 
містобудівної документації – комплексний план просторового 
розвитку території територіальної громади – одночасно містобу-
дівна документація на місцевому рівні та документація із земле-
устрою, що визначає планувальну організацію, функціональне 
призначення території, основні принципи й напрями формуван-
ня єдиної системи громадського обслуговування населення, до-
рожньої мережі, інженерно-транспортної інфраструктури, інже-
нерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та 
населення від небезпечних природних і техногенних процесів, 
охорони земель та інших компонентів навколишнього природ-
ного середовища, формування екомережі, охорони і збереження 
культурної спадщини та традиційного характеру середовища на-
селених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому 
числі етапність освоєння території.

Комплексний план просторового розвитку території громади –  
це документ, який дає можливість перетворити бачення щодо 
майбутнього громади в інструмент управління її розвитком. Він 
вирішує в межах території всієї громади питання:

 – визначення функції території;
 – забезпечення соціальною, транспортною та інженерною 

інфраструктурою;
 – формування сприятливого середовища для мешканців;
 – створення умов для розвитку місцевого бізнесу та залучен-

ня інвестицій.
У процесі розроблення комплексного плану до того ж інвен-

таризуються ресурси громади, земельні, лісові, водні, надра, а це 
одна із передумов їх ефективного та раціонального використання. 
У результаті – розкриваються нові можливості та потенціал гро-
мади, відбувається економічне зростання та збільшення дохідної 
частини місцевих бюджетів [2].

Комплексний план просторового розвитку території територі-
альної громади розробляється на всю територію територіальної 
громади і є особливо актуальним в умовах об’єднання територі-
альних громад.
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Відповідно до Порядку розроблення, оновлення, внесення 
змін та затвердження містобудівної документації, затвердженим 
Постановою КМУ від 1 вересня 2021 р. № 926 [11] підставою 
для прийняття рішення про розроблення комплексного плану 
є відсутність комплексного плану. Винятком є випадок, коли 
територія громади включає лише територію населеного пунк-
ту, що, у свою чергу, є підставою для прийняття рішення про 
розроблення генерального плану певного населеного пункту чи 
оновлення вже затвердженого генерального плану відповідно до 
вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо планування використання земель» [8]. 
Комплексний план не розробляється, якщо територія громади 
включає лише територію населеного пункту, передбачає узго-
джене прийняття рішень щодо цілісного (комплексного) про-
сторового розвитку населених пунктів як єдиної системи роз-
селення й території за їх межами.

Генеральні плани населених пунктів у межах території тери-
торіальної громади деталізують положення комплексного плану 
та є його невід’ємними складовими. Детальні плани території в 
межах території територіальної громади деталізують положення 
генеральних планів населених пунктів. Детальні плани території 
одночасно з їх затвердженням стають невід’ємними складовими 
комплексного плану та генерального плану населеного пункту.

Комплексний план розробляється та затверджується з метою за-
безпечення сталого розвитку територіальної громади з додержан-
ням принципу збалансованості державних, громадських та приват-
них інтересів та з урахуванням концепції інтегрованого розвитку 
території територіальної громади (за наявності).

Концепція інтегрованого розвитку території територіальної 
громади є особливим видом вихідних даних для розроблення 
комплексного плану і відображає аналіз наявного стану та бажан-
ня, потенціали, перспективи, наміри розвитку території територі-
альної громади, ґрунтуючись на просторовому аналізі та на залу-
ченості й балансуванні інтересів усіх заінтересованих сторін [5].

Запровадження інтегрованого розвитку громад передбачається 
через стимулювання розроблення із залученням громадськості та 
зацікавлених сторін та затвердження органами місцевого само-
врядування концепцій інтегрованого розвитку громад та планів 
дій із реалізації їх положень. У реаліях сьогодення територіальні 
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громади мають певну кількість проблем, зумовлених як глобальни-
ми тенденціями розвитку населених пунктів, так і особливостями 
історичного містобудування, планування соціально-економічного 
розвитку, впливу населення на урядування та планування розвитку, 
забезпечення інклюзивності простору, сталого розвитку територій, 
рівного доступу до послуг та інфраструктури незалежно від наяв-
ного стану. Дієві механізми планування розвитку територій із залу-
ченням заінтересованих сторін актуальні в умовах трансформації 
суспільних відносин, і перебувають у процесі їх розроблення. По-
требують подальшої розробки та впровадження нові організаційні 
форми планування розвитку громад та пошук правового підґрун-
тя. Невелика кількість міст країни та Подільський район м. Києва 
мають розроблені концепції інтегрованого розвитку, створені із за-
лученням основних заінтересованих сторін (прогресивні девелопе-
ри, громадські організації, професійні асоціації, науково-дослідні 
та проєктні інститути, групи осіб з інвалідністю та іншими осо-
бливими потребами, різні професійні групи (медичні працівники, 
освітяни, екологи та інші). Також невелика кількість об’єднаних 
територіальних громад мають концепції інтегрованого розвитку, 
які розроблені за активної участі представників територіальної 
спільноти. Діяльність у сфері планування розвитку громад та те-
риторій щодо інтегрованого розвитку ґрунтується на положеннях 
міжнародного рівня та спрямована на реалізацію Цілі № 11 «Ста-
лий розвиток міст та громад. Забезпечення відкритості, безпеки, 
життєстійкості й екологічної стійкості міст і населених пунктів» 
Цілей Сталого Розвитку ООН, затверджених 25 вересня 2015 р.  
Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН «Перетворення нашого 
світу: Порядок денний в області сталого розвитку на період до 
2030 року» [7], п. 11 ст. 1 Указу Президента України від 30 вересня 
2019 р. № 722/2019 «Про Цілі сталого розвитку України на період 
до 2030 року» [13] та основних положень Лейпцизької хартії «Міс-
та Європи на шляху сталого розвитку» [4]. Концепція інтегровано-
го розвитку громади – це документ стратегічного планування, що 
визначає довгострокові, міждисциплінарні, просторові та соціаль-
но-економічні пріоритети розвитку громади, розробляється із за-
лученням місцевих мешканців та інших заінтересованих сторін, є 
передумовою розроблення містобудівної документації на місцево-
му рівні на принципах сталого розвитку з метою підвищення якос-
ті життя, доступності та рівності можливостей, сприяння розвитку 
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соціальних відносин громадян та ділової активності, оптимізації 
адміністративної діяльності, координується з державними й регіо-
нальними програмами розвитку. Плани дій із реалізації положень 
концепцій інтегрованого розвитку громад розробляються на осно-
ві кращих практик інтегрованого розвитку громад та забезпечують 
узгодження місто будівної документації, програм соціально-еконо-
мічного розвитку відповідних адміністративно-територіальних оди-
ниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування, 
місцевих бюджетів із положеннями концепцій. При цьому потребу-
ють подальшої розробки механізми планування інтегрованого роз-
витку громад в умовах децентралізації владних повноважень.

Важливе значення в процесах розвитку територій має страте-
гічне планування. У сучасних умовах розвитку державотворення 
стратегічне планування певних територій уже набуло певного до-
свіду та поширення, але водночас не втратило своєї актуальності. 
Саме такий вид планувальної діяльності у сфері планування роз-
витку території має важливі переваги порівняно зі звичайним пла-
нуванням. Однією з перших переваг стратегічного планування є 
стабільність визначення пріоритетів розвитку певною територіаль-
ною громадою, зумовленою результатом співпраці трьох основних 
верств представників громади – органів місцевого самоврядуван-
ня, підприємницького сектору і громадських організацій. За таких 
процесів можливе залучення коштів представників сфери бізнесу 
для вирішення пріоритетних завдань розвитку певної території. 
Громадські організації в цій діяльності виконують контролюючу 
функцію радників та певним чином визначають коло проблем та 
можливі шляхи їх вирішення для невеликих верств населення.

В умовах трансформації суспільних відносин стратегічний 
план залишається тим документом, який визначає ресурси розви-
тку територіальної громади та дає змогу їх використовувати для 
її потреб або розв’язання певних проблем. Ефективність страте-
гічного планування полягає в цілеспрямованому використанні 
фінансових, інформаційних, інфраструктурних та інших ресурсів 
громад при вирішенні пріоритетних напрямів розвитку, визнача-
ючи ці пріоритети самостійно.

У сучасних умовах розвитку громад територіальному плану-
ванню має передувати стратегічне планування, цілями якого є 
визначення загальних напрямів, пріоритетів і завдань розвитку 
окремих територій, означення гнучких інструментів та техноло-
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гій розвитку для органів публічного управління та адмініструван-
ня, підприємницьких структур і населення громади. Міста нашої 
країни мають чинні стратегічні плани розвитку, що може і стає 
основою для формування відповідних викликів містобудівного 
розвитку та оновлення передбаченої законодавством містобудів-
ної документації.

Стратегічне планування розвитку територій має певний кон-
солідуючий ефект. При визначенні перспектив певної території в 
розробці стратегічного плану приймає участь достатня кількість 
представників місцевої спільноти, з різних сфер та секторів еконо-
міки. Саме вони визначають майбутнє своєї громади і шляхи його 
досягнення, що дає змогу налагодити процеси самоідентичності, 
згуртування населення та сприяє соціальній єдності громади. Та-
кож при наявності вже розробленого стратегічного плану будь-яка 
громада має більший ресурс на отримання певних преференцій у 
вигляді фінансової допомоги, кредитних напрямів, технічної під-
тримки тощо. Світовий досвід говорить про те, що система отри-
мання грантів спирається на наявність у територіальної громади 
певних документів, зокрема й розроблених стратегічних планів.

Експертами проєкта «Школи децентралізації U-LEARN» були 
напрацьовані ключові принципи просторового планування тери-
торії територіальної громади [12]:

– ініціативність (стимулювання початку процесу комунікації зі 
стейкхолдерами);

– інклюзивність (інтереси всіх стейкхолдерів мають бути 
представлені);

– активність (стимулювання активної участі стейкхолдерів у 
процесі просторового планування);

– субсидіарність (максимально можливе наближення процесу 
просторового планування до безпосереднього споживача резуль-
татів такого планування);

– пропорційність (рівновага між правилами, нормами та від-
повідальністю);

– вертикальність (поєднання місцевих містобудівних потреб 
та інтересів із загальнодержавними та регіональними);

– горизонтальність (секторальна та транскордонна координація);
– обізнаність та фаховість (розширення знання заінтересова-

них сторін про просторове планування, розвиток здатності ефек-
тивно планувати та діяти);



195

– публічність та прозорість (постійне інформування заінтер-
есованих сторін);

– прогнозування майбутнього (планування використання ре-
сурсів у майбутньому);

– ітерація (постійний моніторинг змін та адаптація до них).
В основу системи регулювання сферою планування розвитку 

територій входять такі інституції:
1. Державні органи виконавчої влади з питань містобудування 

та архітектури на центральному, регіональному й місцевому рівні 
(що регулюють містобудівну діяльність): Міністерство розвитку 
громад та територій; обласні органи виконавчої влади з питань 
містобудування та архітектури; районні відділи (управління) міс-
тобудування та архітектури; головні управління містобудування 
та архітектури міських державних адміністрацій; відділи (управ-
ління) містобудування та архітектури районних у містах держав-
них адміністрацій. Ключовими посадами в управлінні зазначени-
ми органами є головні архітектори міста, району в місті.

2. Органи місцевого самоврядування – обласні, районні, міські 
ради через комісії з питань будівництва, архітектури, містобудуван-
ня здійснюють підготовку та прийняття рішень щодо планування, 
розвитку, забудови територій, регуляторних актів управління.

4. Спеціальні органи державного нагляду (контролю) у сфері 
будівництва та архітектури з представництвами на регіонально-
му та місцевому рівнях, що контролюють і регулюють дозвільну 
систему галузі.

5. Проєктні інститути містобудування, організації генерально-
го проектування, установи, фірми проєктної справи, що формують 
«пропозицію» на ринку архітектурного проєктування.

6. Будівельні організації та установи генерального підряду, що 
формують будівельні послуги.

7. Національна спілка архітекторів України; Будівельна Па-
лата України; Українська асоціація якості; Центральний комітет 
профспілки працівників будівництва та промисловості будівель-
них матеріалів України; Українська будівельна асоціація; інші 
асоціації та громадські неприбуткові об’єднання архітекторів і 
будівельників, що виконують дорадчу функцію, координаційну 
та наглядово-контрольну функцію з органами державної влади та 
місцевого самоврядування.
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8. Інвестори, замовники будівництва (проєктування), агент-
ства нерухомості, суб’єкти господарської діяльності, фізичні та 
юридичні особи [6, c. 286–287].

У сфері планування території важливим аспектом демокра-
тизації суспільних відносин є налагодження процесу враху-
вання громадських і приватних інтересів під час планування 
й забудови. Закон України «Про регулювання містобудівної ді-
яльності»[1] чітко регламентує проведення громадських слу-
хань під час розробки та реалізації містобудівної документації. 
Згідно з цим Законом установлено обов’язковість громадсько-
го обговорення містобудівного обґрунтування розміщення 
об’єктів містобудування. Нововведенням став аргумент прове-
дення громадських обговорень до виділення земельної ділян-
ки. Зацікавлені представники територіальної громади мають 
бути проінформовані про заплановане будівництво до ухвален-
ня основного рішення, що надає можливість забезпечити вра-
хування всіх думок та інтересів. Недоліком формування цієї 
системи є невизначеність у обов’язковості виконання пропо-
зицій громадських обговорень під час реалізації містобудівних 
проєктів. Ця складова розвитку сфери територіального плану-
вання громад потребує подальшого аналізу та нормативно-за-
конодавчого забезпечення, оскільки згідно із Законом України 
«Про регулювання містобудівної діяльності» [12] тільки вве-
дено погоджувальну комісію, яку громадським обговоренням 
має бути створено для коригування відповідної містобудівної 
документації. Квота громади в ній має бути не меншою ніж 
50 % та не більшою ніж 70 % загального складу.

Ще одним важливим аспектом є заборона будівництва об’єктів, 
розміщення яких не передбачено генеральним планом (для малих 
населених пунктів) або детальними планами територій. Отже, за-
будова населених пунктів віднині має відбуватися не хаотично, а 
відповідно до затверджених планів. Обов’язок проведення гро-
мадського обговорення, на відміну від попередніх норм, лежить 
на місцевій раді або ж її виконавчому органі. До участі в обгово-
ренні відтепер допущено і представників громадських організа-
цій та органів самоорганізації населення, діяльність яких поши-
рена на відповідну територію [12].

Серед основних проблем у залученні громадськості до проце-
су просторового планування можна виокремити такі:
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– практика ігнорування громадськості та інших заінтересова-
них сторін при плануванні та забудові територій територіальних 
громад;

– відсутність дієвих механізмів впливу громадськості та інших 
заінтересованих сторін на процеси прийняття рішень при прове-
денні консультацій із громадськістю чи громадських слухань, не-
врахування пропозицій стейкхолдерів у проєктах документації з 
просторового планування;

– залучення громадськості та інших заінтересованих сторін 
лише на стадіях завершення підготовки проєктів документації з 
просторового планування, застарілі форми участі громадськості 
та інших стейкхолдерів у процесах прийняття рішень;

– відсутність відповідальності посадових осіб суб’єктів пу-
блічної влади за недотримання процедур участі громадськості та 
інших заінтересованих сторін у процесах прийняття рішень щодо 
просторового планування території територіальної громади;

– відсутність чітких процедур і механізмів реалізації громад-
ського контролю у сфері містобудування;

– неефективність діяльності консультативно-дорадчих органів 
через непрозорість порядку їх формування [3].

Громадське обговорення щодо розвитку територій та реалі-
зації містобудівних рішень в основному проходить у формі гро-
мадських слухань, і тому територіальна громада має повне право 
керуватись відповідним порядком проведення громадських слу-
хань, затвердженого статутом.

Забезпечення врахування громадських інтересів під час здій-
снення містобудівної діяльності полягає у:

– інформуванні громадськості про прийняття міською радою 
або уповноваженим нею органом про розробку нової або внесен-
ня змін до наявної містобудівної документації,

– інформуванні громадськості про початок підготовки проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 
чи реконструкції (зі зміною цільового призначення) об’єкта міс-
тобудування,

– інформуванні громадськості про мету, строки та умови під-
готовки містобудівної та проєктної документації,

– створення умов для ознайомлення громадськості з проєкта-
ми відповідних містобудівних документів,

– наданні громадськості на її запити необхідної інформації,
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– створенні умов для надання громадськістю пропозицій або 
зауважень до проєктів містобудівної документації,

– проведенні громадського обговорення шляхом організації та 
проведення громадських слухань;

– гласному та відкритому розгляді й затвердженні проєктів 
нової та внесення змін до наявної містобудівної документації, у 
тому числі щодо будівництва, реконструкції (зі зміною цільового 
призначення) окремих об’єктів містобудування, пропозицій і за-
уважень до них.

Відповідальним за забезпечення виконання завдань порядку 
проведення громадських слухань є виконавчий орган міської ради.

2.2.3. Вплив факторів воєнного стану на сферу планування 
розвитку територій

24 лютого 2022 р. життя та діяльність населення нашої краї-
ни змінились докорінним чином. Розвиток територій сьогодні не 
є тією основоположною категорією, на яку опираються фахівці 
публічного управління та адміністрування. Сьогодні суспільство 
говорить про збереження та відтворення територій, а, у деяких 
випадках, про хоча б не руйнування об’єктів інфраструктури та 
житлового фонду. Унаслідок зазначених змін у країні, громади 
отримали багато загроз з одного боку та викликів – з другого. За-
грози мають руйнівний характер, інколи зі значним пошкоджен-
ням містобудівних об’єктів та значним негативним впливом на 
діяльність місцевих спільнот. На місцевому рівні органи публіч-
ного управління та адміністрування перебувають у межах повно-
важень самостійно опікуватися своїми територіями на основі 
принципу повсюдності, за певного коригування на державному 
рівні умов та об’єктів важливого значення в умовах воєнного ста-
ну. Виклики, особливо для найбільш гарячих територій, поляга-
ють у тому, що громади отримують сповільнення, інколи взагалі 
припинення будь-якої містобудівної діяльності для всієї території 
громади. Планування розвитку територій сьогодні докорінним 
чином змінює свій вектор і спрямовується на багатофункціональ-
ність відтворення містобудівної діяльності. Зрозуміло, що ті гро-
мади, які не зазнали значного впливу руйнівних змін, продовжу-
ють свою діяльність щодо сфери планування розвитку територій, 
але наявний стан базової трансформації суспільних відносин і 
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там корегує будь-які питання містобудівної діяльності. Низка 
змін у нормативно-законодавчих актах нашої країни стосується 
всіх громад, у тому числі й у сфері територіального розвитку.

За останні роки органи державної влади, органи місцевого 
самоврядування, а також учасники процесу містобудування шу-
кали новітні та економічні технології забезпечення розвитку пла-
нування та забудови територій, у тому числі для великих, над-
великих міст та міст із населенням понад мільйон мешканців. Усі 
ці інструменти сьогодні є надважливими для відтворення стану 
територій та пересічного функціонування галузей діяльності в 
будь-якому населеному пункті. Саме сучасність форм та мето-
дів, інструментів і технологій містобудівної галузі дає змогу у 
швидкий спосіб оновити або відтворити, інколи заново створити 
необхідні містобудівні об’єкти та об’єкти сучасної житлової, со-
ціальної та інженерної інфраструктури. Саме цей механізм залу-
чення інноваційних важелів містобудівної діяльності дасть змогу 
у незначні терміни оновити або відтворити всі втрачені об’єкти, і 
саме в цій площині необхідна значна підтримка та співпраця ор-
ганів публічної влади та представників архітектурно-будівельної 
діяльності на місцевому та регіональному рівні. Докорінна транс-
формація суспільних відносин тільки сприятиме таким змінам, 
водночас маючи синергетичний вплив на всіх учасників процесу 
містобудування та відбудови наших населених пунктів.

Території, які не зазнали докорінних змін у сфері плануван-
ня свого розвитку, беззаперечно також мають певні коригуван-
ня щодо напрямів містобудівної діяльності. На сучасному етапі 
пріоритетами сфери планування розвитку територій можуть 
стати, а в деяких випадках уже стають, зовсім інші спеціаліза-
ції територій, безумовно, спрямовані на збільшення факторів 
безпеки та воєнного налаштування. При цьому ці зміни мають 
мати дуже гнучкий та швидкий характер, адекватно реагуючи 
на реалії нашого простору.

Одним з основних інструментів регулювання розвитку те-
риторій в умовах докорінної трансформації суспільних відно-
син залишається територіальне планування. Сьогодні в Укра-
їні інститут територіального планування перебуває в процесі 
переформатування, і новий сенс надається плануванню раціо-
нальної організації територій та відбудові зруйнованих та на-
півзруйнованих містобудівних об’єктів.
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Змінені обставини територіального налаштування змінюють 
і завдання планувального характеру. Раніше перед сферою те-
риторіального планування вирішувались завдання формування 
комфортного міського середовища, модернізації інфраструктури, 
реконструкції промислових територій, економії енергії та ресур-
сів, розвитку громадського та велосипедного транспорту та різно-
манітних громадських просторів. Пріоритетом вважалась відмова 
від масштабного містобудування, створення якісної архітектури 
та комфортного якісного середовища людини.

Системний та комплексний характер просторової організа-
ції територій мав би сприяти їх сталому розвитку, тобто забез-
печенню безпеки і сприятливих умов для життя людини, об-
меженню негативного впливу економічної та іншої діяльності 
на довкілля, забезпеченню охорони й раціонального викорис-
тання природних ресурсів в інтересах нинішнього й майбутніх 
поколінь. У зв’язку з цим територіальне планування вирішу-
вало складні й масштабні завдання для узгодження економіч-
них, екологічних, соціальних та інших інтересів, які часто мали 
протилежний характер (наприклад, екологічна та економічна 
складові розвитку території інколи не корелюються в площи-
ні своїх завдань). Також окремий наголос мав пошук балансу 
між правами власників земельних ділянок та інших об’єктів не-
рухомості та вимога, інколи довготривала та виснажлива для 
містобудівних процесів, враховувати суспільні інтереси при ви-
користанні публічного простору населеного пункту.

Але й у сучасних складних умовах територіального розвитку 
органи публічного управління та адміністрування не полишають 
своєї діяльності у сфери містобудування. Так, з 17 березня на те-
риторії України, де не ведуться активні бойові дії, відновлено на-
дання послуг з архітектурно-будівельного напряму. Продовжено 
діяльність щодо проведення експертизи об’єктів, завантаження 
проєктної документації на будівництво, видаються містобудів-
ні умови та обмеження, отримуються права на виконання під-
готовчих та будівельних робіт та інших напрямів, приймаються 
об’єкти в експлуатацію. Українські міста будуть відбудовуватись 
із урахуванням та з застосуванням сучасних світових підходів 
[17]. Саме органи державної влади створюють усі умови щодо за-
безпечення ефективного функціонування сфери будівництва, яка 
спроможна надати подальший розвиток іншим, суміжним галу-
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зям. До таких галузей належать транспортна сфера, проєктуваль-
на та приймальна діяльність, виробництво та обробка будівельної 
продукції. Усі ці галузі дають змогу забезпечувати робочими міс-
тами певний регіон або територію, що робить більш гнучким та 
некритичним навантаження на регіональні ринки праці. В умовах 
зростаючого вимушеного безробіття такі напрями є доцільними 
та ефективними, і гнучко реагувати на сучасні виклики територі-
ального розвитку сфери трудових ресурсів.

Створення нової трансформаційної складової та продовження 
діяльності у сфері містобудування певним чином зумовить функ-
ціонування цього сектору економіки та дасть можливість у май-
бутньому максимально ефективно розпочати процеси відбудови 
міст та сіл, інших територій країни. Оперативне реагування ор-
ганами публічного управління та адміністрування на реалії сьо-
годення стає важливим кроком у формуванні потенціалу змін та 
інновацій задля подальшого розвитку або оновлення сфери пла-
нування територіальних спільнот.

На потребу функціонування містобудівної галузі було спрощено 
ще одну процедуру. За ініціативою профільного міністерства було 
прискорено процес отримання кваліфікаційних сертифікатів ви-
щої категорії відповідальним виконавцям – фахівцям, які мали такі 
сертифікати раніше, для обстеження, проєктування, відновлення 
об’єктів, що зазнали руйнування або пошкодження під час воєнних 
дій на теренах нашої країни. При цьому головною та обов’язковою 
вимогою є підтвердження таким фахівцями виконання відповідних 
робіт у подальшому часі.

Гнучко реагують і окремі територіальні громади на особливі 
обставини розвитку територій, з урахуванням складних умов та 
значних переміщень людських потоків. Так, депутати Вінницької 
міської ради підтримали рішення про надання можливості пра-
цівникам підприємств, що були переміщені до Вінницької тери-
торіальної громади та мають намір там оселитися, брати участь у 
програмі «Муніципальне житло». При цьому на час будівництва 
та введення в експлуатацію об’єкту містобудування працівники 
переміщених підприємств будуть забезпечуватися тимчасовим 
житлом. Програмою визначено граничний термін будівництва 
об’єктів на строк 18 місяців. Такі напрями дають змогу вирішува-
ти коло складних питань, що виникають у певних територіальних 
громадах, з урахуванням гнучкого та багатофункціонального роз-
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витку населених пунктів. Зі зміною економічних і технологічних 
структур країни неминучим стало залучення інших механізмів 
сфери містобудування, зміни ринку нерухомості, перехід до нової 
системи планування та забудови територій.

Згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України вся докумен-
тація містобудівного характеру в межах місцевого розвитку має 
бути представлена у вигляді електронних документів відповідних 
форматів. Ці вимоги не є новими, але чітко визначають напрям 
цифровізації наявних документів сфери планування розвитку 
територій громад. У сучасних умовах трансформації суспільних 
відносин та швидких (інколи негативних) змін саме цифровізація 
дасть необхідні дані багатофункціонального характеру на потре-
бу громадам. Такий підхід дає змогу прискорити напрям викорис-
тання геоінформаційних систем усіх зацікавлених сторін не тіль-
ки в умовах відновлення, але й під час попереднього моніторингу 
будь-яких змін задля визначення планувальної діяльності.

Зрозуміло, що сучасні містобудівні заходи мають плановий 
характер. Будь-який населений пункт має генеральний план роз-
витку, який визначає планування, забудову та інше використання 
території. У генеральному плані окреслюється широке коло на-
прямів містобудівного характеру, з визначенням термінів та тери-
торіальних змін. Базуються ці зміни на даних прогнозних оцінок 
розвитку населеного пункту, наприклад, щодо змін у чисельності 
населення. Генеральний план деталізується через проєкти деталь-
ного планування та забудови житлових і промислових територій, 
міського центру, зони відпочинку, а також комплексні схеми роз-
витку транспортно-інженерних систем, благоустрою, проєктів за-
будови та благоустрою вулиць, площ і набережних тощо. Також 
розробка та впровадження генерального плану населеного пунк-
ту пов’язані з іншими складовими планового управління розви-
тком міста, села, селища. Зміна кількісних і якісних параметрів 
розвитку населеного пункту, таких як розмір і структура населен-
ня, територія, забезпечення різними видами інфраструктури, стан 
навколишнього середовища масштабно впливають на розробку 
та реалізацію містобудівної документації.

У реаліях сьогодення важливо не ввійти в спонтанний ха-
рактер сфери розвитку територій, а зберегти її системність та 
комплексність. Спонтанність може бути визначена конфліктни-
ми ситуаціями містобудування, іноді критичного рівня. Публічне 
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управління та адміністрування в галузі містобудівного управлін-
ня забезпечує населеним пунктам та іншим територіям передба-
чуваність і системний розвиток. Так, 5 квітня 2022 р. Уряд нашої 
країни затвердив механізм проведення обстеження пошкоджених 
будівель та споруд, для визначення їх подальшої експлуатації, ви-
конання відновлювальних робіт або демонтажу. Відповідна по-
станова розроблена профільним міністерством «Про внесення 
змін до Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуата-
цію об’єктів будівництва» та прийнята на засіданні Кабінету Мі-
ністрів України [16]. Такі дії слугуватимуть основою для розроб-
ки та впровадження регіональних і місцевих програм та планів 
щодо відбудови та відродження територій.

Технології та методи управління територіальним розвитком 
зарубіжних країн, що формуються та використовуються у вигляді 
комплексного планування в США й Канаді або просторового пла-
нування в Європі, включають елементи як територіального, так і 
стратегічного планування. У результаті документи, що визнача-
ють напрями розвитку територій на довгострокову перспективу 
є складними об’ємними документами, що містять аналіз природ-
них, соціально-економічних, екологічних, демографічних умов 
території, цільових показників, стратегічних цілей і пріоритетів 
розвитку, а також відповідної графічної документації. На теренах 
нашої країни сьогодні є вельми актуальним запровадження під-
ходу поєднання стратегічного та територіального планування для 
розв’язання нагальних проблем, при цьому поєднуючи визначен-
ня пріоритетів розвитку території як цілей стратегічного плану-
вання та багатофункціональний характер її розвитку як функцію 
планування територіального. Швидкість змін та сучасні виклики 
на територіях деяких територіальних громад зроблять такий під-
хід одним із дієвих інструментів відтворення та відбудови, інколи 
нової забудови територій на місцевому рівні.

Сучасні умови розвитку нашої країни визначили коло про-
блемних аспектів сфери територіального планування. Одним із 
таких аспектів є урбанізаційні напрями розвитку територій, коли 
на відносно незначному просторі концентрується значна кіль-
кість людських, економічних, соціальних, інженерних та інших 
ресурсів. У загрозливих умовах саме така концентрація є значним 
джерелом загроз воєнного та безпекового характеру. Сьогодні ур-
банізація – це новий виклик, з яким треба рахуватися, не дивля-
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чись на закладені самим функціонуванням агломераційних утво-
рень сприятливих умов життя та діяльності населення.

Потенційною вимогою часу стає не просто урбанізація, а ро-
зумна урбанізація, яка визначає території високої якості та ефек-
тивності для певних спрямувань розвитку та не дає значного на-
вантаження на інші території, зберігаючи безпекові, соціальні та 
екологічні якості простору. Перелік цих якостей може бути про-
довжений, але на потребу часу визначається саме це коло напря-
мів. За таких пріоритетних напрямів розвитку територій важливе 
значення набуває ефективне та швидке використання геоінформа-
ційних систем, системи містобудівного кадастру, інших сучасних 
технологій, що дає змогу вивести сферу планування територіаль-
ного розвитку на новий етап свого функціонування. Впроваджен-
ня новітніх інноваційних технологій, енергоефективних проєктів, 
дослідження та використання зарубіжного досвіду відновлення 
та регенерації територій дасть змогу швидко та багатовекторно 
відновити пошкоджені просторові ресурси.

Міське та територіальне планування забезпечує основу для 
узгодження та трансформації нашого забудованого та природного 
середовища. Повернення здоров’я людей і навколишнього серед-
овища в основу процесу та принципів міського та територіального 
планування дасть змогу більш повно використовувати потенціал 
наших міст і територій для створення більш здорового та стійкого 
середовища, – визначено представниками ООН-Хабітат [15].

Сфера планування розвитку територій має багатофункціо-
нальний характер. У цілому за основними напрямами ці функції 
можна визначити як територіальне управління та адмініструван-
ня, контроль за формуванням та виконанням містобудівної до-
кументації, оперативне та стратегічне планування. У той час як 
загальне адміністрування та контроль розвитку є відносно пла-
новою діяльністю, складання оперативних планів і стратегічне 
планування здійснюються набагато рідше. На сучасному етапі 
змін та подолання кризових явищ саме оперативне планування 
та визначення стратегій розвитку території (в межах формування 
пріоритетних напрямів сьогодення) набуває більшої значущості, 
відповідає викликам та загрозам нашого часу.

Сьогодні в умовах кризових явищ та трансформації суспільних 
відносин сфера містобудування має оперативно реагувати на ви-
клики сучасного стану за допомогою інформаційних технологій. 
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Так, інвентаризацію зруйнованих об’єктів житлової, транспорт-
ної, соціальної, виробничої та інженерної інфраструктури можна 
робити за допомогою супутникових даних, підґрунтовуючи цю 
інформацію даними реєстрів та містобудівною документацією. 
Порівняльний аналіз в умовах діджиталізації спроможний швид-
ко та зручно виявити необхідні напрями діяльності. Як приклад, 
моніторинговий центр UA.RENAISSENCE з березня–квітня 2022 
р. наносить у дані геоінформаційних систем руйнування, які за-
знали населені пункти Київської області.

Також оперативного реагування потребують напрями місто-
будівного розвитку, які діють на місцевому рівні. У різних регі-
онах країни можливо швидко формувати та реалізовувати такі 
містобудівні проєкти місцевого розвитку: створення територій 
модульного житла для тимчасово переміщених осіб, формування 
виробничих кластерів та технопарків військового спрямування 
та супроводжувальної діяльності, розвиток аграрних територій 
за новими умовами та правилами цивільної безпеки, формування 
мережі бомбосховищ тощо.

В умовах трансформаційних змін головними завданнями сфе-
ри планування територій стає співпраця державних органів та ор-
ганів місцевого самоврядування з приватним сектором та громад-
ськістю задля прийняття ефективних, швидких та діючих рішень 
щодо військового та цивільного територіального розвитку. Законо-
давчі та нормативні зміни повинні підґрунтовуватися їх ініціюван-
ням фахівцями різного профілю з метою досягнення найбільшої 
ефективності від запланованих та реалізованих перетворень.

Масштаб територій, які потребують відновлення і які охоплює 
планування, може варіюватися від цілого регіону до міста, села, 
району чи кварталу, окремої ділянки. Найбільш часто сьогод-
ні потребують регенерації та відбудови території транспортної, 
житлової та промислової забудови, інженерна інфраструктура та 
навколишнє середовище. При плануванні таких територій потен-
ційно передбачаються такі етапи:

– визначення цілей;
– аналіз наявних ситуацій, їх моделювання та прогнозування;
– розробка варіантів планування території;
– вибір варіантів планування;
– виконання плану
 – оцінка, моніторинг та зворотний зв’язок.



206

У цій системі особливо важливим є використання геоінформа-
ційних технологій, які надають інструменти для проєктування та 
візуалізації територій, просторовий аналіз і просторове моделю-
вання. Технології надають можливість зберігати, використовувати 
та аналізувати фізичні, соціальні та економічні дані села, селища, 
міста або певної території. У цій системі ефективними є інструмен-
ти просторового запиту та картографування для аналізу наявної си-
туації, можливості накладання карт для визначення зони конфлікту 
з довкіллям або наявною інфраструктурною забезпеченістю.

Використання геоінформаційних технологій дає змогу на-
глядно демонструвати різноманітні речі, які сьогодні потребу-
ють регенерації та відбудови території, об’єкти транспортної, 
житлової та промислової забудови, інженерну інфраструктуру 
та навколишнє середовище. Ця інформація дає змогу прийма-
ти обґрунтовані рішення, уникати забудови районів із високою 
площею руйнувань, оскільки ці території потребують багато-
функціонального відтворення.

Геоінформаційні технології використовуються для моніторин-
гу території або проведенні техніко-економічного обґрунтування 
місця для певної мети, у визначенні простору при використанні 
стратегічних об’єктів та об’єктів значущої інфраструктури. Од-
нією з найбільш важливих функцій використання геоінформа-
ційних технологій є можливість визначити зміни в містобудівних 
об’єктах або їх відсутність. Така інформація дасть змогу в май-
бутньому визначати обґрунтовані рішення щодо стану території 
та необхідності її регенерації.

Важливим перспективним напрямом використання сучас-
них технологій містобудування, у тому числі й геоінформацій-
них, є узгодження проблемних або спірних питань за участі 
представників територіальної громади та можливого відсотку 
залучення громади до відновлювальних процесів у напрямі 
бачення громади. Реальні думки та спрямування громадян, 
представників бізнесу, громадських організацій тощо можуть 
допомогти в розробці ефективних засобів для регенерації про-
сторового розвитку певних територій.

Формування нового уявлення щодо містобудівного процесу, 
особливо в аспектах регенерації, вимагає зовсім іншого ставлен-
ня до процесу його реалізації в рамках системи містобудівного 
моніторингу і проєктування. Сьогодні великі довгострокові міс-
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тобудівні завдання мають переформатуватись у коло послідовних 
короткострокових місцевих проєктів з їх реалізації, визначених 
за суттю пріоритетності інтегрального результату для забезпе-
чення безпекових складових життя та діяльності територіальної 
громади. Тому питання реалізації містобудівних рішень не менш 
важливі, чим самі проєктні рішення. Сьогоднішній стан країни та 
її територіальні зміни, зміни в характеристиках об’єктів містобу-
дування диктують необхідність розробки та впровадження нових 
методів, інструментів та технологій, які безпосередньо пов’язані 
з питаннями територіального планування та відновлення.

У сучасних умовах населення нашої країни проживає по різних 
територіях, великий відсоток відірваний від свого місця реєстрації 
та фактичного мешкання. Прогнозні оцінки щодо міграції насе-
лення (поворотної та безповоротної) надавати рано, розвиток те-
риторіальних спільнот зазнає значних змін у кардинально різних 
напрямах – одні територіальні громади втрачають свої людські 
ресурси внаслідок переміщення, інші, навпаки, отримують значне 
навантаження та переповнення. У кризових умовах такі процеси 
є хоча й недостатньо регульованими, але зрозумілими. Проте вже 
сьогодні певна перенасиченість робить проблемним ефективне 
функціонування містобудівної сфери та потребує додаткових об-
сягів функціонування інфраструктури, яка буде необхідна.

В умовах трансформації суспільних відносин перед сферою 
розвитку територій постають важливі завдання поєднати неси-
метричні, інколи протилежні процеси на теренах країни, осо-
бливо коли містобудівна галузь починає переформатовуватись 
із більшим усвідомленням взаємозв’язків між організацією 
простору й безпекою життя та діяльності населення територі-
альних громад. Одним із важливих міркувань є створення без-
пекових умов на різних за напрямом сьогоднішнього розвитку 
територіях, оскільки існують суттєві відмінності в можливос-
тях та результатах їх реалізації в межах певних міст або на-
селених пунктів та поза ними. Планування розвитку територій 
повинно бути спрямоване на справедливі результати з ураху-
ванням кризових умов функціонування нашого простору.

Висновки. В умовах відбудови нашої країни для завдань сфе-
ри планування розвитку територій у нових реаліях доречним є 
залишити системний підхід, заснований на розробці проєктної 
концепції з урахуванням різних факторів, діючих сил і їх цілей, а 
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також обмежень, визначених зовнішнім середовищем та змін кри-
зового характеру, які відбулися за останній період. Затребуваний 
суспільством у період трансформацій підхід до планування те-
риторій базується на оперативному регулюванні як невід’ємному 
елементу загальної стратегії відновлення та відбудови. Розвиток 
просторової організації розглядається в поєднанні з іншими вимі-
рами людського життя, сьогодні, головно, безпекового характеру.

З огляду на вищесказане, в умовах докорінних трансформа-
цій суспільних відносин та значних змін у сфері містобудівного 
розвитку та стану довкілля, необхідно зробити певні висновки та 
визначити пропозиції щодо відтворення сфери розвитку терито-
рій. Наша країна стоїть на шляху запровадження нової суспільної 
моделі територіального врядування, яка інноваційно та інвести-
ційно приваблива і є кроком для використання сучасних техно-
логій на рівні кожної територіальної громади. Важливу роль у 
процесах відбудови та містобудівного розвитку повоєнної країни 
мають відігравати синергетичні дії фахівців-управлінців сфери 
публічного управління та адміністрування та фахівців-урбаністів 
задля впровадження в життя нових сучасних концепцій розвитку 
територій, з використанням інноваційного зарубіжного досвіду 
та кращих практик врядування.

Відповідно до нових геополітичних реалій, імплементуючи за-
кони та нормативно-законодавчі акти європейської спільноти та з 
огляду на національні, історичні та культурні особливості країни 
необхідно оновити містобудівну документацію, документацію 
спеціального напряму з для ефективного планування та господа-
рювання в умовах відтворення просторового потенціалу.

Сьогодні територіальні громади мають проблеми територі-
ального врядування, які зумовлені результатами воєнного стану, 
особливостями містобудівного планування, спеціалізацією на-
селених пунктів та регіонів. Їх вирішення на місцевому рівні 
потребує залучення всіх сторін містобудівного процесу, забез-
печення інклюзивності простору, стійкості до безпекових змін, 
рівного доступу до послуг та інфраструктури незалежно від на-
явного стану довкілля. В сучасних умовах застосування та впро-
вадження інтегрованого розвитку територіальних громад надає 
можливість використання кращих зарубіжних та вітчизняних 
практик на основі нового інноваційного комплексного підходу 
в процесах відбудови нашої країни.
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Новий поштовх для розвитку повинні мати прикордонні тери-
торії та транскордонні коридори. Функціонування таких об’єктів 
повинно мати багатофункціональний характер, адекватно реагу-
ючи та сучасні виклики та загрози.

Просторові, інфраструктурні та економічні перетворення 
останнього часу створили низку принципово нових проблем для 
фахівців сфери містобудування, які потребують ґрунтовного ви-
вчення та моніторингу. Вирішенню містобудівних проблем у су-
часних умовах сприяє поява нових видів проєктної документації: 
містобудівних програм і прогнозів, структурних планів, місцевих 
правил забудови. Потрібно гнучко реагувати на потреби часу в 
питаннях впровадження оновлених категорій та інструментів у 
напряму відновлення територіального врядування.

Потребують подальшого розвитку малі міста країни. Не див-
лячись на урбанізаційні переваги великих міст, саме малі міста 
та розгалужена система розселення має певні переваги безпеко-
вого характеру, які сьогодні потрібно підтримати розвитком про-
мислової, інженерної, транспортної та соціальної інфраструктур. 
Багатовекторність розвитку малих міст зробить їх привабливими 
для життя та діяльності. Гарним підґрунтям розвитку таких міст 
може слугувати розвиток соціального житла, багатоквартирного 
та садибного типу, який на перших етапах відбудови зможе ви-
конати декілька важливих функцій.

Перспективою подальших розробок у цьому напрямі є визна-
чення ефективних механізмів реалізації нових інструментів та 
технологій сфери планування розвитку територій та створення, 
апробація й перевірка їх ефективності в сучасних умовах відбу-
дови та відновлення просторів громад. Для підвищення ефектив-
ності відбудови територій необхідно також застосовувати нові 
методологічні підходи, засновані не тільки на вітчизняних роз-
робках, а й на досвіді в цій сфері зарубіжних країн, інноваційних 
ідей та прєктів. Перспективним у цьому напрямі є вивчення та 
запровадження факторів підвищення фінансової спроможності 
застосування зарубіжного досвіду, адже в багатьох випадках нові 
проєкти спираються на нові, більш дешеві технології. При цьому 
потрібно активно використовувати потенціал професійної спіль-
ноти містобудівників, архітекторів, управлінців та забудовників 
країни для визначення найбільш оптимальних напрямів відбудо-
ви та відновлення територій.
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РОЗДІЛ 2.3. ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ У СФЕРІ 
МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ЯК МЕХАНІЗМ 
ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

Анотація. У дослідженні розкрито сутність діджиталізації у сфері 
місцевих фінансів України як механізму демократизації пу-
блічного управління та визначено особливості його практич-
ного забезпечення. Дослідження виконувалася за допомогою 
сучасних теоретико-пізнавальних методів, діалектики про-
цесів державного управління та місцевого самоврядування 
за умов фінансової децентралізації та діджиталізації. Ме-
тою проведеного дослідження є науково-теоретичне обґрун-
тування розвитку діджиталізації у сфері місцевих фінансів 
України як механізму демократизації публічного управління 
та розроблення практичних рекомендацій щодо їх удоскона-
лення. Практичне значення. Досліджено основні аспекти 
розвитку діджиталізації та розширення доступу територі-
альної громади до процесу управління місцевими фінансами в 
умовах децентралізації влади. Проаналізовано сучасний стан 
діджиталізації управління місцевими фінансами з погляду 
наповнення апаратними можливостями електронних плат-
форм та програм. Визначено необхідні умови підвищення 
ефективності управління місцевими фінансами всіма члена-
ми територіальної громади через механізм діджиталізації. 
Цінність/оригінальність. Розроблено механізм фінансової 
децентралізації з використанням інструментів діджита-
лізації, який супроводжується належними програмними та 
апаратними засобами, характеризується комплексним за-
стосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних техно-
логій, що значно підвищує оперативність та ефективність 
реалізації місцевих фінансових програм, якість контролю за 
витратами, наповненням місцевих бюджетів. Зроблено ви-
сновок, що механізм діджиталізації у сфері місцевих фінан-
сів запроваджує важливий тренд – перехід від громадського 
контролю до громадської ініціативи. Розширення форм елек-
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тронної демократії за допомогою технологічних можливос-
тей значно розширює доступ громади до сервісів публічного 
управління в режимі реального часу, що підвищує раціональ-
ність використання місцевих фінансових ресурсів. За своїм 
змістом – це є способом практичного втілення партисипа-
тивної демократії в Україні.
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DIGITALIZATION IN THE SPHERE OF LOCAL FINANCE 
OF UKRAINE AS A MECHANISM OF DEMOCRATIZATION 

OF PUBLIC ADMINISTRATION

Abstract. This research revealed the essence of digitalization in the field of 
local finances of Ukraine as a mechanism for the democratization 
of public administration and determined the features of its 
practical support. The research was carried out with the help of 
modern theoretical and cognitive methods, the dialectics of the 
processes of state administration and local self-government under 
the conditions of financial decentralization and digitalization. The 
purpose of the conducted research is the scientific and theoretical 
justification of the development of digitalization in the field of 
local finances of Ukraine as a mechanism for the democratization 
of public administration and the development of practical 
recommendations for their improvement. Practical implication. 
The main aspects of the development of digitalization and the 
expansion of access of the territorial community to the process of 
managing local finances in the conditions of decentralization of 
power have been studied. The current state of digitization of local 
finance management is analyzed from the point of view of filling 
electronic platforms and programs with hardware capabilities. The 
directions and necessary conditions for improving the efficiency 
of local finance management by all members of the territorial 
community using the digitization mechanism have been determined. 
Value/originality. Developed the mechanism of financial 
decentralization using digitization tools, which is accompanied 
by appropriate software and hardware, characterized by the 
complex application of modern information and communication 
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technologies, which significantly increases the efficiency and 
effectiveness of the implementation of local financial programs, 
the quality of control over expenses, the filling of local budgets. It 
was concluded that the digitization mechanism in the field of local 
finances introduces an important trend – the transition from public 
control to public initiative. The expansion of forms of electronic 
democracy with the help of technological capabilities significantly 
expands the community’s access to public administration services 
in real time, which increases the rationality of using local financial 
resources. By its content, this is a way of practical implementation 
of participatory democracy in Ukraine.

 
Вступ. В останнє десятиріччя майже у всіх європейських краї-

нах відбуваються процеси децентралізації, спрямовані на передачу 
місцевим органам влади розширених повноважень та відповідних 
інструментів. З початком децентралізації державного управління 
в Україні, утворення нових районів та об’єднання територіальних 
громад процеси розвитку місцевих фінансів, як вагомої складо-
вої фінансової системи держави, набули стрімкої динаміки, а ре-
форма місцевого самоврядування та територіальної організації 
влади суттєво сприяла їх зміцненню. Довоєнний досвід активного 
впровадження в Україні децентралізаційних ідей і європейських 
демократичних цінностей – це основа, від якої потрібно відштов-
хуватись і надалі розвивати та вдосконалювати, щоби назавжди 
позбутися залишків пострадянських підходів. І варто пам’ятати, 
що згортання децентралізаційної реформи та звуження ролі орга-
нів місцевого самоврядування в післявоєнний період жодним чи-
ном не варто допускати.

Сучасний стан розвитку публічного управління місцевими 
фінансами в Україні передбачає необхідність здійснення масш-
табних змін, що пов’язані із суттєвим перерозподілом повно-
важень, відповідальності та фінансових ресурсів між держав-
ною владою й місцевим самоврядуванням, розвитком системи 
ефективного управління місцевими фінансами, пошуком нових 
механізмів реалізації бюджетної політики в контексті фінансо-
вої децентралізації. Усе це об’єктивує потребу використання 
різних інтеграційних механізмів, інструментів, моделей та су-
часних технологій, які нададуть значно ширших можливостей 
регулювати процеси планування й контролю за використанням 
місцевих фінансових ресурсів.
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Водночас утворення спроможних територіальних громад по-
требує наукового обґрунтування теоретичних, методологічних 
і практичних підходів до посилення автономії органів місцевої 
влади у формуванні та використанні місцевих бюджетів, зокрема 
в питаннях місцевого оподаткування та отримання інших влас-
них надходжень, удосконалення регулювання міжбюджетних від-
носин тощо. Конституційні засади регулювання питань місцевого 
самоврядування в Україні визначають правову базу та фінансове 
підґрунтя діяльності органів місцевого самоврядування як фун-
даментальні основи реалізації народовладдя та партисипативної 
демократії. Поряд із цим, звісно, нагальною є потреба у внесенні 
відповідних змін до нормативно-правових документів, які б ко-
релювались та синхронізувались із комплексом реформ, що про-
водяться, у контексті децентралізації, деконцентрації, дерегуляції 
та діджиталізації.

Зазначене вказує на надзвичайну актуальність теми досліджен-
ня, у якому запропоновано нове розв’язання важливої наукової 
проблеми розробки структури механізму фінансової децентралі-
зації з використанням інструментів діджиталізації, який супро-
воджується належними програмними та апаратними засобами, 
характеризується комплексним застосуванням сучасних інфор-
маційно-комунікаційних технологій, що значно підвищує опера-
тивність та ефективність реалізації місцевих фінансових програм, 
якість контролю за витратами, наповненням місцевих бюджетів.

Метою дослідження є науково-теоретичне обґрунтування роз-
витку діджиталізації у сфері місцевих фінансів України як ме-
ханізму демократизації публічного управління та розроблення 
практичних рекомендацій щодо їх удосконалення. Поставлена 
мета зумовила необхідність вирішення низки завдань: розкрити 
аспекти управління місцевим розвитком на засадах Smart City; ви-
значити засоби, інструменти та форми механізму діджиталізації у 
сфері місцевих фінансів України; запропонувати механізм розви-
тку фінансової децентралізації в Україні засобами діджиталізації.

Дослідження виконувалася за допомогою сучасних теорети-
ко-пізнавальних методів, діалектики процесів державного управ-
ління та місцевого самоврядування за умов фінансової децентра-
лізації та діджиталізації. Історичний та логічний методи, методи 
абстрактного та конкретного аналізу вжито при визначенні сут-
ності діджиталізації, розкритті еволюції її розвитку та впливу на 
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організацію фінансових відносин органів місцевого самовряду-
вання. Методи системного аналізу, синтезу, порівнянь застосова-
но при дослідженні зарубіжної практики діджиталізації у сфері 
місцевих фінансів, відповідного українського досвіду її впрова-
дження та удосконалення механізмів подальшого реформування 
системи публічного управління місцевими фінансами засобами 
діджиталізації.

Звісно, прийняття рішень органами місцевого самоврядування 
відбувалося й до проголошеної державою фінансової децентраліза-
ції, але саме по собі перенесення центру відповідальності в більшос-
ті питань фінансового забезпечення місцевого самоврядування на 
відповідний рівень громади, передбачає потребу активізації політич-
ної та громадянської активності її населення через підвищення рівня 
реалізації інших (крім представницьких) форм вираження права на 
місцеве самоврядування. Це забезпечується, з-поміж іншого, діджи-
талізацією у сфері місцевих фінансів, розвитком доступу громади 
до процесів моніторингу та контролю за діяльністю місцевої влади, 
шляхом долучення до таких демократичних інструментів, як місцеві 
петиції, громадські слухання, громадські обговорення, участь у про-
грамах смартплатформ, е-урядування, е-демократії тощо [33, с. 77].

 
2.3.1. Управління місцевим розвитком  

на засадах Smart City

Розширення можливостей участі громади в процесах розви-
тку місцевого самоврядування засобами електронних мобільних 
додатків – це не лише крок до активізації соціального капіталу 
та потенціалу для розв’язання проблем місцевого розвитку, а й 
до реального поширення е-демократії та виходу на новий рівень 
організації територіального розвитку – запровадження концепції 
Smart city, що на рівні користувача дасть змогу суттєво підвищи-
ти ефективність використання місцевих фінансів із погляду кри-
теріїв утилітарності, раціональності, оптимальності та головне – 
цінності конкретних витрат для інтересів громади в цілому, а не 
для задоволення інтересів представницьких органів таких громад 
та тих місцевих еліт, які традиційно їх контролюють.

Smart Cities – це найближче майбутнє, де «розумність» сприй-
мається як характеристика прогресу чи діджиталізації урядуван-
ня, мобільності в прийнятті рішень на місцевому рівні та стійкості  
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соціуму в позиціях захисту інтересів територіальної громади. 
Саме концепція Smart city демонструє поєднання високого рів-
ня демократичності процесів управління територіальним розви-
тком, у тому числі в аспекті фінансового забезпечення, з відповід-
ним рівнем деконцентрації відповідальності, яка перекладається 
не лише на місцеву владу, але й на територіальну громаду [43,  
c. 147]. Зарубіжні науковці та практики у сфері муніципальної де-
мократії акцентують увагу на тому, що розвиток концепції Smart 
city – це насамперед проєкт інфраструктурний, утилітарного роз-
витку територій, енергоефективності та енергоекономічності, ак-
центу на первісність місцевої влади. Але вони також звертають 
увагу на те, що це лише зовнішнє вираження, яке насправді є ре-
зультатом від запровадження механізмів соціально-економічної 
взаємодії [10, c. 345].

Наприклад, Г. Шаффер, Н. Комнінос та інші стверджують, що 
концепція Smart city – це спосіб розширення участі громади в про-
цесах управління окремими елементами місцевого розвитку за ра-
хунок формування стійкої ієрархії потреб місцевої громади та від-
повідного рівня їх актуалізації засобами соціальних комунікацій 
(мереж) через інтернет-простір [46, с. 442–444]. А. Грінфілд зазна-
чає, що діджиталізація як процес має розглядатися як окрема форма 
демократії, як спосіб висловлення громадської позиції, громадської 
думки й активізації соціального капіталу громади для розв’язання 
ння нагальних потреб територіального розвитку [43, с.147]. Варто 
додати, що діджиталізація – це механізм, за рахунок якого можливе 
продовження децентралізації шляхом залучення громади до вирі-
шення найбільш нагальних проблем розвитку території.

Оскільки будь-яке питання місцевого розвитку пов’язано із 
фінансуванням витрат на його вирішення, логічно зробити ви-
сновок, що приймаючи рішення, формуючи громадянську пози-
цію, створюючи запити до місцевої влади населення розставляє 
чи коригує орієнтири фінансового розвитку. У такий спосіб від-
бувається уточнення фінансових планів, зміна орієнтирів та зна-
чимості тих чи інших програм місцевого розвитку. Це підтвер-
джується висновком С. Моханті, який звертає увагу, що сучасне 
Smart City об’єднує «фізичну інфраструктуру, інфраструктуру 
інформаційних технологій, соціальну та бізнес-інфраструктуру 
для використання колективного інтелекту соціально-економіч-
ного середовища міста. Це інноваційне місто, яке використовує 
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інформаційно-комунікаційні технології та інші засоби для покра-
щення якості життя, ефективності місцевих фінансів та послуг, 
підвищення рівня конкурентоспроможності, одночасно забезпе-
чуючи відповідність потреби теперішніх та майбутніх поколінь 
стосовно економічних, соціальних та екологічних аспектів» [45, 
с. 67–69]. При цьому технологічний аспект, а саме – діджиталі-
зація процесів, виступає як операційний засіб підвищення рівня 
інклюзивності населення в процеси розв’язання проблем терито-
ріального розвитку.

Вектор розвитку міст на основі концепції Smart City актив-
но обговорюється і впроваджується в Україні поруч з активним 
процесом децентралізації останніх років. Разом із тим однією з 
найпоширеніших проблем повсюдної розбудови Smart city, з якою 
стикаються місцеві органи влади, є різниця між початковою іде-
єю та подальшою реалізацією. На кінцевий результат та ефектив-
ність розбудови можуть вплинути безліч параметрів наявної фі-
зичної інфраструктури, рівень людського капіталу, розвиненість 
ринку смарттехнологій, стан інституційного, законодавчого та 
фінансового забезпечення тощо.

Минулими роками в Україні існувало дві концепції з діджиталіза-
ції: «Цифровий порядок денний – 2020» [30] і «Концепція розвитку 
цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки» [28]. 
З-поміж документів, які сьогодні відповідають за напрям діджита-
лізації в Україні, розроблено Національну стратегію розвитку ши-
рокосмугового доступу до інтернету в Україні, якою передбачається 
підключити 95 % закладів соціальної інфраструктури та органів міс-
цевого самоврядування й забезпечити технічну можливість підклю-
чення до фіксованого широкосмугового доступу до інтернету для 
95 % населення України до 2024 р. [35]. Ситуація з підключенням 
до оптичного інтернету в містах України є досить непоганою, та в 
сільській місцевості – гірша, і ця проблема формує ризик цифрового 
«розриву» серед населення [47, c. 146]. Одним із нормативно-право-
вих документів, який має розгорнутий перелік цілей та понад 60 за-
вдань із формування цифрового суспільства та розбудови смартінф-
раструктури в Україні, є Державна стратегія регіонального розвитку 
на 2021–2027 роки, прийнята в серпні 2020 р. [22].

Окремими завданнями Державної стратегії регіонального роз-
витку на 2021–2027 роки, пов’язані з розбудовою смартінфра-
структури в містах є [22]:
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– сприяння запровадженню інноваційних технологій у систе-
ми управління розвитком міст на засадах концепції «розумного» 
міста (Smart City);

– забезпечення пріоритетного впровадження та розвиток сис-
теми електронного документообігу;

– забезпечення розвитку платформ та офіційних порталів ор-
ганів місцевого самоврядування;

забезпечення переведення пріоритетних публічних послуг, у 
т. ч. відкритих даних та інструментів електронної демократії, в 
електронну форму;

– забезпечення цифровізації системи надання послуг у сфері 
соціального захисту, впровадження системи електронного прийо-
му документів та забезпечення можливості звернення за послуга-
ми у сфері соціального захисту через онлайн-сервіси;

– забезпечення розвитку технологій дистанційного отримання 
соціальних та публічних послуг;

– забезпечення приєднання всіх регіонів України до Європей-
ської платформи смартспеціалізації (S3 Platform) з метою відкрит-
тя доступу регіонам України до інструментів платформи та ін.

На інституційному рівні питаннями діджиталізації опікують-
ся Міністерство цифрової трансформації України [16] та Комітет 
Верховної Ради України з питань цифрової трансформації [14]. 
Важливими напрямами роботи зазначеного міністерства в цьому 
контексті є посилення рівня цифровізації в громадах, а також, (ра-
зом із профільним парламентським комітетом), – упровадження 
ініціативи Smart City українськими містами.

За роки активного впровадження в Україні діджиталізації ак-
центувалося передусім на питаннях технологізації міст, покра-
щення послуг та ефективного ресурсного менеджменту. Цьому 
сприяло піднесення інформаційно-комунікаційних технологій 
(далі – ІКТ) як сектора економіки та активність ІКТ-спільноти у 
великих українських містах. Та все ще на порядку денному лиша-
ються такі питання необхідності [30, c. 72]:

– модернізації інфраструктури міст та впровадження ефектив-
ного ресурсного менеджменту;

– покращення системи міського управління на основі інтегра-
ції систем та даних;

– визначення економічних моделей розвитку міст з урахуванням 
не тільки природнього, промислового, а й людського потенціалу.
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Концепція Smart City – це модель розвитку міста на основі ви-
користання цифрових технологій для ефективного розв’язання 
поточних проблем та підвищення якості життя громадян. І для 
цифрових трансформацій територіального розвитку потрібно 
розширяти інституційні можливості (нові інституції, кадри, ко-
мунікаційні платформи міст тощо). Звісно, ключовим аспектом є 
наявність відповідних ресурсів і можливостей для залучення ін-
вестицій у цю сферу, на що значною мірою впливають загально-
державна політика й нормативно-правове забезпечення.

Можна виділити низку проблем, які гальмують розвиток ді-
джиталізації в містах України:

– неоднозначність на всіх рівнях (державному, регіональному, 
місцевому) підходів щодо вимог ІКТ-архітектур, систем безпеки, 
ідентифікації та відповідності міжнародним технічним і управ-
лінським стандартам Smart City;

– фрагментарний підхід до впровадження управлінських рішень 
(під брендом «Smart City» подекуди впроваджуються рішення та про-
єкти, які є лише автоматизацією поточних процесів у місті, але не за-
безпечують трансформацію системи управління, покращення якості 
послуг та якості життя відповідно до затверджених стандартів;

– ризики дезінтеграції національної цифрової моделі (через 
створення автономних дата-центрів, систем ідентифікації, збирання 
та обміну даних, різні підходи до кібербезпеки тощо) та ін.

Зі світових трендів, які визначають розвиток Smart City, та є 
доцільними для запровадження й розвитку в Україні можна виді-
лити такі [30, c. 73]:

– активне включення громадян у процес розбудови міста на 
основі співробітництва з публічним сектором та приватними кор-
пораціями. Важливо, щоби мешканці територіальних громад не 
лише використовували наявні додатки, а особисто долучатися до 
процесу прийняття управлінських рішень та могли стати їх роз-
робками. Таким чином громадяни будуть більш інтегровані в ди-
наміку відносин публічно-приватного партнерства, громадського 
контролю та, взагалі, розвитку Smart City, що вкрай необхідно 
для кращого розв’язання проблем територіального розвитку;

– створення системи інтелектуального управління містом Big 
Data як бази для покращення управлінських процесів;

– нові підходи до децентралізованих технологій генерації 
енергії та використання ресурсів міста;
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– «стартап-ініціативи» в містах для покращення ефективнос-
ті та швидкості розв’язання проблем місцевого та територіаль-
ного розвитку;

– інноваційність як ключовий̆ чинник для Smart City (розвиток 
інноваційної місцевої економіки) тощо.

Для розвитку концепцій Smart City та її поширення в Україні 
важливим вбачається:

– розробка національної «дорожньої карти» цифрової транс-
формації міст як основи для формування відповідних міських до-
рожніх карт та підтримки діджиталізації;

– гармонізація політики й законодавства з вимогами ЄС (це 
передбачено Угодою про асоціацію між Україною та ЄС [12]), 
які стосуються розвитку цифрової економіки, інновацій, міського 
управління тощо;

– впровадження міжнародних стандартів управління Smart City;
– підтримка розбудови інноваційних екосистем в українських 

містах (інноваційні/технологічні хаби, центри, парки, кластери 
та інше), інноваційної політики муніципалітетів та стимулюван-
ні залучення громадян до процесу прийняття управлінських рі-
шень [30, c. 74].

М. Гонзалез відзначає, що діджиталізація забезпечує більше 
охоплення населення міста за рахунок електронних засобів ін-
формаційної, споживчої аналітики, яка обробляє запити, уподо-
бання та реакцію мешканців міста на ті чи інші зміни в ньому або 
модель їх поведінки при вирішенні нагальних потреб місцевого 
розвитку [42]. Тобто через механізм діджиталізації спрощуєть-
ся та пришвидшується процес визначення уподобань мешканців 
міста, їх вибору як споживачів публічних послуг, ознайомлення 
з їх думкою з приводу важливих питань розвитку міста в режимі 
реального часу [38, с. 34]. Ми поділяємо таку позицією в частині 
залучення всіх членів територіальних громади до процесів місце-
вого розвитку. Разом із тим наголошуємо, що діджиталізація не 
може обмежуватися вивченням споживчих уподобань населення, 
оскільки в такому випадку мова йдеться суто про маркетинговий 
інструмент та маркетингове її значення. Натомість, у контексті 
фінансової децентралізації, діджиталізацію можна розглядати 
як механізм управління місцевими фінансами шляхом залучен-
ня населення до бізнес-середовища (державні та місцеві онлайн 
закупівлі, муніципальні інфраструктурні проєкти, муніципальні 
інвестиції тощо) та до фінансового планування.
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Беззаперечно, хибним буде вважатися висновок, що кожен у ре-
жимі реального часу може вплинути на виділення коштів чи збіль-
шення коштів на бюджетних рахунках, чи на обсяги міжбюджет-
них трансфертів шляхом користування електронним додатком. 
Тому, говорячи про фінансову децентралізацію в частині бюдже-
тування засобами діджиталізації, ми говоримо пер едусім про фі-
нансове стратегічне планування розвитку територіальних громад, 
вплив громади на планування власних потреб, стратегічність на-
прямів використання коштів, контроль за їх розподілом та витра-
тами. Про це у своїх роботах відмічають М. Кавада [40]; Д. Бойл, 
Д. Йейтц [39]; Дж. Віітанен [48] та ін. При чому вони акцентують 
увагу на таких аспектах залучення громадян до розв’язання про-
блем місцевого розвитку через реалізацію концепції Smart City: 
оперативність реагування, обізнаність у проблемах, формування 
майбутнього підґрунтя для сприйняття рішення муніципальної 
влади в частині вирішення конкретних питань розвитку міста.

З. Варналій зазначає, що «процеси діджиталізації створю-
ють безліч переваг, полегшують досягнення цілей та зміцнюють 
економічну та фінансову безпеку всіх суб’єктів. Але, водночас, 
потрібно регулювати та контролювати загрози, які виникають із 
новими можливостями» [3, с. 328]. Усе це об’єктивно потребує 
модернізації всіх процесів, у тому числі й управління місцевими 
фінансами в Україні. Н. Грицяк стверджує, що діджиталізація як 
елемент демократії сприятиме постійному створенню публічного 
онлайн-простору для політичної взаємодії та сприянню ефектив-
ному спілкуванню влади і громадян. Це зробить взаємодію між 
громадянами та органами місцевої влади змістовною, оскільки 
громадськість залучатиметься до вироблення політики розвитку 
території, а тому й необхідний такий простір для сприяння цьо-
му, вивченню та узагальненню наданих пропозицій [5, с. 225]. У 
свою чергу, В. Удовиченко наголошує, що саме за рахунок роз-
ширеного співробітництва між громадянським суспільством та 
державою, а також місцевою владою суттєво підвищуватиметь-
ся соціально-економічний потенціал розвитку територій [34,  
с. 52–53]. Таким чином, діджиталізація процесу доступу грома-
ди до управління місцевими фінансами має ще й довгостроковий 
ефект розвитку потенціалу територій.

Важливим є аспект діджиталізації в системі місцевих фінан-
сів як кооперація шляхом усвідомлення позицій влади, враху-
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вання позицій громади, об’єктивування фінансово-економічної 
спроможності місцевого бюджету, поєднання бізнес-інтересів 
окремих місцевих еліт із цілями територіального розвитку. 
Таке використання діджиталізації слід розглядати як механізм 
зворотного зв’язку, але не громади по відношенню до влади, а 
навпаки – влади по відношенню до громади. Оскільки визна-
ється необхідність реагування органів місцевої влади на такі ін-
струменти діджиталізації як громадські звернення, електронні 
петиції, електронні стратегічні проєкти розвитку міст, контроль 
електронних закупівель, то доцільно стверджувати, що влада 
не може залишати без уваги відповідну реакцію громади. Такий 
зворотний зв’язок спрямовуватиметься на задоволення потреб 
громади як реакція на їх соціальний запит.

Діджиталізація – це ще й засіб за допомогою якого місцева вла-
да може впливати на формування громадянської позиції або на за-
безпечення власної підтримки чи мінімізацію протидії з боку гро-
мадянського суспільства своїм рішенням. Такий підхід розкриває 
й аспект діджиталізації в системі місцевих фінансів як кооперація 
шляхом усвідомлення позицій влади, врахування позицій грома-
ди, об’єктивування фінансово-економічної спроможності місце-
вого бюджету, поєднання бізнес-інтересів окремих місцевих еліт 
із цілями територіального розвитку. Якщо ми визнаємо необхід-
ність реагування органів місцевої влади на такі інструменти ді-
джиталізації, як громадські звернення, електронні петиції, елек-
тронні стратегічні проєкти розвитку міст, контроль електронних 
закупівель, то доцільно стверджувати про те, що влада не може 
залишати без уваги відповідну реакцію громади. Отримавши її, 
ознайомившись із нею та проаналізувавши особливості форму-
вання такої реакції, тих детермінант, які впливають на відповід-
ну реакцію громади, влада повинна змінювати власну політику, 
управлінські рішення, адміністративні традиції тощо. Будь-яка 
відповідна зміна спрямовуватиметься на задоволення потреб 
громади, як відповідь на їх соціальний запит, що проявляється у 
формі реакції на діяльність влади. Це розглядається як способи 
збереження або навіть збільшення власної популярності органів 
влади перед громадою як електоратом.

Подібний аспект необхідно враховувати та акцентувати на 
ньому увагу, оскільки реакція влади може бути номінальною, 
підходи до розв’язання проблем формальними, а зміст управ-
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лінських рішень та діяльності не змінюватися. Тобто засоби, за 
рахунок яких відбувається діджиталізація процесів фінансової 
децентралізації, не мають забезпечувати місцеву владу потужни-
ми інструментами для політичної боротьби та утримання власних 
рейтингів. Ці засоби повинні мати суто утилітарний характер та 
застосовуватись виключно для потреб місцевої демократії. Мо-
ніторинг громадської думки, динаміки споживчих уподобань та 
інтересів – це повинно бути предметом діджиталізації.

Діджиталізація приводить до формування нового концепту 
управління розвитком територій – Smart City, і це, на думку  
Л. Уінкліса, і є еволюція демократичного розвитку. Smart City –  
/це місто, де органи місцевого самоврядування та муніципаль-
на влада роблять традиційні мережі та послуги більш гнучки-
ми, ефективними та стійкими з використанням інформаційних, 
цифрових та телекомунікаційних технологій, щоби покращити 
свою діяльність на користь територіальної громади. Іншими 
словами, у розумному місті цифрові технології перетворюють-
ся на кращі публічні (суспільні) послуги для громади, а також 
для кращого використання ресурсів, у тому числі фінансових 
[49, с. 288]. Але тут можна стверджувати і про те, що Smart 
City – це концепція не стільки управління, скільки організації 
внутрішніх соціально-економічних та суспільно-політичних 
процесів у середовищі територіальної громади, що й дає мож-
ливість збільшити рівень долучення громадян до вирішення на-
гальних питань місцевого розвитку.

Складність розвитку концепції Smart City за рахунок діджи-
талізації питань використання місцевих фінансів демонструє, 
наприклад, К. Чан, який звертається до досвіду Великобританії, 
зазначаючи про те, що навіть спроби розробити набір стандартів 
управління суспільними процесами, кооперації та співробітни-
цтва різних елементів соціально-економічного середовища для 
Smart City (зокрема стандарти PAS 180 та PAS 182) страждають 
від принципових відмінностей у визначенні семантичного зміс-
ту «Smart City» [41]. Існує розуміння та необхідність єдності в 
питаннях визначення концептуального навантаження та змісту 
Smart City як нового суспільно-політичного феномену. Зважаючи 
на викладене, можемо стверджувати цілком логічно, що пробле-
ми розвитку діджиталізації в системі підвищення ефективності 
фінансової децентралізації є об’єктивними. Головна складність 
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виникає в тому, як забезпечити реакцію місцевої влади на ту 
якість зворотного зв’язку, який вона отримуватиме в процесі ко-
ристування членами територіальної громади різними засобами 
діджиталізації. Зрозуміло, що йдеться, головно, про електронні 
сервіси та мобільні додатки, які дають інформацію про стан роз-
витку фінансової, економічної та соціальної ситуації в конкретній 
територіальній громаді в режимі «на звітну дату» або в режимі 
реального часу. Об’єктивним є те, що такі засоби повинні мати 
загальнодержавне охоплення, оскільки кожна громада, крім вели-
ких міст, навряд чи матиме можливість бути забезпеченою таки-
ми персоніфікованими під потреби конкретної громади засобами 
та мобільними додатками.

 
2.3.2. Засоби, інструменти та форми механізму діджиталізації 

у сфері місцевих фінансів України

Уніфікація платформ є вимогою з погляду законодавчого забез-
печення діджиталізації. Це процес, який у деяких випадках надає 
можливість доступу громадянам до певних ресурсів та державних 
реєстрів, що мають спеціальний режим користування інформаці-
єю та обмеженнями щодо її подальшого використання у власних 
цілях. Таким чином, будь-яка спроба діджиталізації системи міс-
цевих фінансів має відбуватися на чітко визначених законодавчих 
засадах з урахуванням характеру тієї чи іншої інформації, яка ви-
користовується у відповідних програмних засобах. Неможливо 
відкидати об’єктивність потреби перенесення в онлайн більшості 
інформації, що стосується стану реалізації програм місцевого роз-
витку, виконання місцевих бюджетів, транспарентності діяльності 
органів публічної влади.

У сфері місцевих фінансів таке перенесення означатиме роз-
криття інформації про більшість економічних зв’язків органів 
місцевого самоврядування, зокрема в процесі здійснення місце-
вих закупівель, що ускладнюватиме задіяння корупційних схем, 
традиційних для цього аспекту реалізації. Так, наприклад, діджи-
талізація процесів здійснення місцевих закупівель регулюється 
спеціальними законами: «Про публічні закупівлі» [26] та «Про 
захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» 
[24], які визначають особливість функціонування електронної 
системи закупівель та онлайн-сервісів, що забезпечують реєстра-
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цію учасників закупівель, контролюючих органів, громадських 
організацій тощо.

Загалом, слід зауважити, що на сьогодні в Україні вже існує низ-
ка онлайн-сервісів, мобільних та інших засобів електронного до-
ступу до інформаційно-аналітичних систем, що надають своїм ко-
ристувачам певний доступ до процесів моніторингу використання 
місцевих фінансів. Такі програмні продукти не набули необхідного 
поширення, а ефективність наявних є предметом дискусій та по-
стійних удосконалень. Більше того, як зазначає С. Чукут, «для мак-
симально ефективного використання переваг від електронного уря-
дування як на загальнодержавному, так і на місцевому рівнях, слід 
звести до мінімуму ризики від його впровадження. Зокрема, у час-
тині доступу до інформації, її захисту, а також захисту персональних 
даних користувачів відповідних платформ» [37, c. 93]. При цьому  
О. Чеберяко звертає увагу на те, що, крім захисту інформації, голо-
вними пріоритетами процесу діджиталізації є доступність, націле-
ність, економічне зростання та економічна обґрунтованість витрат, 
свобода інформації, відкритість, стандартизація, сфокусованість та 
комплексність – усе це забезпечує максимальний ефект реалізації 
державної політики у сфері розширеного доступу населення засо-
бами діджиталізації до управління місцевими фінансами, зокрема 
[36, c. 351]. Разом із тим наявність відповідних сервісів та онлайн-
платформ в Україні свідчить про стійкий тренд до розвитку механіз-
му діджиталізації, що суттєво підвищить транспарентність влади, 
забезпечить розширений доступ громадян до процесів управління 
місцевими фінансами та перехід до партисипативної демократії 
(див. таблицю).
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Таблиця 2.3.1 
Засоби, інструменти та форми механізму діджиталізації 

у сфері місцевих фінансів України

Засіб (плат-
форма) Сутність та зміст

Інструменти (з по-
гляду фінансової 
децентралізації)

Форма існування 
або організа-

ційно-правова
форма

1 2 3 4
ProZorro Державні та ко-

мунальні підпри-
ємства, організа-
ції – замовники 
– оприлюднюють 
оголошення про 
публічні закупів-
лі, а суб’єкти, які 
бажають виконати 
роботи, надати по-
слуги чи здійснити 
продаж необхід-
ної продукції, 
реєструються 
на відповідному 
ресурсі та беруть 
участь в електро-
нному аукціоні

Prozorro Market– надає 
можливість ознайом-
люватися користува-
чам (фізичним або 
юридичним особам) 
та суб’єктам господа-
рювання із реальним 
станом проведення 
закупівель органами 
місцевого самовряду-
вання для контролю 
за тим чи відбулася 
закупівля, хто виграв 
тендер, як мають 
реалізовуватися умови 
виконання закупі-
вель, розмір витрат із 
місцевого бюджету на 
конкретну закупівлю

Електронний 
майданчик, який 
адмініструєть-
ся державним 
підприємством

DoZorro Онлайн-платформа 
(портал), для орга-
нізації зворотного 
зв’язку між держав-
ним замовником, 
постачальником, 
суспільством чи 
правоохоронними 
органами щодо 
проведених публіч-
них закупівель у 
системі ProZorro. 
Відбувається оцін-
ка якості та закон-
ності проведеної 
публічної закупівлі

публічний модуль ана-
літики –дає змогу про-
вести аналіз динаміки 
та ефективності про-
ведених закупівель в 
окремо взятій громаді;
– професійний модуль 
аналітики – надає роз-
горнуту 
– інформацію щодо ви-
трат місцевих бюдже-
тів у сфері закупівель.

громадська 
платформа, яка 
фінансується та 
реалізується за-
собами громад-
ських формувань
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1 2 3 4
 Аналіз здійснюється 
за допомогою комплек-
сних інструментів, які 
дають змогу сформу-
лювати просторові 
зв’язки місцевих 
бюджетів та тих хто 
виграв аукціони;
– ризик-індикатори 
DOZORRO – де-
монструє проблемні 
аспекти реалізації 
конкретних закупівель

інформацій-
но-аналітич-
на система 
«Прозорий 
бюджет».
(E-data – 
Spending)

єдиний вебпор-
тал використання 
публічних коштів

мета полягає в 
забезпеченні до-
ступу до інформації 
про використання 
публічних коштів 
розпорядниками та 
одержувачами коштів 
місцевих бюджетів

вебпортал з 
інформаційно-
аналітичним 
інструментарієм

e-DEM – 
платформа 
електронної 
демократії

надання громадя-
нами легкого та 
зручного доступу 
до використання 
кількох інструмен-
тів електронної 
демократії, які 
покликані під-
вищити рівень 
інклюзивності 
громади в питаннях 
місцевого розвитку

– сервіс «Місцеві елек-
тронні петиції» – надає 
можливість впливати 
на розвиток громад че-
рез звернення до орга-
нів влади з петиціями;
– сервіс «Громадський 
бюджет» – надає мож-
ливість пропонувати 
свої проєкти місцевого 
розвитку та/ або впли-
вати на розподіл визна-
ченої частки коштів 
місцевого бюджету 
шляхом голосування 
за ті чи інші проєкти
– сервіс «Відкрите міс-
то» – надає можливість 
взаємодії мешканців 
із місцевою владою 
та комунальними;

e-DEM створена 
в рамках про-
грами (EGAP) та 
виконується Фон-
дом Східна Євро-
па та Innovabrige 
Foundatio 
(громадська 
ініціатива)
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1 2 3 4
 підприємствами, з 
метою інформування 
громадою останніх 
про актуальні про-
блеми благоустрою, 
ЖКГ тощо, що 
визначає потреби у 
їх фінансуванні;
– сервіс «Електронні 
консультації з гро-
мадськістю» – надає 
органам місцевого 
самоврядування 
можливість опера-
тивного обговорення 
проєктів місцевих 
бюджетів, планів 
про співробітництво 
між територіальними 
громадами тощо

Київ 
Цифровий

Мобільний додаток, 
який забезпечує 
доступ мешканцям 
Києва в режимі 
реального часу 
до інформації, що 
стосується функ-
ціонування міста, 
стану інфраструк-
тури, звернень 
громадян тощо

надає можливість 
швидкого оформлення, 
підписання та обго-
ворення електронних 
петицій із найбільш 
гострих соціально-еко-
номічних та інфра-
структурних проблем 
із додаванням відео 
та фото матеріалів

Мобільний 
додаток, як 
комерційний 
продукт, але ко-
ристування ним 
є безкоштовним

Аналізуючи наведені вище засоби, інструменти і форми меха-
нізму діджиталізації у сфері місцевих фінансів, приходимо до ви-
сновку, що вони мають лише обмежений програмний потенціал, 
який проявляється ось у чому [7, с. 130]. По-перше, виникають 
питання стосовно можливостей участі всіх членів територіальної 
громади в заходах планування місцевих бюджетів. Усі наведені 
вище електронні платформи та програми не передбачають на сьо-
годні такої можливості. Участь громади в плануванні місцевих 
фінансів обмежується можливостями е-петицій, та вони не мають 
загальнообов’язкового характеру, тобто їх урахування в процесі 
плануванні місцевого бюджету залишається на розсуд місцевої 
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ради та місцевого голови. Ця проблема пов’язана із відсутністю 
законодавчого закріплення обов’язкового характеру тих петицій, 
які набрали підписи більш ніж двох третин населення територі-
альної громади, а тому їх створення навіть на етапах підготовки, 
підписання й направлення до органів місцевого самоврядування 
залишається інструментом доступу до інформації, а не управлін-
ня місцевим бюджетом.

По-друге, сучасне законодавство у сфері публічних закупівель 
обмежує розміри таких закупівель, які передбачаються робити в 
обов’язковому порядку, певними пороговими значеннями, менше 
яких процедура місцевих закупівель може відбуватися поза про-
грамним інструментарієм ProZorro. З одного боку, така ситуація 
суттєво розширює можливості малого бізнесу щодо доступу до 
процесів перерозподілу місцевих фінансових ресурсів. З друго-
го – існують потенційні корупційні ризики, на ліквідацію яких і 
спрямована сама система ProZorro. Тому ми обстоюємо позицію 
щодо суттєвого зменшення порогового значення для проведення 
місцевих закупівель або взагалі переведення будь-яких закупі-
вель у системі ProZorro, але із суттєвим спрощенням доступу всіх 
сторін (замовників та постачальників послуг, товарів чи робіт).

По-третє, платформа DoZorro не дозволяє проводити оператив-
ний моніторинг процесу реалізації виконання місцевих закупівель, 
а лише дає доступ до фінансової документації, зокрема, до пропо-
зиції замовника, кошторисної документації виконавця та до дея-
ких інших фінансових документів. Натомість відсутня можливість 
контролювати сам процес конкурсного відбору, тобто порівнювати 
надані пропозиції з тією, яка була вибрана. Вважаємо це за суттє-
вий недолік, оскільки саме в процесі відбору криється найбільша 
ймовірність корупційних ризиків.

По-четверте, більшість наведених програмних інструментів та 
електронних платформ дають змогу контролювати процес викорис-
тання місцевих фінансів. Ті засоби контролю, які в них використо-
вуються. дають змогу на підставі розширеного аналізу формувати 
необхідне бачення стосовно законності прийнятих рішень щодо 
управління місцевими фінансами, ефективності реалізації тих чи 
інших проєктів, цільового використання коштів. Натомість існує 
стійка необхідність запровадження моніторингу за вказаними про-
цесами, тобто отримання громадою доступу до нагляду за процесом 
використання коштів у режимі реального часу, а не контролювати та 
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аналізувати результати виконання конкретного проєкту. Постійний 
моніторинг дасть змогу громаді реагувати на певні відхилення або 
випадки неефективного використання коштів, а також перевіряти 
виконання тих чи інших робіт, що суттєво зменшить рівень коруп-
ційних ризиків [32, с. 90].

Наведене вище дає змогу зробити такі висновки стосовно 
основних інструментів реалізації фінансової децентралізації за 
допомогою засобів діджиталізації:

 – електронні петиції – що є основною формою волевияв-
лення громадян у позавиборчих процесах. Електронна петиція 
є за своєю сутністю колективним зверненням у формі скарги 
або пропозиції, яка в цьому конкретному випадку, з погляду 
предмета нашого дослідження, обґрунтовує потребу в змінах 
фінансового плану розвитку територіальної громади. Електро-
нні петиції є найбільш поширеним інструментом е-врядування, 
а тому вони потребують законодавчого закріплення на рівні 
окремого закону, оскільки на сьогодні обов’язок реагування на 
такі звернення не є імперативним, звідси органи місцевого са-
моврядування вільні у виборі тих петицій, на які вони реагу-
ють, а на які ні. До того ж вважаємо, що електронна петиція із 
кількістю голосів, яка перевищує певний відсоток мешканців 
територіальної громади (скажімо 50 % або менше%) автоматич-
но повинна набувати статусу пропозиції щодо зміни місцевого 
бюджету, його коригування або секвестру тощо;

 – проєти витрат місцевого бюджету – така форма звернення 
є можливим засобом e-DEM та за своєю сутністю являє собою 
певне втілення конкурсу проєктів. Насправді ж підхід до розроб-
ки проєктів громадського бюджету передбачає здійснення значно 
складніших операцій, які вимагають відповідних економічних 
знань, оскільки проєкт місцевого бюджету має передбачати фінан-
сування реальних потреб розвитку територіальної громади. Тому 
доцільно на законодавчому рівні закріпити можливість участі в 
сервісі «Громадський бюджет» усіх без винятку комунальних під-
приємств, які формують пропозиції із власного утримання та фі-
нансування, у тому числі за рахунок залучених сторонніх коштів 
(комерційних послуг, спонсорської допомоги, участі в грантах 
тощо). У такому випадку територіальна громада буде ознайомлена 
із реальними потребами комунальних підприємств та організацій, 
а обговорюючи прєекти їх бюджетів, формуватиметься певне став-
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лення до запровадження платних послуг, наприклад, у закладах 
охорони здоров’я та інших комунальних підприємствах. До речі, 
саме через цей інструмент можна регулювати і відповідні тарифи 
(комунальні, проїзд у місцевому транспорті тощо). Інакше кажу-
чи, ми пропонуємо через цей інструмент робити публічними всі 
кошториси витрат комунальних підприємств на етапі їх створен-
ня, що унеможливлює корупційну складову на етапі їх прийняття 
та виконання. Таким чином, ідеться про запровадження наступ-
ного рівня фінансової децентралізації – локального, коли відбува-
ється передача певних повноважень, ініціатив та відповідальності 
з органів місцевого самоврядування на рівень підзвітних та під-
контрольних ним комунальних підприємств, установ, організацій;

 – електронний контроль та нагляд – є однією із найважливі-
ших форм та функцій територіальної громади і громадянського 
суспільства. Громадський контроль за витратами місцевого бю-
джету, за процедурами проведення публічних закупівель, за роз-
поділом міжбюджетних трансфертів, а також за реалізацією форм 
співробітництва між територіальними громадами – усе це є по-
тужними засобами протидії корупції. Діджиталізація у сфері міс-
цевих фінансів покликана зробити фінансові потоки більш про-
зорими а рішення та дії органів місцевого самоврядування більш 
транспарентними. Контроль, який забезпечується постійно в ре-
жимі реального часу та будь-якою особою, значно підвищує мож-
ливість виявлення невідповідностей між задекларованими планами 
витрат та закупівель із реалізованими чи виявлення можливих по-
рушень законодавства. Цей інструмент може використовуватись і з 
метою, так би мовити, самоконтролю, коли органи місцевого само-
врядування можуть поглянути з погляду суб’єктів господарювання 
на ту пропозицію публічних закупівель, яку вони розміщують. Крім 
того, така форма аналітичної обробки даних та контролю, яка ви-
користовується в системі Dozorro, дає змогу одночасно провести 
аналіз цінової політики та ринкових цін на ті чи інші закупівлі.

Таким чином, існуючі на сьогодні програмні можливості ді-
джиталізації як механізму управління місцевими фінансами по-
требують значного розширення з метою більш ефективного ви-
конання відповідних завдань у частині громадського контролю за 
використанням коштів місцевих бюджетів.
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Прозорість та відкритість бюджетного процесу визначаєть-
ся світовим співтовариством як один із найпотужніших засобів 
боротьби з марнотратством. Їх забезпечення також традиційно 
асоціюється зі скороченням рівня корупції, можливостями для 
маневрування державним/місцевим боргом, наприклад, отриман-
ня іноземних кредитів за нижчими відсотковими ставками, підви-
щення рівня довіри громадян до органів публічного управління.

Дотримання принципів прозорості та відкритості має й інші 
безперечні переваги: узгодження позицій органів державної вла-
ди, місцевого самоврядування з позиціями громадськості стосов-
но напрямів використання бюджетних коштів; підвищення від-
повідальності чиновників за розробку державного та місцевих 
бюджетів через посилений контроль громадськості за якістю при-
йняття бюджетних рішень; розширення умов для реалізації права 
кожного громадянина на доступ до інформації, що перебуває у 
володінні суб’єктів владних повноважень, відповідно до Закону 
України «Про доступ до публічної інформації» [20].

Принцип прозорості передбачає інформування громадськості 
про складання, розгляд, затвердження Державного бюджету Укра-
їни, місцевих бюджетів та супутніх бюджетних документів. Бю-
джетна інформація має бути деталізованою, доступною в мережі 
«Інтернет», державних установах або надаватись за запитами, а 
також оприлюднюватись у визначені строки. У цілому в Украї-
ні серйозних правових прогалин щодо оприлюднення бюджетної 
інформації немає. Більш того, у сучасних умовах, коли чинний 
Уряд узяв чіткий курс на «інформатизацію суспільства» [23], роз-
міщення бюджетних документів у мережі «Інтернет» допомагає 
розв’язати проблеми з їх географічним поширенням. А доки не 
всі населені пункти мають покриття мобільним широкосмуговим 
доступом до інтернету, громадськість у разі потреби завжди може 
отримати бюджетні документи шляхом безпосереднього звернен-
ня до відповідних органів влади. Таке право їм гарантує:

– Конституція України («усі мають право направляти індивіду-
альні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися 
до органів державної влади,… та посадових і службових осіб цих 
органів, що зобов’язані розглянути звернення й дати обґрунтовану 
відповідь у встановлений законом строк» [15]);

– закони України «Про інформацію» [25], «Про доступ до пу-
блічної інформації» [20] («кожен має право на інформацію, що 
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передбачає можливість вільного одержання, використання, по-
ширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалі-
зації своїх прав, свобод і законних інтересів», «право на інформа-
цію забезпечується… обов’язком суб’єктів владних повноважень 
інформувати громадськість… про свою діяльність і прийняті 
рішення», «право на доступ до публічної інформації гарантуєть-
ся… обов’язком розпорядників інформації надавати та оприлюд-
нювати інформацію», «доступ до інформації забезпечується шля-
хом… надання інформації за запитами на інформацію» тощо).

Додатково доцільно наголосити, що законотворець також пе-
редбачив установлення відповідальності за ненадання відпові-
ді на запит на інформацію, ненадання інформації, неправомірну 
відмову в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання 
інформації, надання недостовірної інформації (ст. 2123 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення [13].

Отже, з огляду на тенденції, що демонструють підвищену ува-
гу з боку міжнародної спільноти до створення й опублікування 
спрощених версій державних бюджетів, керуючись довгостроко-
вим пріоритетом діяльності Уряду із забезпечення прозорих пу-
блічних фінансів, вважаємо за доцільне в найкоротші строки до-
опрацювати Державний вебпортал бюджету для громадян (Open 
Budget) [6]. Варто зазначити, що він працює в тестовому режимі. 
Наразі доступні дані про Державний та місцеві бюджети, голо-
вних розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, планові та 
фактичні показники їх використання. Також для підвищення бю-
джетної грамотності громадян запроваджено розділ з одноймен-
ною назвою, що містить загальну інформацію про структуру та 
принципи бюджетної системи України, бюджетну класифікацію, 
широкий глосарій бюджетних термінів, а також графічно зображе-
ний бюджетний процес.

Показники видатків Державного бюджету України та місцевих 
бюджетів представлені за програмною, функціональною й еко-
номічною класифікаціями та охоплюють чотирирічний період –  
з 2018 по 2021 рр. Є можливість для користувачів самостійно 
обирати бюджетні періоди (місяць, кілька місяців, рік) та формат 
представлення бюджетних даних – табличний або графічний.

Варто зазначити, що Державний вебпортал бюджету для 
громадян не містить макроекономічних показників, на яких 
ґрунтуються бюджетні цифри, та інформації про наявність про-
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грам, орієнтованих на задоволення першочергових потреб на-
селення, які, зокрема, є основними елементами «бюджету для 
громадян» відповідно до передової зарубіжної практики [9,  
с. 50]. З огляду на викладене, пропонуємо доповнити Держав-
ний веб портал бюджету для громадян такою інформацією:

– показниками соціально-економічного розвитку України в ди-
наміці;

– макроекономічними показниками, на яких ґрунтуються Дер-
жавний бюджет України та місцеві бюджети;

– основними завданнями та пріоритетами бюджетної політики 
на рік;

– політичними рішеннями, які мають найбільший вплив на ви-
датки бюджетів;

– переліком державних органів, бюджетні видатки яких зміню-
ються найбільше.

Вищезазначену інформацію необхідно публікувати на Дер-
жавному вебпорталі бюджету для громадян щорічно, одночасно 
з плановими показниками Державного бюджету України на на-
ступний рік, оскільки «бюджет для громадян» насамперед має де-
монструвати чіткі зв’язки між державною політикою, видатками 
Державного бюджету України та критеріями досягнення бажаних 
результатів, що дасть змогу громадськості створити чітке уявлен-
ня про наміри Уряду.

У процесі доопрацювання Державного вебпорталу бюджету 
для громадян доцільно додатково вивчити суспільну думку щодо 
його змісту та способу представлення інформації. Можливо, гро-
мадськість висловить бажання дізнатися про бюджети дещо біль-
ше, ніж представлено на вебпорталі, або їх бачення «бюджету для 
громадян» буде різнитися з баченням міжнародної спільноти й 
органів державної влади та місцевого самоврядування.

Також варто відзначити, що, на наш погляд, Державний веб-
портал бюджету для громадян є досить зручним у використанні з 
технічної точки зору, що робить доступною бюджетну інформа-
цію для більшості громадян незалежно від рівня їхньої цифрової 
грамотності.

Забезпечення доступу громадян до проєкту Державного бю-
джету України, місцевих бюджетів і супутніх бюджетних доку-
ментів, доопрацювання Державного вебпорталу бюджету для гро-
мадян є тільки одним із кроків на шляху до підвищення прозорості 
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та відкритості планування видатків Державного бюджету України. 
Важливим є надання права громадянам країни висловлювати свої 
думки (міркування) та вносити пропозиції щодо напрямів вико-
ристання бюджетних коштів – індивідуально або колективно від 
імені інститутів громадянського суспільства (громадських органі-
зацій, спілок та їх об’єднань, асоціацій тощо) [4, c. 34].

У контексті зазначеного варто акцентувати увагу, що необхід-
ність дотримання принципу прозорості та відкритості бюджетів 
підтримують більшість вітчизняних науковців. Зокрема, Ю. Раді-
онов висловлює думку, що у вітчизняному бюджетному законо-
давстві мають бути передбачені такі норми, які б надавали право 
громадськості брати не формальну участь, а мати важелі впливу 
на бюджетний процес, а саме:

– за вимогою отримувати для аналізу й ознайомлення інфор-
мацію, інші оперативні дані, бюджетну та фінансову звітність, які 
не становлять державної таємниці;

– вносити пропозиції до проєкту бюджету;
– вимагати роз’яснень від відповідальних посадових осіб з ак-

туальних питань соціально-економічного розвитку;
– заслуховувати представників влади про хід бюджетного про-

цесу, наявні проблеми та шляхи їх розв’язання;
– впливати на вирішення нагальних питань, долучатися до 

розробки перспективних планів стратегічного розвитку;
– отримувати інформацію «з перших вуст» про стан формуван-

ня та виконання бюджету на кожній стадії бюджетного процесу;
– організовувати з власної ініціативи слухання, збори, засідан-

ня бюджетних комісій, нарад тощо [31, с. 540–541].
Ураховуючи міжнародну практику залучення громадськості до 

участі в бюджетному процесі та виклики й завдання, які стоять сьо-
годні перед Україною (перемога України над російською агресією, 
подолання пандемії COVID-19), вбачається доцільним визначити 
основною формою проведення публічних консультацій у процесі 
підготовки проєктів бюджетів – електронні консультації. Для про-
ведення електронних консультацій із громадськістю пропонуємо 
передбачити Єдину онлайн-платформу для взаємодії органів влади 
та інститутів громадянського суспільства «ВзаємоДія» [11], що на-
разі запроваджується в Україні.

«ВзаємоДія» – це цифровий простір, покликаний перш за все 
сприяти участі проактивних громадян України при ухваленні рі-
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шень національного й місцевого рівнів. Вбачається, що досягну-
ти зазначеного стане досяжним за допомогою розвитку та удо-
сконалення таких модулів:

– е-звернення та е-запити – можливість подавати звернення чи 
запити на інформацію, відстежуйте статус їх розгляду та отриму-
вати відповідь в особистий кабінет;

– е-конкурси – участь у відборі проєктів інститутів громадян-
ського суспільства, яким надаватимуть фінансову підтримку, а 
також відстеження їхньої реалізації;

– е-консультації – можливість коментувати проєкти норматив-
но-правових актів та документи політики, вносити пропозиції 
щодо їх змісту;

– е-опитування – можливість брати участь в опитуваннях орга-
нів влади та впливати на розробку політик;

– е-петиції – можливість ініціювати або підтримати вже по-
дану до органів державної влади або органів місцевого самовря-
дування петицію, відстежувати статус її розгляду та гарантовано 
отримати відповідь;

– простір громадських рад – можливість знаходити інформа-
цію про громадську раду або голосувати за кандидата до складу 
громадської ради при органі влади (е-голосування);

– простір громадського бюджету – можливість подавайте ідеї 
та брати участь у розподілі бюджетних коштів;

– простір урядової інформації – можливість знаходити контак-
ти органів влади, звіти керівників, матеріали проведених громад-
ських експертиз, кращі практики та рекомендації взаємодії вла-
ди і громадськості; можливість приєднуватись до інформаційної 
бази зацікавлених сторін тощо.

Таким чином, діджиталізація у сфері місцевих фінансів де-
монструє необхідність запровадження важливого тренду – пе-
реходу від громадського контролю до громадської ініціативи. 
Назріла нагальна потреба жителів територіальних громад у реа-
лізації власних ініціатив місцевого розвитку, а тому різні форми 
електронної демократії набувають поширення та популярності. 
Цьому сприяє розвиток технологічних можливостей та інфор-
маційно-аналітичних спроможностей сучасних гаджетів, які 
значно спрощують доступ громади до сервісів управління та 
контролю, зокрема у сфері місцевих фінансів.
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2.3.3. Механізм розвитку фінансової децентралізації засобами 
діджиталізації

Головні питання, які вирішує фінансова децентралізація на 
рівні територіальних громад шляхом діджиталізації та запрова-
дження сучасних інструментів електронного урядування, поляга-
ють ось у чому:

– підвищення транспарентності реалізації права на місцеве са-
моврядування в частині фінансового забезпечення розвитку тери-
торіальної громади;

– розширення можливостей для партисипативної демократії, 
залучаючи населення громади до процесів реалізації права на 
місцеве самоврядування.

Сприйняття місцевого самоврядування як процесу управління 
територіями через відповідні органи місцевого самоврядування 
на сьогодні вже не відповідає тим вимогам і стандартам, що ви-
суваються соціально-економічними та суспільно-політичними 
потребами населення. Право на місцеве самоврядування є при-
родним, об’єктивним, незмінним та перманентним у часі, а тому 
обравши органи місцевого самоврядування громада не передає, 
не втрачає, а продовжує мати це право та може його реалізовувати 
в будь-який інший незаборонений спосіб. У цьому контексті ді-
джиталізація у сфері місцевих фінансів є надзвичайно потужним 
інструментом, який вирішує одразу декілька ключових завдань:

по-перше, переносить контроль за порядком розподілу та ви-
користання місцевих фінансів у режим реального часу, коли будь-
яка особа має доступ до реального поточного стану виконання 
або наповнення місцевого бюджету. Така можливість набувається 
за рахунок мобільних та інших електронних додатків, користу-
вання якими може бути й безкоштовним, але в яких використову-
ватиметься реклама та потенційно інші інструменти, наприклад: 
direct-marketing, targeting тощо. Це перетворить такі додатки на 
додаткові джерела надходження коштів до місцевих бюджетів. 
Контроль у такий спосіб набуватиме ознак громадського контр-
олю та даватиме змогу в оперативному режимі громаді реагувати 
на ті чи інші витрати місцевого бюджету, які матимуть корупційні 
ознаки. Це стосується передусім державних та муніципальних за-
купівель, коли під час проведення аукціону відбувається коригу-
вання цінової політики, збільшення розміру витрат тощо;
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по-друге, підвищує рівень інклюзивності громади до процесів 
моніторингу фінансових витрат, що навіть за умови відсутності 
контролю з її боку означатиме потенційність викриття тих чи інших 
зловживань. Тут уже йдеться про фактичне «нав’язування» органам 
місцевого самоврядування транспарентності місцевих фінансових 
потоків, що ускладнює корупційні варіації, у тому числі в поряд-
ку місцевих чи державних закупівель. Діджиталізація місцевих 
фінансів означає надання правового режиму вільного доступу чи 
публічності (за винятком тих фінансових потоків, які реалізуєть-
ся в порядку фінансування державної таємниці тощо) інформації, 
яка стосується витрат, розподілу та виконання місцевих бюджетів. 
Такий доступ отримуватимуть і правоохоронні органи, що суттєво 
підвищує оперативність їх реагування на потенційні порушення за-
конодавчо визначеного порядку адміністрування місцевих фінансів;

по-третє, забезпечує швидке впровадження концепції партисипа-
тивної демократії, тобто прямого залучення територіальної громади 
до управління фінансуванням потреб розвитку території. Громадяни 
отримують відповідні мобільні додатки (смартінструменти) та набу-
вають можливість впливу засобами висловлення громадської думки, 
організації громадських слухань, оформлення петицій та звернень 
до органів місцевого самоврядування з питань, пов’язаних з оптимі-
зацією використання фінансових ресурсів територіальної громади.

На рівні доктрини науки державного управління партисипа-
тивна демократія є таким станом розвитку публічно-політичної 
системи суспільства, коли процес управління ним або розвитком 
територій його компактного проживання, характеризується пря-
мою участю за рахунок: внесення пропозицій, коригування на-
явних і доступних у режимі реального часу інструментів управ-
ління, планів розвитку, програм тощо; контролю та моніторингу 
стану виконання таких програм; доручення на громадських заса-
дах або засобами місцевих закупівель до розвитку територіальної 
громади тощо. Діджиталізація місцевих фінансів і є тим самим 
механізмом залучення громади до процесу прийняття рішень, по-
пуляризації моніторингу та контролю за станом реалізації місце-
вого самоврядування. Оскільки громада є носієм права на місце-
ве самоврядування, то діджиталізація у сфері місцевих фінансів 
може розглядатися і як природна можливість контролювати реа-
лізацію цього права. Така популяризація смарттехнологій та на-
ділення громади засобами контролю підвищує ініціативність та 
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активну участь населення в управлінні. На рівні правосвідомості 
формується партисипативність, причетність конкретного корис-
тувача до процесу розвитку територіальної громади.

Право на місцеве самоврядування територіальної громади не 
обмежується наявністю відповідних представницьких та вико-
навчих органів місцевого самоврядування. Форми його реаліза-
ції, якщо відійти від суто інституційних, мають проявлятися шля-
хом створення певного мережевого механізму залучення осіб до 
процесів планування, реалізації та коригування програм сталого 
територіального розвитку, обговорення найбільш гострих про-
блем, що потребують розв’язання за рахунок фінансового спів-
робітництва на рівні міжбюджетних відносин. Останнє потребує 
активної участі громади, оскільки передбачає передачу частини 
повноважень із розпорядження коштами місцевого бюджету чи 
то до іншої територіальної громади, чи окремого органу, що ство-
рюється для такого управління. Такий механізм визначений у За-
коні України «Про співробітництво територіальних громад» [27], 
а класична форма такого співробітництва передбачає наявність 
згоди представницького органу територіальної громади. Нато-
мість демократія участі (партисипативна демократія) передбачає 
більш активну позицію самої громади, що може висловлювати 
думку, відмінну від позиції відповідної місцевої ради. Власне, 
тому діджиталізація процесу управління місцевими фінансами 
повинна розглядатися насамперед як спосіб розвитку форм реалі-
зації права на місцеве самоврядування. Ця концепція передбачає 
можливість впливу на відповідні місцеві ради та їх виконавчі ор-
гани, але головне її призначення полягає в деконцентрації відпо-
відальності за сталий розвиток територіальної громади [8, с. 168].

Надаючи можливість доступу в режимі реального часу до про-
цесів моніторингу або контролю за розподілом місцевих фінан-
сів, виконання місцевих бюджетів, виконання місцевих закупівель 
тощо, держава наділяє територіальну громаду ініціативою впли-
вати на розвиток території шляхом коригування, координації чи в 
будь-який інший спосіб. Це не означає імператив такої ініціатив-
ності, але її реалізація стає передумовою виникнення низки інших 
прав та відповідальності територіальної громади за власний роз-
виток. Ураховуючи відкритість органів місцевого самоврядування 
за рахунок діджиталізації у сфері місцевих фінансів, передбача-
ється що у випадку порушення ними законодавства або інтересів 
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територіальної громади, остання, а також контролюючі органи, 
одержують можливість більш оперативно реагувати та вимагати 
відновлення законності. Це право аккомпонується із такими яви-
щами правової діяльності як терміни позовної давності, відкритий 
доступ, можливість викриття протиправної поведінки. Контролю-
ючі заходи стосовно діяльності органів місцевого самоврядування 
може реалізовувати будь-який користувач відповідних сервісів.

Такий контроль переноситься на територіальну громаду разом 
із підвищеним рівнем залучення її мешканців до процесів організа-
ції територіального розвитку. Звідси випливає, що зміст партисипа-
тивної демократії полягає в створенні можливостей для реалізації 
права на місцеве самоврядування, а не в обов’язку чи примушенні 
до такої реалізації. Сутність партисипативної демократії не в тому, 
щоби залучити територіальну громаду до розв’зання проблем міс-
цевого значення, а в тому, щоби максимально задовольнити таку 
потребу самої територіальної громади. Тобто первинним завжди 
виступає політична воля, громадянська позиція та рівень право-
свідомості територіальної громади. Це прагнення громади, набу-
ваючи та реалізовуючи право на місцеве самоврядування, одно-
часно набувати і відповідальність за вирішення питань місцевого 
значення. Тому необхідно чітко усвідомлювати, що на рівні логіки 
науки публічного управління сутність діджиталізації у сфері міс-
цевих фінансів та її вплив на формування місцевої партисипатив-
ної демократії виражається в такому алгоритмі:

1. Набуття мешканцями територіальної громади такого рівня 
правосвідомості, правової культури та громадянської ініціативи, 
який формуватиме стійку потребу долучатися до процесів розви-
тку власної громади.

2. Формування стійких інститутів громадянського суспільства, 
які акумулюватимуть та оформлюватимуть у відповідному вигля-
ді громадські ініціативи, результати громадського контролю.

3. Створення законодавства як реакції держави на підвищення 
якості демократичної свідомості та потреби залучення громади до 
місцевого самоврядування в новітніх формах та моделях.

4. Забезпечення органами місцевого самоврядування розшире-
ного доступу громади до вирішення питань локального розвитку 
території.

5. Налагодження системи комунікацій, офіційних та неофіцій-
них, між органами місцевого самоврядування та територіальною 
громадою з обов’язковою реакцією влади на ініціативи останньої.
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Схематично механізм фінансової децентралізації засобами 
діджиталізації е-демократії можна відобразити таким чином 
(див. рисунок).

Складові механізму фінансової децентралізації 
засобами діджиталізації та розширення участі 

громади в питаннях місцевого розвитку
[Розроблено автором].
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Таким чином, запропонований механізм включає в себе всі 
без винятку елементи фінансової децентралізації, які на сьогод-
ні можуть використовуватися виходячи із реальних потреб тери-
торіального розвитку. Рівень правової свідомості та розуміння 
громадянами свого місця в розвитку територіальної громади є не 
достатньо високим для розширення інклюзивності їх участі та 
підвищенні якості місцевих ініціатив. Але це є мета, яка забезпе-
чуватиметься одночасним розвитком технологій та законодавства. 
Зміна технологічного середовища та розширення функціональ-
них спроможностей різного роду платформ, на яких реалізову-
ються засади е-урядування сприятимуть їх використанню з боку 
потенційних споживачів публічних послуг: бізнес-середовища та 
територіальної громади.

Відбуватиметься розширення тієї аудиторії, яка залучається до 
процесів формування найбільш ефективного, зважаючи на наявні 
ресурси, механізм розподілу місцевих фінансів. Усе це сприяти-
ме створенню місцевих бюджетів, які відповідатимуть потребам 
громад (виходячи із їх пропозицій та петицій), забезпечуватиме 
економічну активність (за рахунок залучення суб’єктів господа-
рювання до публічних закупівель) та відповідатимуть реальним 
фінансово-економічним можливостями органів місцевого само-
врядування та комунальних підприємств (забезпечуватиметься 
адміністративним ресурсом шляхом формування проєктів бю-
джетів на підставі пропозицій та потреб).

Такий механізм у спрощеному вигляді максимізуватиме той 
синергетичний ефект, який проявляється через розкриття потен-
ціалу соціального та інтелектуального капіталу громад у розроб-
ці пропозицій використання фінансових ресурсів територіальних 
громад та їх акумулювання.

Саме такий механізм зумовлює формування партисипативної 
демократії, її інституційного оформлення та змістовного напо-
внення. При цьому змістовне наповнення партисипативної демо-
кратії полягає в тому, що людський, інтелектуальний та соціаль-
ний капітал, який потенційно існує в територіальні громаді серед 
її мешканців активізується органами місцевого самоврядування 
та використовується ними під час розробки й реалізації програм 
розвитку такої громади, фінансового її забезпечення тощо. Пред-
ставницька демократія лише забезпечує формування органів міс-
цевого самоврядування, а ці органи є групуванням осіб із відпо-
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відними повноваженнями щодо прийняття остаточних рішень. Їх 
обсяг знань не може перевищувати сумарний обсяг інтелектуаль-
ного потенціалу всієї громади, саме тому залучення населення 
до розв’язання проблем місцевого значення і є тим додатковим 
джерелом підвищення ефективності реалізації місцевого само-
врядування, який проявляється через отримання органами влади 
великої кількості альтернативних рішень та моделей розвитку.

Висновки. Фінансова децентралізація в Україні є важливим 
напрямом підвищення ефективності розвитку місцевого самовря-
дування, підвищення якості надання адміністративних та публіч-
них послуг, одним із засобів підвищення спроможності місцевих 
громад. Системний аналіз Законів України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад»; «Про співробітництво тери-
торіальних громад»; «Про засади державної регіональної політи-
ки», а також змін до Податкового та Бюджетного кодексів України 
висновки [19; 27; 21; 2; 18] визначає фінансову децентралізацію 
через механізм перерозподілу фінансових потоків, бюджетних 
надходжень та бюджетних видатків між державним та місцевими 
бюджетами. Зазначене дає підстави зробити такі узагальнення:

– фінансова децентралізація розуміється як спосіб деконцен-
трації бюджетних надходжень до державного бюджету шляхом 
перенесення джерел таких надходжень на місцевих рівень для 
прямого наповнення місцевих бюджетів, мінімізуючи викорис-
тання інструментів вертикально орієнтованих міжбюджетних 
відносин. Тобто, передаючи повноваження зі збирання та аку-
мулювання бюджетних надходжень із центрального на місцевий 
рівень, законодавець фактично перерозподіляє фінансові потоки;

– окремі положення наведених вище законодавчих актів дають 
можливість органам місцевого самоврядування впливати на роз-
мір та спосіб стягнення податків та зборів;

– суттєво розширюються можливості з акумуляції місцевих 
фінансів між кількома територіальними громадами шляхом вико-
ристання інструментів співробітництва, передбачених на законо-
давчому рівні (на кінець 2021 р. територіальні громадами уклали 
загалом понад 800 договорів про міжмуніципальне співробітни-
цтво [17]);

– запроваджено стимулювання об’єднання територіальних 
громад та, як наслідок, акумуляції місцевих фінансів. Інакше 
кажучи, держава стимулювала грошима більш ефективне вико-
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ристання матеріальних активів та матеріальної основи місцевого 
самоврядування. Тобто фінансування отримало іншу форму –  
безоплатну передачу коштів із державного бюджету на рівень 
місцевого бюджету, але об’єднаної територіальної громади. Змі-
нились адресність та підстави державної підтримки, яка протягом 
2015–2019 рр. сягнула 19,5 млрд грн, що у відносному значенні 
становить зростання в майже 40-кратному розмірі.

Наведене вище демонструє, що фінансова децентралізація, яка 
існує в Україні, реалізується, головно, двома засобами: імператив-
ним перерозподілом джерел поповнення місцевих та державного 
бюджетів (імперативність проявляється в закріпленні на рівні 
законодавства таких трансформацій бюджетної політики); імпе-
ративним встановленням умов отримання додаткових дотацій із 
державного бюджету. Останнє є засобом заохочення, хоча прямо 
і визначається в законодавстві як необхідна, але не достатня умо-
ва для отримання такої дотації. Економічна природа таких захо-
дів має стимулюючий характер, однак державно-управлінська та 
правова розкривається через таке поняття, як імперативний дис-
позитивізм. Справа в тому, що децентралізація передбачає розши-
рення можливостей, а не просте реформування механізму, систе-
ми взаємовідносин та перерозподілу бюджетних потоків. Таким 
чином, ураховуючи вищевикладене, можливості та спроможності 
проявляються лише в: процесі об’єднання територіальних громад 
(який завершився 2020 р. [29]), інакше існував ризик залишитись 
роздрібненими та економічно неспроможними; можливості вста-
новлення та коригування ставок місцевих податків і зборів; спів-
робітництві з метою підвищення економічної ефективності та ра-
ціональності використання наявних ресурсів двома чи більшою 
кількістю територіальних громад без їх остаточного об’єднання.

Натомість маємо акцентувати увагу на тому, що децентралі-
зація як феномен державного управління передбачає перене-
сення центру прийняття рішення та центру відповідальності за 
розвиток території субнаціонального рівня органам управління 
такою територією. Тому, крім перерозподілу фінансових пото-
ків та надання можливостей для співробітництва між громадами 
як засобу економічної кооперації, необхідним є й інший елемент 
децентралізації – розширене залучення територіальної громади 
до вирішення питань фінансового забезпечення місцевого са-
моврядування. Фінансова децентралізація означає необхідність 
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прийняття рішень, які матимуть суттєве значення для розвитку 
конкретної громади, і прийняття їх без участі громади, лише від-
повідними представницькими органами, може призвести до не-
достатнього рівня задоволення потреб населення чи територіаль-
ного розвитку.

Орган місцевого самоврядування як інституція є сукупністю 
посадовців, які були обрані або призначені представницьким 
органом на виконання відповідних функцій, але саме громада є 
провідним актором у сфері муніципального управління [1, 123]. 
Саме громада визначає потреби та пріоритети розвитку, а орга-
ни місцевого самоврядування їх реалізують на практиці, у тому 
числі й засобами співробітництва між кількома територіальними 
громадами. Але в будь-якому разі орган місцевого самоврядуван-
ня приймає рішення, які впливають на обсяг місцевого бюдже-
ту, розміри та напрями фінансування потреб місцевого розвитку. 
Саме тому територіальна громада повинна контролювати ці про-
цеси, брати активну участь у їх реалізації та прийнятті рішень. Це 
сучасна практика партисипативної демократії, яка реалізується за 
рахунок високого рівня технологічного розвитку, що дає змогу за-
лучати широкий загал у режимі реального часу до процесів роз-
робки, обговорення та коригування місцевих бюджетів.

Інституціоналізація партисипативної демократії втілювати-
меться в тих зв’язках, моделях відносин, які оформлюватимуть-
ся засобами діджиталізації на різних електронних платформах та 
мобільних додатках. Такі взаємозв’язки у формі електронних пе-
тицій, електронних обговорень, громадського бюджету, публічних 
закупівель, контролю за ними тощо – є сучасними засобами реа-
лізації права на місцеве самоврядування, у тому числі в контексті 
фінансової децентралізації. Через таку систему відбувається од-
ночасно й обмін інформацією (даними, пропозиціями, потреба-
ми), і її аналітичне дослідження, вивчення, і контроль законності 
й раціональності використання місцевих фінансів. Усе це в оста-
точному підсумку приведе до оформлення концепції Smart City як 
найбільш ефективного та прогресивного механізму організації те-
риторіального розвитку.

Використання таких сервісів та інструментів як e-DEM, 
DoZorro, ProZorro, Оpen budget тощо суттєво підвищує оператив-
ність оцінки реальної ситуації наповнення місцевого бюджету та 
використання коштів із нього, якість контролю з боку місцевої вла-
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ди та громадськості за використанням цих коштів. Це сприяє ство-
ренню місцевого бюджету, який відповідатиме потребам громади, 
забезпечуватиме економічну активність і відповідатиме реальним 
фінансово-економічним можливостями органів місцевого само-
врядування та комунальних підприємств.

Таким чином, за рахунок участі громадян у процесах реагу-
вання на стан, напрями та розміри фінансових потоків місцево-
го бюджету, за допомогою інструментів діджиталізації (порталів 
Е-демократії, мобільних додатків тощо) відбувається розширення 
суб’єктного складу у відносинах реалізації права на місцеве са-
моврядування. Діджиталізація у сфері місцевих фінансів Укра-
їни максимізує синергетичний ефект, який проявляється через 
розкриття потенціалу соціального та інтелектуального капіталу 
громади в розробці пропозицій використання місцевих фінансо-
вих ресурсів. Територіальні громади, розширюючи свою участь 
в управлінських процесах за рахунок активного використання 
електронних сервісів, підвищують раціональність використання 
місцевих фінансових ресурсів, а також якість контролю за пере-
розподілом коштів із місцевого бюджету, що за своєю сутністю і 
змістом є способом практичного втілення партисипативної демо-
кратії в Україні.
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РОЗДІЛ 2.3. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ 

РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ 
ТРАНСФОРМАЦІЙ

Анотація. Розділ присвячено сучасній методологічній парадигмі управ-
ління територіальним розвитком у період глобальних суспіль-
них трансформацій. Предметом дослідження є методологіч-
ні засади забезпечення ефективності управління розвитком 
територій в умовах глобальних трансформацій. Методологія 
дослідження ґрунтується на базових принципах теорії сис-
тем, парадигмі комплементарності та комплексі класичних 
методів дослідження у сфері публічного управління та адмі-
ністрування: методів діалектики, які дають змогу виявити 
динаміку процесів, що відбуваються в управлінні територія-
ми; системного аналізу, за   допомогою якого ми постійно роз-
глядаємо явища в сукупності соціально-економічних відносин; 
функціонального аналізу - для з’ясування глибинних закономір-
ностей функціонування сукупності повноважень; історично-
го – для систематизації циклічних підходів до оптимізації 
функціонування системи органів державного управління; 
логічного – з метою обґрунтування понятійно-категорій-
ного апарату щодо розширення підходів до стратегічного 
планування розвитку територій; порівняльного аналізу – для 
формування взаємодоповнювальних систем управління на міс-
цевому рівні тощо. Метою дослідження є розробка цілісного 
методологічного комплексу, здатного підвищити ефектив-
ність управління розвитком територій в умовах глобальних 
трансформацій. Висновок. У результаті проведеного дослі-
дження встановлено доцільність використання запропонова-
ного комплексу методичних підходів, який включає, зокрема, 
парадигми комплементарності та комплексної екзогенної 
циклічності, для розробки підходів до оптимізації діяльності 
окремих органів публічного управління, а також обґрунто-
вано трансформацію цілісної системи управління терито-
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ріями в Україні. Перспективи подальших наукових розробок 
пов’язані з визначенням когнітивного ресурсу часової пара-
дигми комплементарності для забезпечення процесів віднов-
лення територій України у повоєнний період.
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METHODOLOGICAL BASICS OF ENSURING THE 
EFFECTIVENESS OF MANAGING THE DEVELOPMENT 

OF TERRITORIES IN THE CONDITIONS OF GLOBAL 
TRANSFORMATIONS

Abstract. The chapter is dedicated to the modern methodological 
paradigm of territorial development management in the period 
of global social transformations. The subject of the study is 
the methodological principles of ensuring the effectiveness of 
managing the development of territories in the conditions of global 
transformations. The methodology of this study is based on the basic 
principles of systems theory, the paradigm of complementarity, 
and a set of classical methods applied to research in the field of 
public management and administration: methods of dialectics, 
which make it possible to reveal the dynamics of processes taking 
place in territorial management; systemic analysis, with the help 
of which we constantly consider phenomena in the aggregate 
of socio-economic relations; functional analysis - to clarify the 
deep patterns of the functioning of the set of powers; historical –  
for the systematization of cyclical approaches to optimizing the 
functioning of the system of public administration bodies; logic - 
for the purpose of substantiating the conceptual and categorical 
apparatus regarding the expansion of approaches to strategic 
planning of territorial development; comparative analysis - for 
the formation of complementary management systems at the local 
level, etc. The purpose of this study is to develop a comprehensive 
methodological complex capable of increasing the effectiveness of 
management of the development of territories in the conditions of 
global transformations. Conclusion: as a result of the conducted 
research, the expediency of using the proposed complex of 
methodological approaches, which includes, in particular, the 
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paradigms of complementarity and complex exogenous cyclicity, 
for the development of approaches to optimizing the activities 
of individual local self-government bodies, as well as the 
transformation of the integral system of territorial management 
in Ukraine, is substantiated. The prospects of further scientific 
developments are related to the definition of the cognitive resource 
of the temporal paradigm of complementarity to ensure the 
processes of restoration of the territories of Ukraine in the post-
war period.

 
Вступ. Наукова новизна та актуальність дослідження обу-

мовлюється комплексом таких факторів. Засадничі принципи 
управління процесами розвитку складних динамічних відкритих 
систем передбачають забезпечення кореляції динамік та інших 
атрибутивних властивостей між комплексом елементів самої сис-
теми, передусім – її керуючої та керованої підсистем, зі складним 
конгломератом впливів зовнішніх надсистем різного порядку.

Інакше кажучи, ідеться про необхідність дотримання принци-
пу гармонізації функціонування комплексу ендогенних та екзо-
генних впливів на загальний вектор розвитку досліджуваної сис-
теми. Під «гармонізацією впливів» тут і далі розуміємо сприяння 
тривалому перебуванню системи у стані максимальної збалансо-
ваності на вісі оптимального (з позицій телеологічної ефектив-
ності) розвитку, із урахуванням необхідності забезпечення функ-
ціонування належного гомеостату системи, з можливістю його 
зміни та/або еволюції.

Метою дослідження визначено обґрунтування цілісного мето-
дологічного комплексу, що здатен забезпечити підвищення ефек-
тивності управління розвитком територій в умовах глобальних 
трансформацій.

Вочевидь, для забезпечення дотримання відповідних, окресле-
них вище засад, необхідно визначитись із комплексом методоло-
гічних підходів, що здатні сприяти досягненню сформульованих 
цілей. Вважаємо за доцільне спиратися на методи та методологічні 
підходи, що вже довели свою результативність, при застосуванні в 
наших попередніх дослідженнях [41; 45; 53]. Ідеться про методи 
діалектики, які дають змогу розкрити динаміку процесів, що від-
буваються в територіальному управлінні і зокрема – у місцевому 
самоврядуванні, зв’язок науки з практикою, особливості станов-
лення й розвитку державної регіональної політики і державної 
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політики у сфері місцевого самоврядування в Україні; системного 
аналізу, за допомогою якого нами постійно розглядаються явища в 
сукупності соціально-економічних зв’язків, визначення цілого та 
його частин, успішно вивчалися окремі елементи в цілісній систе-
мі місцевого самоврядування та специфічні форми взаємозв’язків 
щодо забезпечення єдності системи [38; 52; 56]; функціонально-
го аналізу – для з’ясування глибинних закономірностей функці-
онування комплексу повноважень елементів системи місцевого 
самоврядування, визначення їх обсягу, характеру й змісту [8; 10]; 
історичний – для систематизації циклічних підходів до оптиміза-
ції функціонування системи місцевого самоврядування, розвитку 
різнорідних теорій циклічності стосовно сфери місцевого само-
врядування, виокремлення закономірностей і тенденцій розвитку 
соціального феномену місцевого самоврядування; логіки – з метою 
обґрунтування понятійно-категорійного апарату щодо розширення 
підходів до стратегічного планування розвитку територій [5; 24]; 
порівняльного аналізу – для формування комплементарних систем 
управління на місцевому рівні [23] тощо.

Цілями дослідження визначено ось що: окреслити сучасне ро-
зуміння суспільних трансформацій та актуальні наукові підходи 
щодо циклічності процесів; гносеологічний та практичний по-
тенціал поняття та явища темпоральної комплементарності; ви-
значення переваг плановості в управлінні розвитком територій 
та інноваційних підходів у прогнозуванні тенденцій розвитку на 
екзогенному та ендогенному рівнях, що здійснено з позиції тео-
рії систем та темпорального підходу. Визначений перелік завдань 
дослідження обумовив логіку його здійснення.

2.4.1. Теоретичні основи процесів глобальних трансформацій

Трансформації є визначальною атрибутивною рисою поточно-
го етапу розвитку суспільства. Проблему суспільних трансфор-
мацій досліджено рядом видатних українських учених, зокрема, 
В. Голубь «здійснено аналіз чинників розвитку перехідних сус-
пільств у контексті факторів соціальної модернізації. Проаналізо-
вано основні напрями розробки нових механізмів щодо державно 
управлінського регулювання сучасними суспільними трансформа-
ціями, насамперед процесом формування нових форм суспільної 
комунікації і політичної модернізації» [12]. Так, науковиця пише: 
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«Для сучасних транзитивних суспільств характерна спонтанність, 
неоднорідність і протиріччя процесу розвитку, функціональна 
диференціація політичної системи, а також наявність різноплано-
вих, навіть протилежних політичних цінностей і установок. Най-
більш перспективним напрямом подальших досліджень проблем 
соціальної модернізації слід вважати аналіз і розробку варіантів і 
моделей еволюції посттоталітарних країн, виходячи з урахування 
міжнародного контексту розвитку транзитних країн, враховуючи 
загально-цивілізаційні параметри та національні особливості» 
[12]. У контексті нашого дослідження особливого значення на-
бувають цитовані думки щодо оптимальних моделей еволюції. 
Проблематика суспільних трансформацій розглядалася також і в 
наших попередніх публікаціях, наприклад [20; 56].

Запропонований у них спосіб розуміння часових процесів у 
системі органів місцевого самоврядування корелює з логікою те-
орії самоорганізації, яка є однією з базових методологічних під-
став постнеокласичної науки стосовно опису модусу сприйняття 
часу. Зазначений модус багато в чому визначається вимогою до 
подій, яка полягає в здатності останніх змінювати спрямованість 
еволюційних процесів, виступаючи як початок нового процесу 
[54]. У таких наших публікаціях [20; 26] аналізуються трансфор-
маційні процеси у системі місцевого самоврядування на основі 
підходів, що пропонує квантова фізика і квантова механіка. За-
стосування обраного інструментарію видається цілком обґрун-
тованим не тільки завдяки проведеній верифікації одержаних 
результатів та розширення традиційного кола методологічних 
інструментів науки державного управління, а й через наявність 
спільного онтологічного та гносеологічного підґрунтя – принци-
пу комплементарності, що є наскрізним атрибутом буттєвих фе-
номенів і когнітивних механізмів, які здатні забезпечити адекват-
не відображення і пізнання дійсності. Так, у роботах В. Налимова 
[51] з квантової механіки доведено, що однієї логічної конструк-
ції, хоч би якою досконалою вона була, є недостатньо для опису 
складності світобудови. В результаті виникають підходи до бага-
тозначних логік, розроблені Д. Бочвара, Я. Лукасевичем, Е. Пост 
і рядом інших вчених, за якими принципи класичної, арістотелів-
ської логіки вже не мають абсолютного значення.

Тому дедалі чіткіше артикулюється методологічна потреба 
розширення застосування принципу комплементарності для на-
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лежного дослідження суспільних трансформацій та адекватного 
їх природі тлумачення іманентних властивостей для верифікова-
ного прогнозування, що, як відомо, лежить в основі ефективного 
публічного управління.

Проблема управління трансформаційними процесами 
у системі місцевих органів публічного управління (далі –  
МОПУ), що, як відомо, складається із системи органів місцевого 
самоврядування і місцевих органів виконавчої влади, не випадко-
во перебуває в центрі уваги сучасних учених. Тому об’єктивується 
потреба у проведенні методологічних досліджень, спрямова-
них на пошук нетрадиційних ресурсів/резервів розвитку та ре-
зультати яких змогли б виявити приховані досі причини не за-
вжди ефективної реалізації трансформаційних процесів системи 
МОПУ. Одним із найважливіших аспектів означеної проблеми є 
невизначеність темпоральних аспектів її ключової підсистеми –  
системи місцевого самоврядування населеного пункту/регіону. 
Тому вкрай важливим є обґрунтування темпоральних вимірів 
управління трансформацією системи органів місцевого самовря-
дування. Проблема трансформації органів публічного управління 
розглядалась у працях таких вітчизняних і зарубіжних учених, 
як: [13; 17; 39] та ін. Проблематика управління часом у системі 
публічного управління досліджувалась переважно згідно з під-
ходами тайм-менеджменту. Цьому аспекту присвячено праці  
Н. Алюшиної [1], К. Крикуна [29] та цілої плеяди інших. Загально-
теоретичні питання, пов’язані з феноменом часу, досліджувались 
такими вченими, як: С. Дорогунцов [13], Б. Жиляєв [14], Н. Луман 
[30], О. Сандига [32] та рядом інших. Комплексне обґрунтування 
темпоральної парадигми діяльності органів місцевого самовря-
дування було здійснено в монографії [21]. Результати, одержані 
понад вісім років тому, засвідчують свій прогнозний потенціал і 
зараз, що підтверджує результативність обраної методології для 
дослідження трансформаційних процесів у суспільстві.

Польський учений Л. Бальцерович характеризував трансфор-
мацію як «масштабний перехід від одного стабільного суспільно-
го стану до іншого потенційно стабільного стану» (курсив наш –  
В.К.) [39, с. 153]. «Середовищем» для стану стабільності висту-
пає еволюційний час. У цьому разі «стабільність» може тлума-
читись як певний «збіг», «відповідність», «домірність» до етапу 
еволюційного розвитку на вісі або «стрілі» часу. У такому еволю-
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ційному розумінні, на наш погляд, одним із способів подальшого 
аналізу є з’ясування ступеня відповідності стану системи МОПУ 
зовнішньому середовищу та очікуваному (необхідному) стану.

Процес взаємодії суб’єктів та об’єктів може реалізовуватись 
у різних часових умовах (фазах циклу), призводячи до неодна-
кових наслідків. Причому детермінуючим фактором для певного 
результату може виступати темпоральний баланс/дисбаланс між 
екзогенною та ендогенною циклічністю, що тлумачаться у цьому 
дослідженні як часові структури. У такому, еволюційному, ро-
зумінні, на наш погляд, одним із способів подальшого аналізу є 
з’ясування ступеня відповідності стану системи МС зовнішньому 
середовищу та очікуваному (об’єктивно необхідному) стану. При 
цьому варто підкреслити, що, зважаючи на еволюційний характер 
суспільного розвитку, система МС має не тільки «функціонува-
ти», залишаючись на деякому зафіксованому рівні, а й здійсню-
вані трансформації повинні мати випереджальний характер. Так, 
принцип «випередження» є необхідним при дослідженні дина-
мічних систем, адже, тримаючи у «прицілі» дослідження рухо-
мий об’єкт – постійно змінювану в комплексі своїх параметрів 
«адекватність» системи МС еволюційним «викликам», – маємо 
ризик відставання від неї. Водночас, передбачивши її траєкторію 
та здійснюючи комплекс випереджальних досліджень, одержимо 
її у «фокусі» методологічних розробок на рівні теоретичному і 
конкретних управлінських рішень на рівні практичному.

Очевидно, що системи органів місцевого самоврядування і міс-
цевих органів виконавчої влади належать до складних відкритих 
динамічних систем, характер змін (динаміки) у яких суттєво впли-
ває на розвиток територій. У контексті цього дослідження важливе 
значення має наявність внутрішнього і зовнішнього чинників впли-
ву на процес «перетворення» систем, інакше кажучи, – формування 
нової системи, що буде характеризуватися іншими властивостями.

Перспективним видається вивчення зарубіжного досвіду управ-
ління трансформаційними процесами керуючих під систем (якими 
виступають на регіональному та місцевому рівні системи МОПУ). 
Вартими прискіпливої уваги видаються ті трансформації, що за-
безпечили, беззаперечно, позитивний результат. Спільною ри-
сою для таких «вдалих», результативних трансформацій є ґрун-
товне теоретичне вивчення поняття та явища «трансформація», 
що передувало безпосереднім управлінським рішенням та діям. 
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Високою результативністю характеризуються трансформаційні 
процеси, реалізовані у керуючій підсистемі збройних сил США 
[42]. Незважаючи на відмінність об’єктів управління, різницю 
між сутністю функціонування МОПУ в Україні і МО США, вар-
то звернути увагу на спільні риси динаміки керуючих підсистем. 
Так, за згаданим автором, трансформація керуючих підсистем, 
що розглядаються передбачає «фундаментальні зміни, що стосу-
ються трьох принципових елементів і їх взаємодії один з одним: 
по-перше, перспективних технологій, що забезпечують появу но-
вих можливостей; по-друге, нових концепцій ведення… дій, що 
уможливлюють на порядок підвищити можливості..; по-третє –  
організаційних змін, які систематизують зміни у попередніх елемен-
тах і сприяють більш ефективному виконанню завдань стратегії…» 
[42]. Проведений цитованим дослідником аналіз трансформацій-
них процесів вказаної галузі управління дав змогу нам виокремити 
ряд аспектів, притаманних і вітчизняним системам ОМС і МОВВ. 
До них варто віднести, зокрема, необхідність прийняття спільних 
(«єдиних») програм дій для елементів різних систем. На наш по-
гляд, для сучасних умов розвитку державності варто розглядати по-
глиблення взаємодії між елементами системи ОМС і МОВВ як один 
із пріоритетних векторів трансформації.

Як зазначає дослідник, «трансформаційні заходи мають сенс 
тільки тоді, коли вони наче «вклинюються» у рутинний процес 
життєдіяльності… у такому випадку можливо очікувати швидку 
еволюцію стратегії, концепцій …» [42]. Для нашого дослідження 
важливою є наведена вище цитата американських фахівців з розви-
тку організацій, оскільки за побутовим поняттям «вклинюються» 
криється значно глибше розуміння резонансу екзогенних і ендо-
генних факторів розвитку, яке виникає у разі збігу фаз внутрішньо-
го і зовнішнього циклів розвитку систем. Саме наведений принцип 
резонансу утворює «власний трансформаційний потенціал систе-
ми», про який йшлося і в наших публікаціях, наприклад [27].

Проблематика суспільної трансформації була глибоко опра-
цьована в публікаціях сучасних учених. У цьому контексті де-
тальне дослідження терміна «коеволюція» було здійснено су-
часними вітчизняними вченими Е. Афоніним, О. Бандуркою,  
А. Мартиновим. Відомі фахівці пишуть: «Транзитивні (перехідні) 
періоди суспільного розвитку характеризуються протилежними за 
напрямом змін історичними фазами: «коеволюцією» та «революці-
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єю». Наприклад, «коеволюція» є фазовим переходом від норматив-
ного періоду «інволюції» до нормативного періоду «еволюції». Цей 
перехід реалізується в рамках єдиного епохального циклу, тому в 
таких умовах змінюється тільки полярність системних якостей сус-
пільства або «вектори» соціального розвитку. На відміну від «кое-
волюції», «революція» є якісною трансформацією всієї соціальної 
структури суспільства. Вона створює механізм переходу від нор-
мативного стану «еволюції» до «інволюції». Цей процес водночас 
пов’язаний із радикальною зміною соцієтальних характеристик. 
«Революція» немовби «узагальнює» результати розвитку суспіль-
ства протягом всього епохального циклу і відкриває новий» [3].

Цитовані вчені зазначають: «Характеризуючи коеволю-
цію як фазу розгортання циклу, можна використати тлумачен-
ня Н. Мойсеєва, який наголошував, що «…“елемент систе-
ми розвивається в умовах коеволюції, якщо його розвиток не 
порушує розвиток системи”» [3]. «Коеволюція є механізмом 
зміни всередині системи, натомість революція змінює саму 
систему. Як слушно зазначає М. Делягін, «… масова поява но-
вих проблем, які не вирішуються на основі традиційних уяв-
лень, може бути розцінено… як зоря нової епохи…», натомість  
«… такий же масовий початок їх відносно успішного вирішення 
є доказом того, що ця епоха вже настала» [3].

Специфіка вітчизняної моделі управління процесами суспіль-
них змін на місцевому рівні полягає в діалектичній та збалансова-
ній єдності моделей трансформаційної, яка забезпечує наявність 
форми, та керованої еволюції, що відповідає глибинній природі 
людської сутності. У результаті проведених досліджень нами 
встановлено, що для вказаної синтетичної моделі є характерни-
ми такі риси: узгодженість темпоральних вимірів систем ОМС і 
МОВВ із об’єктивними вимогами еволюційного розвитку (із ура-
хуванням методології А. Дж. Тойнбі); відповідність до «часової 
вісі антропного коридору» [13, c. 10].

Принцип відповідності часовій вісі антропного коридору як 
один із факторів забезпечення ефективного функціонування сис-
тем, частково знайшов відображення в трансформаційних про-
цесах Збройних Сил США. Американські фахівці виділяють 
проект «спіральної трансформації» ЗС США, який кардинально 
не відрізняється від триваючих змін, а лише впорядковує та сис-
тематизує їх реалізацію. Як вважає один із розробників проєкту, 



266

спеціаліст з військового будівництва Дж. Хейлі, серцевиною про-
цесу спіральної трансформації є фактор часу, важливий з точки 
зору «зняття врожаю» у ході безперервних реформ. Як підкрес-
люється у відповідному Меморандумі МО США, ініціативи щодо 
«спіральної трансформації» покликані «скоротити часовий цикл і 
збільшити швидкість забезпечення…найбільш передовими мож-
ливостями» [42].

Таким чином, до переліку факторів, що мають враховуватись у 
процесі здійснення дієвих трансформацій системи МОПУ є забез-
печення «домірності» до часових, еволюційних закономірностей 
розвитку керуючих підсистем. Означена проблематика корелюєть-
ся із темпоральними аспектами управління.

 
2.4.2. Темпоральна комплементарність як засаднича вимога 

управління розвитком територій

Однією з причин недостатньої дієвості сучасного стану сис-
теми МОПУ є неналежний рівень взаємодії між її підсистемами 
– системою ОМС регіону/населеного пункту та системою МОВВ. 
Темпоральний аналіз функціонування вказаних підсистем ви-
явив, що недостатній рівень взаємодії зумовлений, зокрема, тим 
фактом, що окремі елементи підсистеми та самі системи ОМС 
і МОВВ функціонують у «різних» соціальних часах. Очевидно, 
що об’єктивний вимір часу для всіх є спільним, однак впливи 
суб’єктивного (для елементу системи) часу, зумовленого різними 
темпами, розмірністю, тривалістю процесів; впливами внутріш-
ніх і зовнішніх управлінських циклів тощо, може провокувати 
своєрідний дисбаланс у часовому вимірі елементів підсистеми/
системи у мета-системі, тощо.

Циклічність є атрибутивною властивістю усіх процесів суспіль-
ного розвитку і, безперечно, має бути врахована при управлінні 
ними. Ключове значення з точки зору діяльності МОПУ у забез-
печенні територіального розвитку має використання принципу ци-
клічності (атрибутивної ознаки буття), крім уже розглянутих базо-
вих функцій, також як енергетичного (ресурсного) потенціалу. В. 
Хіценко зазначає, що «Метасистемний перехід – це результат на-
копичення деякого «потенціалу розвитку» з наступним якісним 
стрибком рівня складності і нерівноважності» [47].
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Очевидно, що такі «метасистемні переходи» є аспектом та іма-
нентною властивістю циклічного розвитку як територіальних сис-
тем, так і суспільства. Об’єктивно зумовлений розвитком суспіль-
ства еволюційний рух потребує (і отримує) найбільший поштовх, 
додатковий ресурс енергії в «нижній» точці еволюційного циклу. Зо-
внішніми джерелами – постачальниками ресурсів виступають над-
системи. У свою чергу, вони є елементами наступних за складністю 
систем. Значний інтерес становить суб’єкт координування взаємовп-
ливів. Як показано в низці публікацій [25], самостійним суб’єктом 
може виступати феномен співрегулювання. Існує вірогідність на-
явності кількох суб’єктів впливу, своєрідних гомеостатів си стем. 
Очевидним видається припущення, що вказані суб’єкти-регулятори 
об’єднані (не завжди в єдиному просторі і часі). Об’єднуючими фак-
торами можуть виступати певні об’єктивні закони та закономірності. 
Однією з них є загальна циклічність, притаманна буттю.

Очевидною є думка, що звести всю організацію діяльності 
МОПУ регіону до єдиної функції з виконання мети є некоректним 
з наукової точки зору кроком і неможливим – з точки зору практич-
ної. Однак сучасна методологія пропонує «Гіперцикл Ейгена» –  
«частковий випадок…замикання, коли останній рекурсивний 
контур підтримує перший. Можливою є побудова металанцюгів з 
гіперциклів» [37]. Застосування цього підходу дає змогу не тільки 
розглядати наявні процеси системи МОПУ з точки зору управ-
ління циклами, а й планувати майбутні функції (як з організації 
внутрішньої діяльності ОМС та МОВВ, так і із забезпечення со-
ціально-економічного та культурного розвитку територій).

Відомо, що «гіперцикли Ейгена виникли як метасистемний пе-
рехід, що пов’язав автокаталітичні системи в циклічну структуру, 
де остання ланка почала каталізувати першу» [47]. Наведений під-
хід дає змогу розглядати системи МОПУ регіону як «автокаталі-
тичні системи», спільні функції яких на рівні регіону виступають 
складною «циклічною структурою». З урахуванням наведеного те-
оретичного положення, згідно з яким об’єктивно чергуються фази 
споживання і витрачання ресурсів залежно від фаз циклів зовніш-
ніх і внутрішніх середовищ, становить виключний науковий інтер-
ес думка А. Акаєва: «В період де пресії відбувається також значне 
зниження витрат виробництва, що призводить до пониження цін на 
товари і послуги…» [37].
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Очевидно, що ресурси, які прогнозовано не вкладатимуться 
у поточне виробництво товарів (послуг) і будуть вивільнені, до-
цільно інвестувати в діяльність, що дасть відчутний прибуток на 
фазі «витрачання» ресурсів при їх споживанні, який є характер-
ним для фази підйому економічних циклів.

Ідеться про інвестування ресурсів в інноваційні проєкти. З точ-
ки зору Г.Менша, «в період депресії запускається інноваційний 
процес, який викликає перш за все процес «подачі енергії» у ви-
снажену економічну систему» [44]. Ця думка підтверджує нашу 
тезу щодо «акумуляції і поглинання ресурсів («енергії») у період з 
нижньої точки циклу (пік депресії) до вищої.

У такому контексті доцільним видається побудувати про-
грами соціально-економічного і культурного розвитку вихо-
дячи з комплементарного стану кількох циклів функціонуван-
ня основних середовищ. Що стосується організації діяльності 
ОМС як регіонального рівня, так і базового, варто у планах ді-
яльності і регламентах передбачити дані, одержані з прогнозів, 
побудованих на комплексній оцінці факторів впливу ендоген-
ного і екзогенного характеру. Щодо цілісності середовищ, які 
зазнають синхронізуючих впливів, ще Б. Беррі підкреслю-
вав, що: «знайдені закономірності свідчать про єдині принци-
пи самоорганізації і формування коливань мікро- і макросвіту.  
В обох випадках існують планетарні системі, дискретні спектри і 
константи, які пов’язують амплітуди і періоди коливань» [40].

Зважаючи на одержаний у нашому дослідженні [19] результат, 
згідно з яким вітчизняне суспільство перебуває наприкінці 5-го – 
початку 6-го К-Циклу і наведену вище концепцію інвестування в 
інноваційну сферу, звернімося до класичних праць. Й. Шумпетер 
відзначав, що «процеси, які відбуваються у період депресії, явля-
ють собою картину невпевненості і невпорядкованості, яку ми ро-
зуміємо як пошуки нової рівноваги, адаптації до відносно швидких 
і суттєвих змін загальної ситуації» [45].

Зважаючи на поточні суспільно-політичні реалії, термінових 
державних заходів, спрямованих на підтримку, потребує не тільки 
сектор реальної економіки, а сфера більш чутлива, що характери-
зується людськими настроями. Варто звернути увагу на наведені в 
[24] дані, що саме від настрою і емоційного стану суспільства зале-
жать інвестиції (В. Белкін, С. Полуяхтов, О. Пахалов); демографіч-
ні, міграційні та будівельні цикли (С. Кузнец). Як було переконли-
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во показано в працях О. Чижевського, емоційний стан суспільства 
безпосередньо залежить від сонячної активності (далі – СА). Зва-
жаючи на поточну і прогнозовану динаміку СА, яка у 25-му циклі 
зростатиме до 2025 р. (прогнози світових обсерваторій, наприклад 
https://www.swpc.noaa.gov/products/solar-cycle-progression), емоцій-
ні настрої у суспільстві будуть активно виражені. Якщо розгляда-
ти «надлишок» емоційної напруженості як своєрідний ресурс, що 
формує клас пасіонаріїв (М. Гумільов), варто скористатися цим ре-
зервом та застосувати його при формуванні нового (інноваційного 
для вітчизняного буття) типу відкритої територіальної динамічної 
системи, яка постійно розширюється і гнучко реагує на зміни зо-
внішнього середовища шляхом формування на місцевому та регі-
ональному рівнях за будь-яких необхідних умов громадських рад.

Деякі види суспільних інновацій давно стали традицією у захід-
них демократіях, однак можуть бути вдало використані з адаптаці-
єю до вітчизняних умов. Передусім ідеться про різноманітні (домір-
но до специфіки середовища функціонування) волонтерські рухи 
(звернімо увагу на термін «рух», а не «організація», який, власне, 
описує динамічний аспект таких структур). Як показує практика, 
більшість сучасних вітчизняних волонтерських рухів були утво-
рені як відповідь суспільства на жорсткі та жорстокі виклики ві-
йни. Водночас, якщо розглядати систему таких рухів як інновацій-
не середовище, що дасть поштовх на підйомі чергового К-циклу 
(до середини 2030-х рр.) [20], то варто вже сьогодні відобразити 
в регіональних та місцевих програмах соціально-економічного та 
культурного розвитку територій, серед інших заходів, спрямованих 
на підтримку громадянського суспільства, також і інституційну, ор-
ганізаційну, освітню тощо підтримку для створення громадських 
рухів (з акцентом саме на динамічну складову). Це дасть змогу, з 
одного боку, вдало використати «надлишок» соціальної емоційної 
напруги, перевести її у позитивне русло, та сформувати нетради-
ційний інноваційний ресурс для майбутнього розвитку.

Наприкінці ХХ ст. К.Фрімен писав: «Завдання розумної 
економічної і соціальної політики полягає в тому, щоб знайти 
шляхи до стимулювання технічних нововведень, поєднувати їх 
з відповідними соціальними змінами і скоротити таким чином 
тривалість депресії» [43].

Відомий сучасний вчений А. Акаєв (зі значним досвідом держав-
ницької діяльності) пише: «у фазі депресії кондратіїв сь кого циклу 
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(як, до речі, і у фазах депресії інших економічних циклів) потрібні 
масштабні і ефективні державні заходи з підтримки фінансової сис-
теми, економіки і соціальної сфери, із запуску базисних технологіч-
них інновацій. Таким чином, фаза депресії є вдалим часом для про-
сування стратегії потужної держави…» [37].

Формування нових видів взаємодії у відкритій динамічній 
системі, що змінює компонентний склад, постійно розширюється 
та основою якої є взаємодія між ОМС і МОВВ, у тому числі з 
громадськими рухами, залучення не використовуваного достат-
ньою мірою потенціалу суспільної активності на основі принци-
пів комплементарності, може стати складовим елементом нової 
національної стратегії розвитку на місцевому та регіональному 
рівнях. Тому вважаємо за необхідне проаналізувати ряд причин 
недостатньо ефективної діяльності МОПУ з метою формування 
практичних рекомендацій щодо оптимізації їх діяльності. У ви-
щевикладеному контексті актуальним вбачається завдання об-
ґрунтування підходів до управління циклами в діяльності місце-
вих органів публічного управління.

До класиків теорії циклів відносять І. Адізеса, А. Афоні-
на, Дж. Кейнса, М. Кондратьєва, В. Леонтьєва, Є. Слуцкього,  
Ю. Яковця та інших відомих учених. Увага дослідників присвя-
чувалась циклічності існування організації як в загальному ро-
зумінні (Б. Мільнер [50], В. Хиценко [47]), так і окремих підпри-
ємств: А. Князевич [16], А. Світлична [34].

Питанням державного регулювання економічних аспектів ци-
клічності присвячено праці С. Архипенко, Н. Верхоглядової [2], 
Д. Бабича [6], М. Валовича [9], В. Чужикова [36]. Варто виділити 
також окремий пласт наукових праць, що розглядають проблему 
управління циклами в контексті антикризового управління [33; 35]. 
Водночас питання циклів у безпосередній діяльності МОПУ (крім 
глибоко досліджених вітчизняним вченим В. Бакуменком процесів 
прийняття управлінських рішень) спеціально не розглядались.

Тривалі спроби визначити специфіку і надати рекомендації 
щодо оптимізації взаємодії як в окремому органі місцевого са-
моврядування, у межах системи місцевого самоврядування, так і 
між ОМС та місцевими органами виконавчої влади, можливо, не 
дали очікуваного результату у зв’язку з тим, що організація витлу-
мачувалась дослідниками як стала конструкція, взята за окремим 
зрізом часу, без урахування принципу циклічності. З теорії систем 
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випливає, що керуюча підсистема, якою є на певній території ОМС 
(у низці випадків – комплементарно-функціонально розширений 
за рахунок МОВВ), повинна відповідати специфіці керованої. Ві-
тчизняні вчені здійснили дослідження, що «підтверджує циклічну 
природу суспільної кризи» [4].

Очевидно, що керуюча підсистема суспільства повинна воло-
діти якостями циклічності, що здатні виступати противагою до 
«циклічних суспільних криз». З метою забезпечення домірності 
керуючої підсистеми до зовнішнього середовища/керованої під-
системи – вся структура діяльності ОМС повинна бути вибудува-
на відповідно до згаданих вище процесів. Зважаючи на ключову 
ознаку процесів – їх циклічність, – організацію діяльності ОМС 
варто розглядати як управління циклами.

У цьому контексті слід розрізняти цикли «внутрішні» для ке-
руючої підсистеми і «зовнішні». Об’єктивно зумовлений розви-
тком суспільства еволюційний рух потребує (і отримує) найбіль-
ший поштовх, додатковий ресурс у «нижній» точці еволюційного 
циклу. Зовнішніми джерелами – постачальниками ресурсів є над-
системи. У свою чергу, вони виступають складовими елементами 
наступних за складністю систем.

Дослідження існуючих незалежно від людських впливів ци-
клів, розробка альтернативних, більш оптимальних стратегій для 
«штучних» циклів, зокрема – управлінських, становить сферу ак-
туальних наукових пошуків. Сучасними авторами розглядаються 
питання управління циклами.

Про «можливість управління тривалістю окремих стадій жит-
тєвого циклу» підприємств пише А. Князевич [16], про необхід-
ність «стискання» циклу зазначається у [2]. Державне управління 
циклами розвитку, а саме – «цілеспрямована антициклічна полі-
тика», що застосовувалась, зокрема, у Данії і Норвегії, описане в 
[15]. Про те, що держава «завдяки своїм регуляторам здатна зміню-
вати сам цикл: частоту та глибину криз, довжину фаз тощо. Вона не 
здатна ліквідувати явище циклічності, але може пом’якшити ці ко-
ливання», пишуть сучасні дослідники [2]. Щодо управління цикла-
ми, були пропозиції скоротити «нижню» фазу, однак, це може міс-
тити загрозу зменшення енергетичного потенціалу системи. Тому 
більш доцільним вбачається збалансування. У цьому контексті ма-
ємо на увазі не тільки «природні» балансуючі фактори і цілеспря-
мовані впливи керуючої підсистеми, а й вибудувану з метою забез-
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печення коригуючих впливів управлінську систему. Особливістю 
її є те, що організаційна структура передбачає комплементарність 
циклів, за якої «нижня» фаза одного збігається з «верхньою» фа-
зою другого. За такої вибудуваної на основі управління циклами 
організаційної структури фактично не виникає потреби в окремих 
коригуючих впливах з боку керуючої підсистеми.

Зважаючи на антикризове значення управління циклами, ціле-
спрямована побудова комплементарних циклів дасть змогу уникну-
ти низки негативних явищ, зумовлених циклічними кризами. Управ-
ління циклами не зводиться лише до оптимізації часу їх виконання. 
Ідеться, зокрема, про створення додаткових можливостей для розви-
тку циклу, утворення так званих точок можливостей, в яких можуть 
розгортатися додаткові (альтернативні) стратегії. Важливе позитивне 
значення таких властивостей циклу полягає ось у чому. Якщо крім 
основної стратегії в процесі виконання виникає друга, третя тощо, 
то на проходження попередніх етапів циклу, що є «спільними» для 
них, не витрачається час та інші ресурси. У наведеній схемі важливе 
значення відводиться вимозі розбіжності в часі «нижніх» полярних 
точок циклу, які характеризуються високим рівнем потреби в ресур-
сах із зовнішнього середовища. Найбільший рівень ефективності в 
управлінні циклами досягається за умови збігу у часі полярних то-
чок кількох циклів (що створюють максимальний рівень енергії в 
системі) або фаз «зростання» та «старіння» за життєвим циклом, що 
балансують рівень «потреби в ресурсах – створення ресурсів».

З точки зору організації управління циклами виключної важ-
ливості набуває питання щодо визначення тієї фази циклу, на якій 
поєднувати (створювати можливість для об’єднання) стратегії є 
найбільш доцільним. Варто зауважити, що найкращий результат 
буде досягнуто за умови комплексного застосування означених 
факторів. Питання управління зворотними зв’язками керуючих 
підсистем ОМС та коригуючі впливи зовнішнього середовища 
були детально проаналізовані нами в публікаціях [26]. Тому до-
слідження у цьому підрозділі слід зосередити на специфіці ор-
ганізаційно-правової основи, яка здатна забезпечити комплемен-
тарність циклів діяльності ОМС.

Основною метою ОМС є забезпечення стабільного соціально-
економічного та культурного розвитку території. Відповідно до 
вказаної мети вибудувані головні та підтримуючі види діяльності 
системи МС населеного пункту/регіону. Основним організацій-
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но-правовим механізмом реалізації діяльно сті ОМС виступають 
програми соціально-економічного та культурного розвитку, галу-
зеві програми і підпрограми. Управління вказаними програмами 
можливо, на наш погляд, оптимізувати на основі викладених у цьо-
му дослідженні підходів щодо управління циклами. Досягнення 
мультиплікативного ефекту в умовах управління програмою-про-
цесом можливо отримати за умови визначення перетину змістової 
функції і відтинку часу. Проблема у не завжди ефективній діяль-
ності ОМС полягає у невідповідності кількох основних процесів 
(формалізованих у комплексних та галузевих програмах) у точках 
перетину часу та змістової функції. Під змістовою функцією розу-
міємо ключовий вид діяльності, що опредмечує процес досягнення 
мети. Таким чином, є необхідним проведення аналізу комплексних 
та галузевих програм ОМС з метою пошуку потенційних точок 
перетину у часі та змістовній функції. Застосування вищеописаної 
комплексної моделі аналізу діяльності ОМС дає можливість визна-
чати у динаміці характеристики окремих етапів досягнення мети. 
Крім того, запропонована модель створює простір для сумісного 
аналізу необмеженої кількості комплексних та галузевих програм, 
що реалізовують ОМС, та дає підстави для визначення оптималь-
них точок (періодів) їх перетину. Поєднання певних етапів циклів 
виконання різних функцій суттєво оптимізує всю структуру проце-
сів ОМС. Підставою для об’єднання деяких етапів циклів діяльнос-
ті може бути аналогічна фаза циклу виконання, на якій збігаються 
«часові» координати та є ідентичними (або дотичними) етапи зміс-
тової функції. Ініціаторами, розробниками (замовниками) та відпо-
відальними за реалізацію програм на місцевому рівні є відповідні 
структурні підрозділи МОПУ. Зміст, цілі та заходи програм визна-
чаються відповідно до функцій конкретного підрозділу.

Ураховуючи, як ми вже зазначали, що реалізація управлін-
ських функцій здійснюється шляхом виконання місцевих ці-
льових програм, виникає колізія, коли перетинаються за зміс-
том та в часі ідентичні заходи різних програм. У результаті на 
розв’язання однієї проблеми за різними програмами витрача-
ються подвійні ресурси (фінансові, часові та ін.). Про стан ви-
конання одних і тих самих по суті заходів різними департамен-
тами готуються звіти, інформація тощо.

Розв’язання цієї проблеми потребує системного підходу до 
аналізу чинних програм та тих, що перебувають на стадії про-
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єктування. Такий аналіз передбачає: визначення точок перети-
ну змістових функцій (заходів) і часових періодів їх виконання 
різних програм; застосування IT-технологій для визначення та-
ких точок перетину. Наступний етап – визначення їх перетину 
в часі. Роботу з реалізації описаного організаційно-правового 
механізму оптимізації місцевих програм за рахунок уникнення 
дублювання їх заходів могли б очолити голови профільних по-
стійних комісій місцевих рад.

Як зазначалось у низці публікацій [26], організації можуть 
бути витлумачені як процес, простором якого виступає час. Такий 
темпоральний вимір системи (організації) пов’язаний із динаміч-
ною зміною її внутрішніх/зовнішніх середовищ. Як зазначають 
відомі вчені С. Дорогунцов і О. Ральчук стосовно соціоприрод-
них систем, «з позицій метаекономіки компоненти соціально-
природних систем насамперед «надбудовуються» вертикальним 
виміром самоорга нізації з безліччю можливих станів-атракторів, 
які динамічно актуалізуються у процесі свого життєвого циклу» 
[13]. Екстраполюючи наведений підхід на площину територіаль-
ного управління, можливо говорити про альтернативні стратегії 
діяльності ОМС, що «надбудовуються» у процесах розвитку. Од-
нак вважаємо можливим здійснення цілеспрямованого вибору 
майбутніх станів-атракторів, створюючи своєрідний «простір» 
для актуалізації певного майбутнього стану. Забезпечення відпо-
відного «простору» для того чи іншого конкретного майбутньо-
го потенційного стану досягається через фіксацію специфічних 
атрибутивних ознак, які дають змогу уможливитись тільки одній 
вірогідності. Одним із важливих аспектів, сутнісною характе-
ристикою певного майбутнього стану-атрактора є ідентичність 
життєвого циклу. Тому вважаємо за доцільне визначати в про-
грамах соціально-економічного та культурного розвитку терито-
рій потенційні точки біфуркації та, з урахуванням викладеного у 
цьому дослідженні підходу щодо визначення «точки розгортання 
стратегій наступного порядку», також і їх. Кореляція цих підходів 
дасть змогу формувати оптимальне середовище для актуалізації 
більш позитивних майбутніх станів як самих органів місцевого 
самоврядування, так і територій їх юрисдикції.

У результаті проведеного дослідження визначено сутність 
мультиплікативного підходу до управління циклами в діяльнос-
ті органів місцевого самоврядування та місцевих органів вико-
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навчої влади, який полягає у застосуванні принципів комплімен-
тарності та визначення точок можливого розгортання стратегій 
наступного порядку. Саме тому перспективи подальших дослі-
джень пов’язані із розвитком методології управління циклами в 
організації цільності місцевих органів публічного управління та 
розширенням сфери її застосування.

Ще однією сутнісною рисою сучасності є актуалізація проблема-
тики комплементарності. Короткий контент-аналіз відображення у 
суспільній науковій думці руху парадигми комплементарності ОМС 
і МОВВ дав змогу виявити певну закономірність, яка полягає у ци-
клічності розвитку цієї парадигми. Так, більшість публікацій 1998–
1999 рр. при описі існуючої фактично у той період взаємодії між ОМС 
і МОВВ, користуються термінами «вдосконалення взаємодії», «вза-
ємний зв’язок», «узгодження та єдина спрямованість їх дій». 2000 р.  
став нижнім піком в оціночних судженнях щодо реального стану роз-
глядуваної взаємодії та його теоретичного відображення, ввівши в на-
уковий обіг формулювання «протиріччя та передконфліктні ситуації» 
при описі взаємовпливів між ОМС і МОВВ. У 2005 р. було поставлено 
питання щодо доцільності принципової «необхідності співпраці» між 
ОМС і МОВВ. У період з 2000 р. по 2007 р. розглядались «проблеми 
подолання конфліктів» та трансформації «відносин ОМС і МОВВ» у 
«взаємодію» і далі – у «партнерство». Публікації періоду 2010–2011 рр.  
запропонували підходи до розглядуваної взаємодії в термінах «парт-
нерства», «субрегіонального партнерства». Окремо звернімо увагу на 
повернення з 1999 р. поняття «узгодження спільних дій».

Однак, говорити про лінійний, в одній площині здійснюваний 
«рух по колу», було б методологічно не коректно не тільки з точ-
ки зору законів діалектики, а й фактичної змістової наповненості 
та спрямованості цитованих робіт відомих вчених. Адже сучасні 
дослідники пропонують інноваційні підходи щодо конкретних ме-
ханізмів організації аналізованої взаємодії, розглядаючи, зокрема, 
правові, функціональні, організаційні, інституційні та ряд інших.

Тому слід констатувати певну циклічність руху парадигми комп-
лементарності. Зауважимо, що термін «цикл» наводимо у такому 
розумінні: цикл (гр. kyklos – коло) – сукупність пов’язаних між со-
бою явищ, процесів, що відображає завершене коло розвитку про-
тягом певного часового періоду. Усі природні процеси циклічні, 
у тому числі рух розвитку цивілізації або окремого суспільства в 
просторі і часі, зміна форм або умов їхнього існування, незалеж-
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но від того, йдеться про цикли, що стосуються конкретних сфер 
суспільного життя (політики, економіки, культури), або про еволю-
цію суспільних ознак, що перебувають в основі цих феноменів [4]. 
Питання трива лості циклу та його періодів пов’язане з проблемою 
внутрішньої структури циклу та з’ясуванням механізмів переходу 
від однієї фази до іншої [3].

Таким чином, у результаті проведеного дослідження ми мо-
жемо зробити висновок про еволюційний розвиток парадигми 
комплементарності (як функціо-нальної, так і інституційної), 
що виявляє себе як взаємодія ОМС і МОВВ. Вказана законо-
мірність відображена в працях сучасних учених та відображає 
об’єктивний характер взаємовпливів між органами двох гілок 
публічного управління. Слід зазначити, що виявлений цикл роз-
витку парадигми комплементарної взаємодії ОМС і МОВВ від-
повідає загальнонауковому розумінню циклічності суспільних 
процесів. Основи сучасного методологічного підходу щодо 11 
(12)-річного циклу було закладено О. Чижевським. Однак, як до-
водилося у низці наших досліджень [48], простежується загальна 
об’єктивна тенденція до скорочення екзогенних чинників цикліч-
ності. Водночас, як зазначають сучасні автори, «кожен стрибок 
в індустрії … зробив внесок у скорочення часу чергового циклу 
розвитку… Здатність до взаємодії …скорочує і цикл маркетин-
гу. Очевидно, що здатність до взаємодії – основна причина при-
скорення змін» [46]. Причина «відставання» від «необхідної» 
(об’єктивно зумовленої) швидкості процесів зумовлена відсут-
ністю (недостатністю) спроможності до взаємодії, і навпаки: за-
безпечення взаємодії приведе до прискорення змін, покращить 
адаптивність і підвищить ефективність існуючих суспільних ке-
руючих підсистем, у тому числі і систему ОМС, взяту у взаємодії 
із системою МОВВ. Відомі сучасні вітчизняні вчені Е. Афонін, 
О. Бандурка, А. Мартинов у колективній монографії «Соціальні 
цикли: історико-соціологічний підхід» [3] продовжили розвиток 
цієї концепції та вивели її на принципово новий рівень, розробив-
ши модель «універсального епохального циклу» та здійснивши її 
верифікацію при аналізі соціально-історичних процесів, у тому 
числі і сучасного українського суспільства.

Вищенаведені теоретичні підходи щодо циклічності характеру 
взаємодії ОМС і МОВВ дають можливість здійснити певні про-
гнози. Згідно з їх результатами, з метою випереджального запобі-
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гання поверненню негативних аспектів взаємовпливів між ОМС 
і МОВВ, необхідно здійснити ряд реформ правового, організа-
ційного та інституційного характеру. На наше переконання, осно-
вним вектором формування взаємодії між ОМС і МОВВ є спільна 
організація надання публічних послуг. Ефективним інструментом 
управління якістю надаваних публічних послуг у регіоні може ста-
ти спільна система управління якістю (СУЯ), побудована за терито-
ріальною ознакою. Об’єктом такої СУЯ є надання публічних послуг, 
суб’єктами виступають ОМС, МОВВ та громадськість. Запрова-
дження описаної у статті автора цього дослідження «Організація 
взаємодії органів місцевого самоврядування з місцевими органами 
виконавчої влади у сфері надання муніципальних послуг» наскріз-
ної СУЯ за територіальною ознакою урегулює комплекс функцій/
повноважень ОМС і МОВВ, дасть змогу уникнути дублювання та 
конкуренції компетенцій; забезпечить якісне надання публічних по-
слуг. На більш абстрактному рівні аналізу запровадження спільної 
СУЯ за територіальною ознакою може стати тим механізмом, що 
здатен виступити запобіжником формування негативних аспектів 
взаємодії ОМС і МОВВ при подальшому еволюційному розвитку.

Теоретичним підґрунтям таких розробок може виступити здій-
снена нами екстраполяція методологічних інструментів, розробле-
них у [21] на досліджувану сферу. Згідно з основними положен-
нями теорії систем, аналіз будь-якої системи феноменів будується 
на використанні принципу комплементарності. Найбільш ефектив-
ним вектором розвитку системи місцевого самоврядування можна 
вважати реалізацію принципу комплементарності шляхом вільно-
го (на основі принципів організаційної та правової автономії) ви-
бору оптимального комплементора – доцільного та оптимального 
на певний період часу суб’єкта ІІ, який у певний період часу буде 
найбільш домірним для суб’єкта І, який представляє систему міс-
цевого самоврядування.

Парадигма комплементарності, закладена в основу функці-
онування системи МС, передбачає подальший шлях розвитку, 
побудований на партнерських відносинах, взаємовигідних умо-
вах діяльності і співпраці між різними елементами системи МС, 
МОПУ в цілому, із громадським сектором. Вибудувана на таких 
засадах діяльність здатна задовольнити прагнення всіх сторін-
учасників, оптимізувати сам процес реалізації їх функцій. Якщо 
традиційне розуміння комплементарності у бізнесі «дозволяє зба-
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лансувати сили підприємств, раціонально розподілити ресурси», 
то подібний баланс є давнім об’єктом державної політики у сфе-
рі оптимальної побудови системи управління на місцевому рівні. 
Тому один із векторів політики у сфері місцевого самоврядуван-
ня можливо охарактеризувати як комплементарну стратегію. Для 
реалізації подібної стратегії доцільним вбачається використання 
низки підходів, які ґрунтуються на парадигмі комплементарнос-
ті. Першим може розглядатися підхід, пов’язаний із формуванням 
відповідних галузевих асоціацій, саме утворення яких є виявом 
принципу комплементарності, що є сутнісним для місцевого само-
врядування. Формуючи певний специфічний простір для функціо-
нування МС шляхом розробки законопроєктів і здійснення їх екс-
пертизи; розробляючи певні стандарти, спільні для різних ОМС, 
асоціації ОМС, тим самим продовжують динамічний ряд реаліза-
ції принципу комплементарності, адже вибудовують зв’язки для 
взаємодії з наступним колом «доповнюючих» структур.

Якщо вказаний підхід може вважатися структурно-організа-
ційним, то певним його продовженням виступає «процесний», що 
знаходить свій вияв у проведенні комунікативних заходів (конфе-
ренцій, круглих столів, тощо) під час яких відбувається своєрід-
ний пошук «комплементора» – доповнюючого суб’єкта. До цієї ж 
групи підходів належить і спільне проведення (організація про-
ведення) наукових досліджень.

Крім того, варто згадати про специфічну функцію – лобіюван-
ня інтересів МС, або окремих елементів системи МС. Особли-
вість подібної діяльності розкривається на межі організаційного і 
процесного підходу, оскільки має риси двох вказаних сторін.

Один із аспектів застосування терміна «комплементарність» в 
економіці був запропонований у 1990 р. у роботі П. Мілгрома і  
Дж. Робертса [49]. Учені ввели поняття «комплементарного акти-
ву». Під ним маються на увазі такі активи, які доповнюють один 
одного таким чином, що збільшення одного активу збільшує ефект 
від інвестицій в інший. Комплементарні активи взаємно підсилю-
ють ефективність один одного. Мілгром і Робертс поширили по-
няття «комплементарності» і на процес змін у компанії. Описувані 
ними комплементарні зміни, як пишуть автори: «непрямі ефекти 
є більшими, ніж прямі ефекти, оскільки взаємодії між факторами 
є виявом комплементарності» і далі: «Декілька видів діяльності 
вважаються комплементарними, якщо збільшення обсягу будь-
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якого з них збільшує (або, принаймні, не зменшує) граничну при-
бутковість кожного з усіх інших видів діяльності цієї групи» [49].

У сучасних джерелах наголошується на необхідності погли-
блення трансформаційних процесів. Водночас, як випливає з 
низки досліджень, заходи, спрямовані на трансформацію систем 
ОМС, не завжди досягають мети. Як було показано вище, на про-
цеси трансформації керуючих підсистем впливають екзогенні 
і ендогенні чинники. Проведений аналіз названих чинників для 
систем ОМС виявив, що однією з причин, які зумовлюють не-
достатню успішність трансформації, їх є невідповідність темпо-
ральних вимірів ключових систем.

Екзогенним фактором є розбіжність специфіки (якісних тем-
пів) суспільного розвитку в еволюційному розумінні і функці-
онування системи МОПУ в цілому і системи ОМС, зокрема. 
У результаті проведених досліджень нами отримано висновок, 
згідно з яким може бути розширено перелік традиційних мо-
делей управління суспільним розвитком, і для місцевого рівня 
запропоновано так звану модель «трансформаційної коеволю-
ції». Специфічними ознаками «трансформаційної коеволюції» 
для місцевого і регіонального рівнів є:

– її телеологічна спрямованість, що зумовлена цілепокла-
дальним характером людської діяльності (за К. Марксом, В. Іва-
новим і т. д.);

– наявність такої свідомо обраної моделі майбутнього, яке від-
повідає «умовам можливості» за Н. Луманом: «політично можли-
ве, економічно можливе, технічно можливе»;

– узгодженість темпоральних вимірів систем ОМС і (потрак-
тованими як комплементора ІІ – МОВВ) із об’єктивними законо-
мірностями сталого розвитку;

– комплементарний характер темпорального розвитку систем і 
підсистем ОМС і МОПУ в цілому.

Ендогенним фактором є розбіжність «часу» функціонування 
елементів систем ОМС, МОВВ та системи МОПУ в цілому – фі-
зичного, суб’єктивного, соціального. Сучасні науковці виділяють 
такі види часу: фізичний, світовий, історичний, соціальний, час 
окремої системи тощо.

Здійснена екстраполяція наведеного твердження на площину 
територіального розвитку дає такі результати. Вбачається доціль-
ним розглядати структури ОМС і МОВВ як комплементарні, тобто 
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такі, що взаємодоповнюють одна одну. Основні види їх діяль-
ності, зумовлені визначеним законодавством переліком функцій 
і компетенцій щодо розвитку територій, повинні бути компле-
ментарними. Принцип комплементарності, покладений в осно-
ву формування комплексу повноважень ОМС і МОВВ, створить 
підстави для уникнення дублювання цих повноважень (що сьо-
годні більшістю фахівців констатується як одна з найбільших 
проблем) і передбачатиме їх взаємодоповнення, а не «конкурен-
цію». Водночас сам процес внесення змін до існуючої системи 
повноважень повинен також бути вибудуваним на методологіч-
ній основі принципу комплементарності, тобто враховувати опо-
середковані впливи другого і наступного порядків.

Користуючись базовою для нашого дослідження методологі-
єю, що ґрунтується на теорії систем, можемо переформулювати 
визначення відомого вченого, запропонувавши альтернативне: 
«забезпечення домірності керуючої системи до керованої, взятих 
у їх динамічних характеристиках». Зважаючи на очевидний ци-
клічний характер буття, діяльність ОМС повинна вибудовуватись 
з урахуванням об’єктивних закономірностей та тенденцій екзо-
генного середовища. Саме тому вкрай важливими є результати, 
отримані внаслідок реалізації прогнозної та планувальної функ-
ції, оскільки вони описують майбутній стан цілісного комплексу 
екзогенних середовищ, випереджаючі «відповіді» на «виклики» 
яких ОМС може завчасно вбудовувати у структуру своїх процесів.

В. Борденюк пише: «формою участі органів місцевого само-
врядування в реалізації функції регулювання є видання в межах 
повноважень, визначених законом, нормативно-правових актів, 
а функції розпорядництва – актів застосування норм права. До 
перших можна віднести, зокрема, ті рішення органів місцевого 
самоврядування, які приймаються ними з питань установлення 
місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок, … боротьби зі 
стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями… До других належать 
ті рішення органів місцевого самоврядування, які спрямовані на 
вирішення конкретних управлінських ситуацій (…надання до-
зволів на спеціальне використання природних ресурсів місцевого 
значення, надання згоди на розміщення на відповідній території 
нових об’єктів тощо) [7, c. 470]

Функція координації знаходить свій вияв у процесі реалізації 
норм Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
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де зазначається ось що: «Стаття 27. Повноваження у сфері соці-
ально-економічного і культурного розвитку, планування та облі-
ку. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських 
рад належать: а) власні (самоврядні) повноваження: 7) залучення 
на договірних засадах підприємств, установ та організацій неза-
лежно від форм власності до участі в комплексному соціально-
економічному розвитку сіл, селищ, міст, координація цієї роботи 
на відповідній території…» [32]. «…розміщення на договірних 
засадах замовлень на виробництво продукції, виконання робіт (по-
слуг), необхідних для територіальної громади, на підприємствах, 
в установах та організаціях» [32]. «…делеговані повноваження: 1) 
участь у здійсненні державної регуляторної політики в межах та у 
спосіб, встановлені Законом України «Про засади державної регу-
ляторної політики у сфері господарської діяльності» [32]. «Стаття 
28. Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін. До відання ви-
конавчих органів сільських, селищних, міських рад належать: 5) 
залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та 
організацій незалежно від форм власності, розташованих на відпо-
відній території, та коштів населення, а також бюджетних коштів 
на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових заса-
дах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи 
щодо охорони навколишнього природного середовища…» [32].

Функція координації, що реалізується ОМС згідно із вищена-
веденими статтями Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», передбачає, що всі зв’язки між майбутніми процесами 
і організаційними станами учасників –суб’єктів територіального 
розвитку, ОМС вибудовує згідно з чітко прогнозованим станом на 
конкретний період часу. Крім того, зважаючи на динамічність усіх 
елементів та стадій процесу, ОМС повинен постійно здійснювати 
моніторинг, у т. ч. цієї координаційної функції. Функція моніторин-
гу зазвичай описується як елемент функції контролю. Як зазначає 
В. Борденюк, «функція контролю згадується практично в усіх стат-
тях Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», що 
визначають їх повноваження» [7].

Як випливає з аналізу ряду сучасних джерел (наприклад –  
Утрехтського протоколу) необхідно вибудувати певну методоло-
гічну модель, яка би працювала у змінному середовищі, була від-
носно стійкою до перманентних зовнішніх несприятливих впли-
вів. Суттєвою вимогою до вказаної моделі є те, що вона повинна 
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передбачати сутнісний аналіз еволюції функціональних зв’язків 
між елементами системи органів місцевого самоврядування в ре-
гіоні та уможливлювати формулювання на його основі адекват-
них відповідей на виклики часу.

«В теорії складних систем є поняття «суміжних можливос-
тей», потенційних можливостей, які виникають у міру послідов-
ного розвитку ситуації» [46]. Проведений аналіз переконливо 
доводить, що динаміка системи місцевого самоврядування, що 
еволюціонує, виявляє характеристики постійного виникнення по-
дібних суміжних властивостей, ґрунтуючись на критерії «послі-
довного розвитку ситуації». Інакше кажучи, вбачається актуаль-
ною розробка методологічного комплексу, який характеризувався 
би цілісністю та включав класичні постулати, що забезпечують 
його верифікацію, містив би інноваційні підходи.

Оскільки апріорі правильним вбачається розуміння систем-
ності елементів системи місцевого самоврядування в населеному 
пункті/регіоні, логічним видається для побудови бажаної моделі 
застосування методологічних підходів, що традиційно належать 
до теорії систем. Найбільш відомими із них є такі: модель чор-
ної скрині, модель складу, модель структури, структурна схема. 
Спинимося на останніх із них як таких, що найбільш адекватно 
відображають еволюціонізуючі системи.

Відомо, що кількість відносин між елементами системи може 
бути нескінченною, саме тому розглядаються лише суттєві з них. 
Динамічна модель структури передбачає відображення як функці-
онування системи, так і її внутрішні зміни та зміну взаємозв’язків 
між елементами. Враховуючи тривалі зміни в системі органів міс-
цевого самоврядування (далі – СОМС), що вже можуть інтерпре-
туватися як її атрибутивна ознака, найбільш доцільним із методо-
логічної точки зору видається зосередження уваги на тенденціях, 
що характеризують трансформацію вказаних функцій та зв’язків.

Сучасна наукова думка запропонувала низку визначень, що ха-
рактеризують динамічні моделі, у більшості з них наголошується 
на тому, динамічні моделі демонструють специфіку темпораль-
них явищ, які відбуваються з тією чи іншою системою. На наш 
погляд, відносини між елементами системи мають описуватись з 
точки зору функцій щодо досягнення цілі. Оскільки чинне зако-
нодавство та наукові джерела не визначають єдиного усталеного 
підходу щодо цілей системи органів місцевого самоврядування, 
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звернемося до ось до якого бачення. Вважаємо, що «досягнення 
цілі» СОМС може коректно інтерпретуватись на кількох методо-
логічних рівнях – від формального (здійснення повноважень) до 
змістового (надання послуг) та сутнісного (реалізація розвитку 
людських сутнісних сил через процеси суспільного буття в кон-
тексті феномену місцевого самоврядування).

С. Дорогунцов і О. Ральчук пишуть: «блок законів синергети-
ки виявляється в аспек тах атракторної рівноваги (існування для 
кожного моменту часу припустимого набо ру можливих станів 
системи або особливих траєкторій «дивного руху») і немарків-
ських процесів (певної залежності станів системи у наступні мо-
менти часу від її станів у попе редні моменти) [13].

 Здійснене вище дослідження переконує в доречності застосу-
вання обраної для дослідження методології – теорії систем з ура-
хуванням їх синергетичної динаміки розвитку. Так, узагальнення 
станів системи органів місцевого самоврядування за критерієм 
досягнення цілей було здійснене, зокрема, із застосуванням під-
ходу «атракторної рівноваги». Крім того, обґрунтованим видаєть-
ся висновок щодо можливості опису закономірностей і тенденцій 
розвитку системи місцевого самоврядування через поняття «не-
марківського процесу».

Проблема управління трансформаційними процесами в систе-
мі як місцевих органів публічного управління, так і системи міс-
цевого самоврядування, зокрема, не випадково перебуває в цен-
трі уваги сучасних учених. Дисбаланс у темпоральних аспектах 
функціонування окремих елементів та підсистем системи МОПУ 
є одним із факторів, що знижує ефективність трансформаційних 
процесів. Тому одним із завдань здійснюваної трансформації сис-
теми МОПУ є забезпечення взаємодії складових систем/елементів 
через узгодження їх темпоральних вимірів, забезпечення єдності 
суб’єктивного, об’єктивного та соціального часу, детально опи-
саних у [28]. Характеристикою такого синтетичного організацій-
ного часу може виступати кількість завершених циклів для осо-
би, організації, системи за одиницю фізичного часу. Таким чином, 
одним з інструментів забезпечення ефективної комплементарної 
діяльності системи МС, що реалізується через взаємодію окремих 
елементів системи ОМС і шляхом комплементарного розширення 
системи місцевого самоврядування за рахунок елементів системи 
МОВВ, є формування єдиного темпорального простору їх функці-
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онування. Забезпечити єдність соціального організаційного часу 
для всіх елементів системи МС і МОПУ в регіоні видається мож-
ливим через управління щільністю інформаційних потоків у про-
цесах циклічного функціонування керуючих підсистем.

Таким чином, об’єктивується потреба у проведенні методологіч-
них досліджень, спрямованих на пошук нетрадиційних ресурсів/
резервів розвитку та результати яких змогли б виявити приховані 
досі причини не завжди ефективної реалізації трансформаційних 
процесів системи органів місцевого самоврядування.

 
2.4.3. Інноваційні підходи у прогнозуванні територіальних 

тенденцій розвитку

Огляд сучасних документів державної політики у сфері міс-
цевого само-врядування свідчить про пошук інструментів, які 
здатні забезпечити стабільність керуючих підсистем на місцево-
му та регіональному рівні. Сучасними науковцями активно до-
сліджується феномен трансформації. Так, визначні українські 
вчені Ю. Ковбасюк і С. Кравченко акцентують увагу на специ-
фіці «управлінських трансформацій» – «докорінне перетворення 
форми та змісту управлінської системи, досягнення нового якіс-
ного стану її організації та функціону вання, передусім перехід 
до нових прин ципів управління» [17]. Важливою атрибутивною 
ознакою трансформації як такої є наявність її «власного» «транс-
формаційного потенціалу», на який вказують вітчизняні вчені С. 
Дорогунцов і О. Ральчук: «зміни са мовдосконалення відповідної 
системи… використовують для цього… її власний трансформа-
ційний по тенціал» [13].

Як показує проведений аналіз, сучасні дослідження пропону-
ють декілька варіацій стосовно комплексу основних функцій як 
місцевого самоврядування, потрактованого як цілісний феномен, 
так і системи органів місцевого самоврядування. В. Борденюк, 
здійснивши узагальнення найбільш поширених підходів, подає 
таку структуру функцій, що є, і на наш погляд, притаманною осно-
вним вищевказаним виявам місцевого самоврядування: інформа-
ційна, прогнозна, планувальна, організаційна, регулююча, розпо-
рядча, координаційна та контрольна [7].

На наше переконання, запропонований вище методологічний 
підхід є придатним для використання у процесі реалізації всіх на-
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ведених функцій місцевого самоврядування. Однак найбільшого 
позитивного впливу від використання розробленого інструмента-
рію зазнають такі функції, як: прогнозна; планувальна/програм-
на; організаційна та координаційна.

Планувальна/прогнозна функція закріплена в низці норм За-
кону України «Про місцеве самоврядування в Україні». З метою 
детального аналізу правового забезпечення вказаної функції, 
проаналізуємо деякі, ключові для означеної сфери, статті згаду-
ваного Закону. «Пункт 5. пункти «а». ст. 27: …попередній розгляд 
планів використання природних ресурсів місцевого значення на 
відповідній території, пропозицій щодо розміщення, спеціалізації 
та розвитку підприємств і організацій незалежно від форм влас-
ності, внесення у разі потреби до відповідних органів виконавчої 
влади пропозицій з цих питань».

У цитованій статті Закону України міститься пряма вказівка 
на наявність у ОМС повноваження здійснювати попередній роз-
гляд планів використання природних ресурсів місцевого значен-
ня. На наше глибоке переконання, застосування запропонованого 
у цьому дослідженні інструментарію, що розширює традиційний 
перелік показників, які застосовуються при планувальній (про-
грамній) функції ОМС, шляхом застосування принципу компле-
ментарності в умовах складної екзогенної циклічності, суттєво 
оптимізує порядок здійснення ОМС вказаної функції.

У Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» де-
талізується здійснення прогнозної та планувальної (програмної) 
функції ОМС шляхом розмежування компетенцій між окремими 
елементами системи місцевого самоврядування. Так, відокремле-
но подано повноваження у цій сфері для сільсь ких, селищних, 
міських рад; їх виконавчих органів; районних та обласних рад. 
Детальний аналіз вмісту відповідних статей Закону виявив ось 
що. Пункт 22 ч. 1. ст. 26. «22) затвердження програм соціально-
економічного та культурного розвитку відповідних адміністра-
тивно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань 
місцевого самоврядування». Наведена стаття містить пряму вка-
зівку на наявність у ОМС повноважень щодо реалізації програм-
ної/планувальної функції. Більш детально ця функція розкрива-
ється в окремому Законі України «Про державне прогнозування 
та розроблення програм економічного і соціального розвитку 
України». Очевидно, перед здійсненням зазначеного у статті «за-



286

твердження програм» необхідно здійснити їх ґрунтовну розробку 
та верифікацію. До таких функцій можливим видається залучати 
запропоновані інституційні структури – прогнозні центри.

Проведений аналіз функцій ОМС виявив ось що. Пункт 30 
ч. 1. ст. 26. «30) прийняття рішень щодо відчуження відповідно 
до закону комунального майна; затвердження місцевих програм 
приватизації, а також переліку об’єктів комунальної власності, 
які не підлягають приватизації; визначення доцільності, поряд-
ку та умов приватизації об’єктів права комунальної власності; 
вирішення питань про придбання в установленому законом по-
рядку приватизованого майна, про включення до об’єктів кому-
нальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, до-
говір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано 
або визнано недійсним, про надання у концесію об’єктів права 
комунальної власності, про створення, ліквідацію, реорганізацію 
та перепрофілювання підприємств, установ та організацій кому-
нальної власності відповідної територіальної громади».

Очевидно, що наведені в цитованій статті Закону повноважен-
ня ОМС мають виключне значення для управління матеріально-
фінансовою основою місцевого самоврядування, і саме від ефек-
тивності і результативності прийнятих рішень залежатиме сама 
можливість формування «самодостатніх і економічно спромож-
них територіальних громад», закріплена як пріоритет державної 
політики у сфері місцевого самоврядування. Очевидно, необхідні 
результативність і ефективність затверджених місцевими радами 
рішень безпосередньо залежить від урахування тенденцій еконо-
мічного розвитку, описаних у [21], через мультифакторний підхід 
до організації діяльності ОМС в умовах комплексної економічної 
циклічності.

Важливими у цьому контексті є норми п. 1. п. »а». ст. 27 –  
«Стаття 27. Повноваження у сфері соціально-економічного і 
культурного розвитку, планування та обліку». «До відання ви-
конавчих органів сільських, селищних, міських рад належать: а) 
власні (самоврядні) повноваження: … 1) підготовка програм со-
ціально-економічного та культурного розвитку сіл, селищ, міст, 
цільових програм з інших питань самоврядування, подання їх на 
затвердження ради, організація їх виконання; подання раді звітів 
про хід і результати виконання цих програм». Програмна (пла-
нувальна) функція ОМС деталізується у цитованій статті для ви-
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конавчих органів місцевих рад, адже саме вони готують проєкти 
відповідних програм.

Викладені норми у п.16. ч. 1. ст. 43 також пов’язані зі здій-
сненням функцій ОМС: «Стаття 43. Питання, які вирішуються 
районними і обласними радами виключно на їх пленарних засі-
даннях. …16) затвердження програм соціально-економічного та 
культурного розвитку відповідно району, області, цільових про-
грам з інших питань, заслуховування звітів про їх виконання…». 
Таким чином, цитована стаття Закону закріплює виключні повно-
важення рад регіонального рівня – районних і обласних – у сфері 
реалізації програмної/планувальної функції.

Проведений аналіз основних норм чинного Закону Украї ни 
«Про місцеве самоврядування в Україні» підтверджує право-
ве закріплення прогнозної та програмної/планувальної функ-
ції різних елементів системи місцевого самоврядування –  
сільських, селищних та міських рад; їх виконавчих органів; ра-
йонних та обласних рад. Для більш детального аналізу необхідно 
звернутися до положень Закону України «Про державне прогно-
зування та розроблення програм економічного і соціального роз-
витку України».

Як вказано у Законі України «Про державне прогнозування та 
розроблення програм економічного і соціального розвитку Украї-
ни» [31]: «Стаття 5. Розробка прогнозних і програмних докумен-
тів економічного і соціального розвитку. Прогнозні та програмні 
документи економічного і соціального розвитку розробляються 
на основі комплексного аналізу демографічної ситуації, стану 
використання природного, виробничого, науково-технічного та 
трудового потенціалу, конкурентоспроможності вітчизняної еко-
номіки, оцінки досягнутого рівня розвитку економіки і соціальної 
сфери та з урахуванням впливу зовнішніх політичних, економіч-
них та інших факторів і очікуваних тенденцій зміни впливу цих 
факторів у перспективі» – (курсив наш – В.К.).

Таким чином, у тексті базового для прогнозної та програмної 
функції ОМС Законі України міститься пряма вказівка на необ-
хідність урахування впливу низки екзогенних факторів. Крім 
того, вказується на доцільність урахування не тільки загальних 
тенденцій зовнішнього середовища, а й змінного впливу на низку 
вже існуючих індикаторів. Тобто йдеться про необхідність фор-
мування організаційно-правового механізму, що дасть змогу здій-
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снювати випереджальні керуючі впливи з боку ОМС, вбудовуючи 
їх у структуру процесів ОМС.

Зважаючи на необхідність визначення додаткових шляхів під-
вищення ефективності діяльності елементів системи МС, вважа-
ємо за доцільне використовувати запропонований у цьому до-
слідженні інструментарій для оптимізації реалізації прогнозної 
та програмної функції ОМС. Органи місцевого самоврядування 
мають повноваження у сфері прогнозування та програмування 
розвитку територій, закріплені в Законі України «Про державне 
прогнозування та розроблення програм економічного і соціального 
розвитку» [31]. Згідно з нормами ст. 18, «…органи місцевого са-
моврядування розробляють прогнози економічного і соціального 
розвитку… областей, районів і міст на середньостроковий період, 
програми економічного і соціального розвитку… областей, райо-
нів і міст на короткостроковий період та забезпечують контроль за 
виконанням відповідних показників програм економічного і соці-
ального розвитку… областей, районів і міст на короткостроковий 
період» [31]. Викладені у ст. 2 вказаного Закону України «Принци-
пи державного прогнозування та розроблення програм економіч-
ного і соціального розвитку» (ст. 2) передбачають основні напрями 
імплементації у прогнозну та програмну діяльність ОМС запропо-
нованих нами інструментів, що можуть бути реалізовані крізь при-
зму ключових принципів, визначених у цитованому Законі.

Першим у розглядуваному Законі України вказується принцип 
цілісності, «який забезпечується розробленням взаємоузгодже-
них прогнозних і програмних документів економічного і соціаль-
ного розвитку України …окремих адміністративно-територіаль-
них одиниць на коротко- та середньостроковий періоди і на більш 
тривалий період» [31].

Ключовим для аналізу принципу «цілісності» виступає крите-
рій «взаємоузгодженості». У контексті і цитованого Закону Укра-
їни, і нашого дослідження, він передбачає використання двох 
інструментів: мультифакторного підходу та застосування мето-
дології комплементарності. Мультифакторний підхід полягає в 
інтеграції на основі синергетики ключових ритмів соціально-еко-
номічного розвитку територій з урахуванням складної екзоген-
ної циклічності і використанні одержаних даних при реалізації 
планувальної функції управління. Застосування цього підходу 
дає змогу не тільки розглядати наявні процеси ОМС з точки зору 
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управління циклами, а й планувати майбутні функції (як з органі-
зації внутрішньої діяльності ОМС, так і із забезпечення соціаль-
но-економічного та культурного розвитку територій). Методологія 
комплементарності ґрунтується на загальній теорії систем і здатна 
забезпечити обґрунтовані кореляції (в розумінні взаємодоповнен-
ня, взаємодії та взаємовпливів) між усіма вірогідними компонен-
тами тієї системи, для якої розробляються прогноз і програма, із 
потенційним виходом до більш складних і широких систем.

Другим принципом в означеному Законі України є «принцип 
об’єктивності, який полягає в тому, що прогнозні та програмні 
документи економічного і соціального розвитку розробляють-
ся на основі даних органів державної статистики, центральних 
органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реа-
лізують державну політику у сфері економічного і соціального 
розвитку, інших центральних і місцевих органів виконавчої вла-
ди, органів місцевого самоврядування, а також звітних даних із 
офіційних видань Національного банку України». На нашу думку, 
цей принцип набуде додаткових вимірів, що забезпечать удоско-
налення його реалізації за умови розширення переліку індикато-
рів, які застосовуються згідно із цитованою статтею. Так, зважаю-
чи на неможливість привнесення суб’єктивних факторів і оцінок 
на абсолютно чіткий астрофізичний показник – число Вольфа 
(W), за яким найчастіше вимірюється СА, яка, як було доведе-
но в низці сучасних наукових публікацій, суттєво впливає на всі 
сторони суспільного буття, у тому числі – і на розвиток регіонів, 
застосування поточних даних щодо числа Вольфа і узагальнених 
астрофізичними центрами тенденцій його динаміки, до прогноз-
ної та програмної діяльності ОМС суттєво поглибить саму при-
роду принципу «об’єктивності», надавши йому нового змісту.

Третім у Законі України «Про державне прогнозування та роз-
роблення програм економічного і соціального розвитку Украї-
ни» вказується «принцип науковості», який забезпечується роз-
робленням прогнозних і програмних документів економічного і 
соціального розвитку на науковій основі, постійним удоскона-
ленням методології та використанням світового досвіду в галузі 
прогнозування та розроблення програм економічного і соціаль-
ного розвитку». Звернімо увагу на такі вагомі сторони названого 
принципу, як «постійне вдосконалення методології» і «викорис-
тання світового досвіду».
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Запропонований нами комплементарний підхід до функціо-
нування ОМС в умовах складної екзогенної циклічності перед-
бачає принцип постійного розширення спектра досліджуваних 
екзогенних середовищ у їх складній динаміці, що обумовлю-
ватиме процес безкінечного вдосконалення методологічних ін-
струментів. У свою чергу, це позначатиметься на постійному 
вдосконаленні прогнозної функції ОМС і, відповідно, адекват-
ності одержаних результатів. За умови покладання отриманих 
прогнозів в основу програмної функції, з урахуванням загаль-
них тенденцій ряду динамічних середовищ, вказана функція та-
кож набуде рис більшої точності.

П’ятий принцип, викладений у ст. 2 Закону України «Про дер-
жавне прогнозування та розроблення програм економічного і со-
ціального розвитку України», – це «принцип самостійності, який 
полягає в тому, що місцеві органи виконавчої влади та органи міс-
цевого самоврядування в межах своїх повноважень відповідають 
за розроблення, затвердження та виконання прогнозних і про-
грамних документів економічного і соціального розвитку відпо-
відних адміністративно-територіальних одиниць. Прогнозування 
та розроблення програм економічного і соціального розвитку за-
безпечує координацію діяльності органів виконавчої влади та ор-
ганів місцевого самоврядування».

У контексті нашого дослідження варто звернути увагу на два 
аспекти цитованої статті. По-перше, наділення ОМС повнова-
женнями щодо «розроблення, затвердження та виконання про-
гнозних і програмних документів економічного і соціального 
розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць» 
підтверджує нашу тезу щодо необхідності створення комплексної 
мережі прогнозних центрів, які, на основі мультифакторного під-
ходу, з урахуванням динаміки ряду екзогенних середовищ, роз-
роблятимуть цілісні прогнози розвитку територій [41]. По-друге, 
зважаючи на комплексний характер діяльності з прогнозування та 
розроблення програм економічного і соціального розвитку, зазна-
ченій у цитованій статті Закону, на основі пропонованої нами па-
радигми комплементарності, буде більш ефективно відбуватись 
згадана там же «координація діяльності ОМС і МОВВ». Інсти-
туційною та організаційною основою для подібної координації 
також може слугувати прогнозний комплекс.
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Тому вбачається доцільним з метою забезпечення інститу-
ційної підтримки прогнозної діяльності, утворення єдиного ко-
ординаційно-прогнозного центру, який би, на умовах інтеграції 
різнопланових циклів, виробляв синхронізовані цілісні прогно-
зи для управління розвитком регіонів з урахуванням принципу 
циклічності ключових сфер суспільного буття – економічної, 
соціальної, екологічної тощо. Виявлення закономірностей у 
взаємовпливах вказаних динамік дасть не тільки спрогнозува-
ти найбільш вірогідні тенденції розвитку регіонів, а й виробити 
стратегії діяльності ОМС, спрямовані на використання можли-
востей, притаманних кожній хвилі і фазі циклу.

Одними із вірогідних варіантів побудови діяльності ОМС в 
умовах складної циклічності є використання принципу хвилепо-
дібного ритму середовищ, у тому числі економічного, з метою під-
вищення ефективності програм соціально-економічного розвитку. 
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» подає де-
тальний перелік повноважень виконавчих органів місцевого само-
врядування у сфері соціально-економічного і культурного розвитку 
(ст. 27). До ключових повноважень стосовно територіального роз-
витку відносять: «2) забезпечення збалансованого економічного та 
соціального розвитку відповідної території, ефективного викорис-
тання природних, трудових і фінансових ресурсів…». При розроб-
ці програм соціально-економічного і культурного розвитку врахо-
вується значна чисельність параметрів, однак не всі. Не беруться до 
уваги екзогенні впливи циклічного характеру. Їх врахування дасть 
змогу ефективніше розподіляти ресурси, що інвестуються у роз-
виток регіону від фаз циклів зовнішнього середовища. Прогнозо-
вані сплески, наприклад, епізоотій, вимагатимуть більших обсягів 
вкладених ресурсів у конкретні, заздалегідь відомі періоди. Водно-
час вкладення ресурсів у розвиток сільськогосподарського вироб-
ництва буде більш результативним з урахуванням доведеної рядом 
вчених-аграріїв залежності якості і обсягів врожаїв від сонячної 
активності. Такі прогнози є можливим здійснювати для більшос-
ті сфер повноважень ОМС як базового, так і регіонального рівнів. 
Ще у 1921 р. розроблені О.Чижевським методики визначення коре-
ляції СА і епідемій, епізоотій, соціальних депресій, демографічних 
сплесків, криміногенного середовища, тощо, охоплюють значну 
частину сфер повноважень ОМС.
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Шостим принципом, викладеним у ст. 2 Закону України «Про 
державне прогнозування та розроблення програм економічного 
і соціального розвитку України» є «принцип рівності, який по-
лягає в дотриманні прав та врахуванні інтересів місцевого са-
моврядування та суб’єктів господарювання всіх форм власнос-
ті». Оскільки одним з аспектів парадигми комплементарності 
є забезпечення взаємодоповнення і ваємодії рівнопокладених 
суб’єктів, побудова організації діяльності ОМС на запропоно-
ваних нами засадах передбачатиме повноту прав усіх учасників 
процесу розвитку територій.

Сьомим є «принцип дотримання загальнодержавних інтер-
есів, який полягає в тому, що органи виконавчої влади та органи 
місцевого самоврядування повинні здійснювати розроблення 
прогнозних і програмних документів економічного і соціально-
го розвитку виходячи з необхідності забезпечення реалізації за-
гальнодержавної соціально-економічної політики та економічної 
безпеки держави» [31]. Виходячи з фундаментальних засад тео-
рії систем, яка є базовою для нашого дослідження, функції орга-
нів місцевого самоврядування розглядаються у комплементарній 
єдності з функціями місцевих органів виконавчої влади, що, як 
відомо, представляють державу на місцях. Крім того, держава у 
такому контексті розглядається як синергетична єдність компле-
ментарних функцій місцевих органів публічного управління, що 
також підтверджує доцільність обраної нами для дослідження 
методології. Так, відомі українські вчені Е. Афонін, О. Бандурка і  
А. Мартинов зазначають: «Як відомо, саме циклічна парадигма 
дає можливість розробляти найбільш адекватні прогнозні сце-
нарії. З цієї точки зору певне уточнення розуміння природи со-
ціально-історичної циклічності дасть можливість робити більш 
точні прогнози» [3].

У Законі України «Про державне прогнозування та розроблен-
ня програм економічного і соціального розвитку України» пода-
ється таке визначення: «державне прогнозування економічного і 
соціального розвитку – науково обґрунтоване передбачення на-
прямів розвитку країни … окремих адміністративно-територі-
альних одиниць, можливого стану економіки та соціальної сфери 
в майбутньому, а також альтернативних шляхів і строків досяг-
нення параметрів економічного і соціального розвитку. Прогноз 
економічного і соціального розвитку є засобом обґрунтування ви-
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бору тієї чи іншої стратегії та прийняття конкретних рішень дер-
жавними органами, органами місцевого самоврядування щодо 
регулювання соціально-економічних процесів» [31].

Як випливає з наведеного законодавчого визначення, орга-
нам місцевого самоврядування відводиться значна роль у про-
гнозній та програмній функціях держави. Проведемо кореля-
цію основних положень цитованої статті і деяких результатів, 
отриманих у процесі нашого дослідження. Так, норма «…на-
уково обґрунтоване передбачення напрямів розвитку країни …
окремих адміністративно-територіальних одиниць, можливого 
стану економіки та соціальної сфери в майбутньому…» корелю-
ється з тим, що достовірність отриманих результатів забезпечує 
комплексний характер застосованих методологічних підходів, 
що включає, крім традиційних для науки «державне управлін-
ня» методологічних інструментів, сучасний арсенал методів та 
теоретико-методологічні здобутки таких наук як економіка, со-
ціологія, кібернетика, фізика, квантова фізика та квантова меха-
ніка, астрофізика, загальна теорія вірогідності тощо.

Застосування комплексу наведених та низки інших мето-
дологічних інструментів дало змогу сформулювати сутність 
мультифакторного підходу до вдосконалення діяльності ОМС 
в умовах складної екзогенної циклічності на основі парадиг-
ми комплементарності. Означений підхід, як нами викладено у 
[19], полягає в інтеграції на основі синергетики ключових рит-
мів соціально-економічного розвитку територій з урахуванням 
складної екзогенної циклічності і використанні одержаних да-
них при реалізації планувальної функції управління. Наведене 
формулювання дає змогу з максимально можливою на період 
часу вірогідністю на основі врахування стану комплексу серед-
овищ населеного пункту/регіону здійснювати прогнози стосов-
но динаміки його соціально-економічного розвитку.

Норма цитованого Закону «…науково обґрунтоване передба-
чення … альтернативних шляхів і строків досягнення параметрів 
економічного і соціального розвитку» [31] корелюється з тим, що 
запропоновані інструменти для аналізу і прогнозування законо-
мірностей та тенденцій розвитку населеного пункту/регіону, тоб-
то – території юрисдикції ОМС, дозволяють визначити найбільш 
перспективні з точки зору ефективності і результативності сфери 
інвестиційної діяльності ОМС (див., зокрема, [20]). З урахуванням 
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складної динаміки цілого ряду екзогенних середовищ вірогідними 
можуть бути зміни при виборі альтернативних шляхів досягнення 
цілей. Як було нами показано у [19], на сучасному етапі не врахову-
ються темпоральні аспекти екзогенного та ендогенного середови-
ща функціонування ОМС. Використання запропонованих у нашо-
му дослідженні інструментів підвищення ефективності діяльності 
ОМС у темпоральному вимірі дасть змогу визначати оптимальний 
час для реалізації певних заходів розроблюваних програм.

Наступна норма цитованого Закону – «Прогноз економічного і 
соціального розвитку є засобом обґрунтування вибору тієї чи ін-
шої стратегії та прийняття конкретних рішень… органами місце-
вого самоврядування щодо регулювання соціально-економічних 
процесів» [31] корелюється ось із чим. Як обґрунтовано нами у 
[19], варто вибудовувати управлінську систему з метою забезпе-
чення коригуючих впливів. Особливістю її є те, що організаційна 
структура передбачає комплементарність циклів, за якої «нижня» 
фаза одного збігається з «верхньою» фазою другого. За такої ви-
будуваної на основі управління циклами організаційної структу-
ри фактично не виникає потреби в окремих коригуючих впливах 
з боку керуючої підсистеми.

Цілеспрямована побудова комплементарних циклів дасть змогу 
уникнути низки негативних явищ, зумовлених циклічними криза-
ми. Управління циклами не зводиться лише до оптимізації часу їх 
виконання. Ідеться, зокрема, про створення додаткових можливос-
тей для розвитку циклу, утворення так званих точок можливостей, 
в яких можуть розгортатися додаткові (альтернативні) стратегії.

Висновки. Проведений аналіз переконливо доводить доціль-
ність застосування запропонованого нами комплексу методоло-
гічних підходів, до якого входять, зокрема, парадигми компле-
ментарності та складної екзогенної циклічності, для розроблення 
підходів до оптимізації діяльності як окремих органів місцевого 
самоврядування, так і трансформації цілісної системи територі-
ального управління в Україні.

До переліку факторів, що мають ураховуватись для здій-
снення дієвих трансформацій системи місцевих органів пу-
блічного управління, відносимо забезпечення «домірності» 
до часових, еволюційних закономірностей розвитку керуючих 
підсистем. Означена проблематика корелюється із темпораль-
ними аспектами управління.
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Доцільним видається побудувати програми соціально-еконо-
мічного і культурного розвитку виходячи з комплементарного 
стану кількох циклів функціонування основних середовищ. Що 
стосується організації діяльності органів місцевого самовряду-
вання як регіонального рівня, так і базового, варто у планах ді-
яльності і регламентах, передбачити дані, одержані з прогнозів, 
побудованих на комплексній оцінці факторів впливу ендогенного 
і екзогенного характеру.

Визначено сутність мультиплікативного підходу до управління 
циклами в діяльності органів місцевого самоврядування та місце-
вих органів виконавчої влади, який полягає у застосуванні принци-
пів комплементарності та визначенні точок можливого розгортання 
стратегій наступного порядку. Саме тому перспективи подальших 
досліджень пов’язані із розвитком методології управління циклами 
в організації діяльності місцевих органів публічного управління та 
розширенням сфери її застосування.

Перспективи подальших наукових розробок пов’язані з ви-
значенням когнітивного ресурсу темпоральної парадигми комп-
лементарності для забезпечення процесів відновлення територій 
України у повоєнний період.
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РОЗДІЛ 2.5. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Анотація. Розвиток держави залежить від різних чинників, але клю-
човими є її суверенітет, ресурси, які вона має насамперед 
людські й соціальний капітал, природні та інфраструктур-
ні, фінансові та інституційні. Зважаючи на вищезазначене, 
у теоретичному і практичному плані постає необхідність 
розроблення парадигми ресурсного забезпечення терито-
ріального розвитку. Мета дослідження – розвиток теоре-
тико-методологічних положень і розроблення науково-прак-
тичних рекомендацій щодо ресурсного забезпечення розвитку 
територій. Вирішення таких дослідницьких завдань визначає 
логіку викладення матеріалу в роботі: розкриття сутності 
та еволюції наукових поглядів на роль ресурсів у терито-
ріальному розвитку, дослідження засад ресурсного та управ-
лінсько-логістичного підходів; обґрунтування викликів, ви-
значення втрат та з’ясування шляхів пошуку ресурсів для 
майбутнього розвитку територій і громад України. Мето-
дологія дослідження базується на загальнодослідницьких 
методах аналізу та синтезу, абстрагування й узагальнення, 
системного та структурно-функціонального аналізу, які ви-
користовуються для систематизації досягнень теорії та 
практики публічного управління з питань ресурсного за-
безпечення територіального розвитку. Результати дослі-
дження показали, що на категорію «ресурси», формуван-
ня системи їх різних видів позначилися як процес еволюції 
суспільства, продуктивних сил і виробничих відносин, так і 
формування права власності, розвиток науки й технологій, 
інтересів і можливостей різних соціальних груп тощо. Роз-
глянуто структуру ресурсної бази територіального розвит-
ку, ключові тенденції, що впливають сьогодні й на розвиток 
людського потенціалу, і на територіальний розвиток у цілому 
(соціальні, технологічні, економічні, екологічні, політичні, цін-
нісні), напрями вдосконалення механізмів публічного управлін-
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ня й регулювання. Тобто ресурси як управлінська категорія –  
це сукупність матеріальних можливостей і організаційних 
здатностей суб’єкта управління, адекватне використання 
яких забезпечує якісну діяльність системи та територіаль-
ний розвиток. Практичні наслідки. Виклики, які постали 
перед Україною внаслідок агресії рф у площині її ресурсно-
го забезпечення вимагають адекватного оцінювання та ви-
роблення відповідних інструментів і механізмів. Доцільним 
є, після проведеного аналізу, віднесення територій до певних 
категорій, зважаючи на ступінь руйнувань та втрат насе-
лення. Для цього необхідно визначити об’єктивні критерії, 
створити карту таких територій, і детальний опис кожної 
для прийняття найбільш оптимального рішення щодо відбу-
дови. Зазначено необхідність прискорення прийняття законо-
давчих актів та наведено кілька практичних міркувань щодо 
наповнення та реалізації плану Маршалла для України. Цін-
ність/оригінальність. Доведено, що в контексті практичної 
реалізації парадигми демократичного врядування в майбут-
ньому, адекватним методологічним підґрунтям є ресурсний 
та управлінсько-логістичний підходи, оскільки саме наяв-
ність і розвиток, особливо унікальних ресурсів, з урахуванням 
чинників часу і простору, дасть змогу вирішити поставлені 
завдання. Обґрунтовано необхідність визначення складових 
ресурсного потенціалу територіального управління, їх мобі-
лізації, пошуку нових та доступних, розробки процедур та 
механізмів узгодження дій суб’єктів публічного управління 
стосовно використання ресурсів для відновлення України.
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RESOURCE PROVISION OF TERRITORIAL 
DEVELOPMENT

Abstract. The development of the state depends on various factors, but the 
key ones are its sovereignty and its resources, primarily human 
resources, social capital, natural and infrastructural, financial 
and institutional ones. Based on the above, there is a theoretical 
and practical need to develop a paradigm of resource provision 
for the development of territories. The purpose of research is the 
development of theoretical and methodological provisions as well 
as scientific and practical recommendations regarding resource 
provision for territorial development. Solving such research 
tasks determines the logic of presenting the material in the work: 
revealing the essence and evolution of scientific views on the role 
of resources in territorial development, researching the basics of 
resource and management-logistics approaches; justification of 
challenges, determination of losses and clarification of resource 
search methods for the future development of territories and 
communities of Ukraine. The research methodology is based on 
general scientific methods of analysis and synthesis, abstraction 
and generalization, systemic and structural-functional analysis, 
which are used to systematize the achievements of the theory 
and practice of public administration on issues of territorial 
development resource provision. The results of the study showed 
that evolution processes of society, productive forces and industrial 
relations, as well as the formation of property rights, development 
of science and technology, of the interests and opportunities of 
various social groups, etc., affected the category «resources», the 
formation of a system of their various types. The structure of the 
resource base of territorial development, key trends affecting the 
development of human potential and territorial development as 
a whole (social, technological, economic, ecological, political, 
value trends), directions for improving the mechanisms of public 
management and regulation are considered. That is, resources as 
a management category are a set of material and organizational 
capabilities of the management entity, the adequate use of which 
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ensures high-quality system activity and territorial development. 
Practical implications. The challenges faced by Ukraine in the 
area of   its resource provision as a result of the Russian Federation 
aggression require an adequate assessment and the development 
of appropriate tools and mechanisms. It is appropriate, after the 
analysis, to assign territories to certain categories, based on the 
degree of destruction and loss of population. To make the most 
optimal recovery decision, it is necessary to define objective 
criteria, create a map of such territories, and a detailed description 
of each. The necessity of speeding up the adoption of legislative 
acts is noted, and several practical considerations regarding the 
implementation and implementation of the Marshall Plan for 
Ukraine are given. Value/originality. It has been proven that in 
the context of the practical implementation of the paradigm of 
democratic governance in the future, resource and management-
logistic approaches are an adequate methodological basis, since 
it is the presence and development of resources, especially of 
unique resources, taking into account the factors of time and 
space will allow solving the tasks. The need to determine the 
components of the resource potential of territorial management, 
their mobilization, the search for new and available ones, the 
development of procedures and mechanisms for coordinating the 
actions of public administration subjects regarding the use of 
resources for the recovery of Ukraine are substantiated.

 
Вступ. Розвиток держави залежить від різних чинників, але 

ключовими є її суверенітет, ресурси, які вона має насамперед 
людські й соціальний капітал, природні та інфраструктурні, фі-
нансові та інституційні. Зважаючи на вищезазначене в теоретич-
ному і практичному плані постає необхідність розроблення пара-
дигми ресурсного забезпечення територіального розвитку. Аналіз 
об’єктивної ситуації, визначення внутрішніх переваг та обмежень, 
урахування можливих ризиків/загроз зовнішнього характеру, що 
спричинені зараз агресією рф зумовлюють актуальність наукових 
пошуків і прийняття раціональних управлінських рішень.

Метою дослідження є розвиток теоретико-методологічних по-
ложень і розроблення науково-практичних рекомендацій щодо ре-
сурсного забезпечення розвитку територій. Для досягнення визна-
ченої мети було поставлено такі науково-дослідницькі завдання:

– розкрити сутність і еволюцію наукових поглядів на роль ре-
сурсів у територіальному розвитку, дослідити засади ресурсного 
та управлінсько-логістичного підходів;
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– обґрунтувати виклики, визначити втрати та з’ясувати шля-
хи пошуку ресурсів для майбутнього розвитку територій і гро-
мад України.

Гіпотеза дослідження ґрунтується на судженні про те, що для 
досягнення успіху на шляху демократичного врядування необ-
хідно, щоби система територіального публічного управління була 
спроможною перейти до нового стану, стала здатною використо-
вувати нові інструменти й механізми в пошуку ресурсів розвитку, 
одержала інституційні можливості для реалізації інтересів гро-
мад і територій.

Предметом дослідження є концептуальні засади ресурсного 
забезпечення територіального розвитку в умовах становлення 
демократичного врядування та подолання негативних наслідків 
військової агресії рф.

Теоретичну й методологічну основу дослідження станов-
лять фундаментальні положення теорії державного управлін-
ня, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених із питань 
ресурсного забезпечення територіального управління та демо-
кратичного врядування, наукові принципи й засоби наукового 
пізнання, які гарантують достовірність результатів. Застосо-
вувалися загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, 
зокрема абстрагування, узагальнення, аналізу й синтезу, сис-
темного аналізу та ін. Так, за допомогою аналітичного методу 
здійснено відбір наукової інформації за темою дослідження; із 
застосуванням методу єдності історичного й логічного підхо-
дів досліджено еволюцію методології ресурсного підходу до 
управлінсько-логістичного. Особливості структури системи ре-
сурсного забезпечення та їх механізмів було виявлено із засто-
суванням системного та структурно-функціонального підходу. 
Порівняльний аналіз дав змогу узагальнити наявний досвід по-
воєнної відбудови територій країн. Для аналізу законодавчих 
актів використовувався системно-аналітичний метод.

Наукова новизна результатів дослідження полягає в ось у чому. 
Довести, що в контексті практичної реалізації парадигми демо-
кратичного врядування в майбутньому, адекватним методологіч-
ним підґрунтям є ресурсний та управлінсько-логістичний підходи, 
оскільки саме наявність і розвиток, особливо унікальних ресур-
сів, з урахуванням факторів часу і простору, дасть змогу виріши-
ти поставлені завдання. Обґрунтувати необхідність визначення 
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складових ресурсного потенціалу територіального управління, їх 
мобілізації, пошук нових та доступних, процедур та механізмів 
узгодження дій суб’єктів публічного управління стосовно викорис-
тання ресурсів для відновлення України.

Отримані теоретичні та практичні результати закладають 
основу для вирішення важливої наукової проблеми публічного 
управління – створення системи ресурсного забезпечення терито-
ріального розвитку, що, з одного боку, є підґрунтям для реалізації 
основних складників парадигми демократичного врядування –  
принципів децентралізації та субсидіарності, а з другого – по-
требує централізованого підходу в подоланні наслідків війни на 
основі адаптації світового досвіду.

 
2.5.1. Еволюція наукових поглядів на роль ресурсів  

у територіальному розвитку

На категорію «ресурси», формування системи їх різних видів і 
підвидів позначилися як процес еволюції суспільства, продуктив-
них сил і виробничих відносин, так і формування права власності, 
розвитку науки й технологій, інтересів і можливостей різних соці-
альних груп, навіть вплив визначних особистостей та націй. Саме 
через це їм були присвячені дослідження різних науковців, сфор-
мувалися різні підходи й навіть школи.

Визначення ролі ресурсів та формування методологічних 
основ підходу, який у подальшому дістав назву «ресурсний» 
можна простежити в дослідженнях управління організаціями  
Ф. Селзника; стратегії фірм А. Чандлера [34], К. Ендрюса, І. Ан-
соффа [32]; теорії залежності від ресурсів Д. Пфеффера і Г. Са-
лансіка [39], у класичних роботах з економічної теорії прибутку 
та конкуренції Д. Рикардо, Й. Шумпетера, М. Портера, Е. Пенро-
уз [37], а також у фундаментальних працях вчених соціологічної 
школи М. Вебера, П. Бурдьє, У. Бека, Е. Соренсена, де в прямій чи 
опосередкованій формі основним критерієм усіх концепцій стра-
тифікації виступають ресурси, активи, капітал. У 1990-х роках 
ХХ ст. ресурсний підхід сформувався як новий науковий напрям 
теорії стратегічного управління. Його теоретичне обґрунтування 
можна відшукати в працях Б. Вернерфельта [41], Д. Колліза, Г. Пі-
зано, Д. Тіса [40], Г. Хамела [38] та інших. У цих роботах були за-
кладені основи розуміння того, що володіння унікальними ресур-
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сами й організаційна здатність щодо їх ефективного поєднання 
та використання зумовлюють конкурентні переваги організації.

Згідно з підходом прибічника ресурсної концепції Дж. Барні, 
«ресурси це всі активи, можливості, організаційні процеси, ін-
формація, знання, які контролюються підприємством і надають 
можливості розробляти й реалізовувати стратегії, що забезпе-
чують підвищення рівнів раціональності та ефективності під-
приємства» [4].

У «Великому тлумачному словнику сучасної української 
мови» за редакцією В. Бусел термін «ресурс» визначається як  
«1) запаси чого-небудь, які можна використати за потреби; 2) засіб, 
можливість, якими можна скористатися за необхідністю» [6].

В економічній науці питання про те, чи є ресурси благом чи 
злом, особливо значна їх кількість, стало мало не сакраменталь-
ним. Наприклад, негативна роль ресурсів для економіки займає 
центральне місце в тезі про «ресурсне прокляття» в різних її фор-
мулюваннях (сильного, слабкого, умовного прокляття). Уперше 
визначений Р. Ауті в 1993 р. [33] термін «прокляття ресурсів» ви-
користовується для опису ситуації, за якої країни чи території, ба-
гаті на природні ресурси, не в змозі використати це багатство для 
розвитку своєї економіки й навпаки мають більш низьке еконо-
мічне зростання, ніж країни чи території, які володіють меншими 
природними ресурсами.

Пояснення цього феномену можна знайти також у гіпотезі 
Пребіша – Зінгера, пов’язаної з ідеями про ловушку сировинної 
спеціалізації та провалах ринку (наприклад, «голландської хворо-
би», з ефектом перехльосту та політичними аспектами (провалом 
держави), орієнтованого на отримання ренти). Рівень ресурсної 
забезпеченості, розміри ресурсного багатства, швидше за все, ви-
кликають залежність від ресурсів у тій чи іншій формі та ступені.

Приклад Норвегії, навпаки характеризує ресурсозалежність, 
опосередковану дією сильного ресурсного мультиплікатора. Хоро-
ші інститути демократичного суспільства дають змогу уникнути 
витрачання ренти та спрямувати її на цілі технологічного розвитку 
країни. Основна небезпека пов’язана з виснаженням ресурсів, ско-
роченням видобутку та обсягів робіт у ресурсному секторі.

Управлінсько-логістичний підхід яскраво виражений у робо-
тах Т. Безверхнюк [3], А. Чорної, В. Бакуменка, О. Оболенського 
та інших, які підтримують думку, що сутність ресурсного забез-



312

печення полягає не тільки у використанні чи доступності ресур-
сів, а й в існуванні управлінського механізму, що має забезпечу-
вати їх ефективне використання.

Зокрема, Т. Безверхнюк визначає ресурсне забезпечення як 
«систему державних заходів, спрямованих на створення матері-
альних, правових, інституційних умов перетворення елементів 
ресурсного простору в засоби досягнення цілей» [3].

Вплив ресурсного підходу в публічному управлінні, різні його 
аспекти досліджували багато українських вчених, зокрема, визна-
чення та обґрунтування місця й ролі ресурсів у забезпеченні ефек-
тивності управління вивчали Л. Приходченко [19], О. Сушинський 
[26]; роль інтелектуальних ресурсів у процесах формування інфор-
маційного суспільства, обґрунтування інструментів державного 
управління їх розвитком О. Скаленко [23], О. Кірєєва [13] та ін.

Питанню ролі й місця ресурсів у забезпеченні функціо-
нування регіонального рівня управління присвячено роботи  
М. Долішнього [9], З. Варналія [5], стан правового ресурсу та фі-
нансово-матеріальної основи місцевого самоврядування розгля-
нуто в дослідженні І. Дробота [10]. Механізми узгодження цілей, 
інтересів і ресурсів різних рівнів публічної влади аналізували  
В. Бабаєв [1], В. Бакуменко [2], О. Карпенко [12], В. Мамонова 
[15]. Фінансові ресурси місцевого економічного розвитку розгля-
дали Н. Балдич, Н.Гринчук, Л.Чорній та ін. [16].

Реформи, що проводилися в Україні в ХХІ ст. зумовили роз-
гляд не тільки питань мобілізації та накопичення ресурсів у 
громадах та інших територіальних утвореннях, оцінку їх ре-
сурсного потенціалу, але й необхідність розв’язання проблем 
еквівалентного обміну ресурсами між суб’єктами публічного 
управління, розпорядження та раціонального їх перерозподі-
лу; технології та процедури розв’язання проблеми «ресурсної 
залежності» місцевої влади та окремих територій; як мають 
узгоджуватися цілі й ресурси (які є завжди обмеженими) різних 
суб’єктів публічного управління тощо.

Необхідним став системний підхід до ресурсного забезпечен-
ня територіального розвитку, розроблення дієвих організацій-
но-правових механізмів. Ці питання наразі ще не знайшли свого 
втілення в нормативних актах, а здебільшого ототожнюються з 
бюджетними механізмами розподілу фінансових ресурсів, право-
вими механізмами володіння та користування державною й ко-
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мунальною власністю, інституційними механізмами закріплення 
повноважень з управління ресурсами, що перебуває в розпоря-
дженні органів місцевого самоврядування.

Інституційні перетворення в Україні, що відбуваються під 
впливом загальносвітових трансформаційних процесів, потре-
бують формулювання нових підходів і щодо розбудови системи 
публічного управління, і щодо її ресурсного забезпечення. Це 
важливо оскільки урядування майбутнього, на нашу думку, пе-
редбачає подальшу децентралізацію та деконцентрацію повнова-
жень, демократизацію управління, зумовлюють реформу струк-
тури виконавчої влади тощо.

Такі глобальні зміни не можуть не стосуватись і діяльності 
місцевих органів влади. Складовою процесу децентралізації вла-
ди є створення потужних, самостійних та самодостатніх терито-
ріальних громад.

Децентралізація стала тим інструментом, який вимагає місце-
ву рішучість економічного вибору, акцентування на визначенні та 
використанні конкурентних переваг, раціонального використання 
ресурсів та прийняття управлінських рішень щодо місцевих по-
датків, розвитку робочих місць та якості життя.

Реформа децентралізації довела свою ефективність. Це є 
значним посилом і водночас викликом, адже розширення кола 
питань, якими опікуватиметься місцева влада, вимагатиме під-
вищення відповідальності за прийняття рішень, відтак потребу-
ватиме чіткого визначення повноважень між суб’єктами публіч-
ного управління та відповідного ресурсного забезпечення.

Ресурсний потенціал території (тобто ресурсна база регі-
ону/міста/села/селища) – це сукупність усіх видів ресурсів  
(табл. 2.5.1), що формуються на цій території та які можуть бути 
використані в процесі їх соціально-економічного розвитку.

Для належного використання ресурсної бази необхідно знати 
їхні обсяг, структуру, динаміку, джерела надходження тощо, тобто 
сформувати ресурсну мапу території.

Практичними прикладами таких ресурсних карт можуть 
бути профілі громад (1), паспорти громад (2), геоінформаційні 
системи (3), карти розміщення продуктивних сил (4), баланси 
ресурсів (5) тощо [16].

У процесі державотворення та розвитку місцевого самовряду-
вання людські ресурси стали основними стратегічними ресурса-
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ми через їх здібності, організаційні навички та знання, які мають 
високий ринковий статус. Хоча, на жаль, цей ресурс, поки що ви-
користовується недостатньо ефективно з низки причин причин.

Таблиця 2.5.1 
Структура ресурсної бази територіального розвитку

Людські ресурси  
та соціальний 
капітал

Людські ресурси: чисельність робочої сили, 
освітній рівень населення, кваліфікація робочої 
сили
Знання та інформація: маркетингові дослідження, 
економічні, демографічні дані
Організаційна спроможність та лідерство: лідери 
громадської думки, взаємодія, партнерство, мережі

Природні 
ресурси

Первинні природні ресурси
Вторинні природні ресурси
Екосистеми

Фізичні ресурси Виробничі приміщення, обладнання, устаткування 
Технології
Інфраструктура: комунікаційні мережі, транспорт, 
логістика, водопостачання та водовідведення, 
електропостачання , газопостачання

Фінансові 
ресурси

Бюджетні
Інвестиційні
Кредитні 
Грантові

Інституції Органи місцевого самоврядування
Територіальні органи виконавчої влади
Агенції регіонального і місцевого розвитку
Бізнес-об’єднання, кластери
Мережі підприємців

Науковці визначають два аспекти ролі людини в суспільному 
виробництві: людину як ресурс виробничої системи – важливий 
елемент відтворювального процесу (демографічні та трудові ре-
сурси); і людину як головний суб’єкт управління (соціальні, ка-
дрові, управлінські ресурси).

Людський потенціал – сукупна здатність певної людської 
спільноти (народу, територіальної громади, трудового колективу 
підприємства тощо) та окремої людини до економічної й соціаль-
ної діяльності та розвитку [29, с. 93–94].

Крім того, під людським потенціалом території слід розуміти 
сукупну здатність територіальної спільноти до економічної, со-
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ціальної, інноваційної діяльності, потенційну їх спроможність 
приносити дохід за високої динаміки розвитку та в умовах неви-
значеності, рівень якої зумовлений економічними, політичними, 
соціально-культурними, екологічними, технологічними, цінніс-
ними та іншими чинниками.

Наразі, у постіндустріальному суспільстві, людський потенці-
ал розглядається як найвища цінність та важливий стратегічний 
ресурс і це вірно, адже формується підстава для усвідомлення 
необхідності його ефективного формування, збереження та раці-
онального використання.

ООН людський потенціал визначає як здатність людей бути 
тими, ким вони хочуть, і мати можливість досягати бажаного в 
житті. Серед основних тем, які стосуються досліджень про роз-
виток людського потенціалу (компонентів людського потенціалу) 
сьогодні, виділяють: тривалість і якість (стандарти) життя, стан 
здоров’я, рівень освіти, участь у суспільному та політичному 
житті, екосистемні послуги та сталий розвиток, безпеку та права 
людини, гендерну рівність тощо.

Соціальний капітал – груповий ресурс і власне він визначає 
належність до групи, яка здатна надати «послугу за послугу» (це 
й сім’я, друзі, церква, корпорація, громадська асоціація, спортив-
ний або культурний клуб тощо). Зв’язки між економічним роз-
витком суспільства й розміром сукупного соціального капіталу 
опосередковані політичним ладом, релігійними традиціями, до-
мінантними цінностями. Соціальний капітал – і персональна ме-
режа безпосередніх стосунків індивіда, що виступає соціальним 
контекстом його/її дій, визначає міру інтеграції в суспільство й за-
безпечує йому/їй доступ до необхідних ресурсів життєдіяльності.

У процесі розгляду природних ресурсів важливі три основних 
ознаки – походження (природна ознака), використання (економіч-
на ознака), техніко-технологічна (умови видобутку, зокрема). Усе 
їх різноманіття об’єднують у низку груп: мінеральні, водні, грун-
тово-земельні, біологічні (рослинні та тваринні), ресурси теплоти 
(сонця, підземних вод і глибин океану), сили вітру тощо.

Кожна територія має свій особливий набір ресурсів. Для тери-
торіального розвитку важливим є їх раціональне використання, у 
т.ч. користування надрами, наприклад, як ресурсом розвитку, тому 
й виникає потреба в його оцінюванні, визначення організаційних, 
техніко-технологічних засад використання тощо.
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Напрямами удосконалення управління природно-сировинними 
ресурсами на територіальному рівні стають: 1) формування комп-
лексного кадастру природних ресурсів; 2) ліцензування окремих 
видів діяльності у сфері природокористування; 3) роботи з еколо-
гічної паспортизації та сертифікації з впровадженням комплексної 
системи моніторингу; 4) зміцнення економіко-правового регулю-
вання й контролю за природокористуванням; 5) підвищення еко-
логічної культури населення; 6) планування податкового потенціа-
лу та оптимізація ресурсних платежів у дохідну частину бюджету.

Земля – окремий і один із головних ресурсів громад, від ви-
користання якого багато в чому залежить і нинішній стан, і май-
бутній розвиток території. Наразі завершено процес передачі зем-
лі за межами населених пунктів від Держгеокадастру на баланс 
територіальних громад. Згідно з даними Міністерства розвитку 
громад та територій України, усього передано 2,3 млн га із дер-
жавної власності до комунальної власності громад. Таким чином, 
у результаті реформи громадам надано нові можливості та повно-
важення, зокрем приймати власні рішення у сфері управління зе-
мельними ресурсами, що перебувають у межах їхньої компетенції.

Ефективні рішення місцевої ради щодо використання землі мо-
жуть сприяти залученню інвестицій, розвитку сільськогосподар-
ського виробництва, збільшенню доходів до місцевого бюджету. У 
місцевої ради тепер є можливість визначати ставку земельного по-
датку, який стовідсотково залишатиметься в місцевому бюджеті.

Метою інвентаризації земель, що має бути проведена, є насам-
перед створення повноцінної бази даних про всі земельні ділянки 
громади, і не лише на паперових носіях, а й на електронних. На-
явність такої бази збільшує інвестиційну привабливість терито-
рій, оскільки спрощується пошук земельних ділянок для інвесто-
ра та містобудівних потреб.

Інвентаризація – це також постійний контроль за використан-
ням земель у населеному пункті, виявлення всіх землекористу-
вачів, власників землі із встановленням кордонів їхніх ділянок. 
І, звичайно, це також і виявлення земельних ділянок, які не ви-
користовуються або використовуються нераціонально чи не за 
цільовим призначенням. Тобто якісне управління земельними ре-
сурсами починається саме з інвентаризації.

Надалі в процесі розроблення стратегій або оновлення старих 
необхідне визначення та включення переліку цільових ділянок у ге-
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неральний план (план просторового розвитку) та стратегію розвитку 
громад. Це буде ще одним з ефективних та прозорих способів залу-
чення додаткових інвестицій та створення за їх рахунок територій, 
де людям захочеться жити, заробляти та розвиватися. Адже коли ін-
вестору зрозумілі майбутні плани громади, він охочіше вкладатиме 
кошти при з’ясуванні спільних цілей.

Природно-сировинний потенціал визначається сукупністю 
всіх видів відомих природних ресурсів, використання яких у най-
ближчому майбутньому можливе за техніко-технологічними й 
економічними критеріями. Склад, величина потенціалу території, 
значимість окремих видів ресурсів із часом змінюються, тому їх 
оцінка завжди історично відносна.

Наразі до переліку ключових тенденцій, що впливають і на 
розвиток людського потенціалу, і на територіальний розвиток у 
цілому, належать такі (табл. 2.5.2).

Таблиця 2.5.2 
Перелік ключових тенденцій, що впливають на ресурсне 
забезпечення територій і розвиток людського потенціалу

Тенденції Складові
1 2

Соціальні Урбанізація, зростання споживання ресурсів (і 
виробництва відходів) у містах та збільшення 
навантаження на міську інфраструктуру
Підвищення якості життя за рахунок підвищення 
ресурсозабезпеченості середовища людини
Посилення диференціації у моделях споживання 
ресурсів різними соціальними групами/групами країн
Збільшення потоків кліматичних мігрантів
Наростання дефіциту продуктів харчування у певних 
регіонах 
Зростання популярності екотуризму серед населення 
Розвиток освіти у галузі захисту навколишнього 
середовища 

Технологічні Розвиток виробничих технологій замкнутого циклу
Розвиток технологій підвищення ресурсоефективності 
та ресурсозбереження
Розвиток нових технологій передачі та зберігання 
енергії та відповідної інфраструктури для цього
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1 2
Розвиток технологій видобутку складних запасів 
вуглеводнів, у т.ч. на територіях з екстремальними 
погодними умовами
Підвищення технологічної ефективності та зниження 
собівартості рішень у галузі відновлюваної та малої 
енергетики
Цифровізація економіки та розвиток “розумних” 
рішень, у т.ч. числі на основі штучного інтелекту
Швидкий розвиток наук про життя (генетики, 
біоінформатики)
Розвиток технологій водоочищення та опріснення
Удосконалення технологій прогнозування погоди та 
кліматичних явищ
Розвиток сучасних агротехнологій (розумного 
сільського господарства та землеробства)

Економічні Перехід до економіки замкнутого циклу
Перехід до “зеленого” зростання економіки
Зміна світового паливно-енергетичного балансу: 
зниження частки нафти та вугілля 
Обмеження розвитку деяких галузей та їх сегментів у 
зв’язку з дефіцитом природних ресурсів
Розвиток міжгалузевих рішень повного циклу (Energy- 
as-a-Service EaaS, Mobility-as-as Service - MaaS та ін.)
Розширення міжгалузевих ефектів споживання 
ресурсів
Наростання дефіциту кваліфікованих фахівців, які 
володіють компетенціями в галузі сталого розвитку та 
нових технологій

Екологічні Деградація екосистем
Зміна клімату
Виснаження природних ресурсів
Зміна агрокліматичної карти планети
Розвиток органічного сільського господарства
Підвищення ймовірності виникнення небезпечних 
природних явищ та екологічних катастроф та 
розповсюдження їх на нові території
Зростання критичного впливу попиту на їжу та енергію 
та зростаючого рівня життя на управління водними, 
земними та енергетичними ресурсами
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1 2
Політичні Посилення екологічного законодавства в частині 

видобутку та переробки корисних копалин
Перехід до політики сталого зростання
Посилення міждержавної конкуренції за природні 
ресурси
Зростання ролі держави у сфері розвідки, виробництва  
та переробки корисних копалин
Ліквідація або скорочення певних видів генерації 
(вугільної, атомної)
Посилення державної підтримки освоєння 
нетрадиційних вуглеводнів

Ціннісні Розвиток культури охорони природи та 
природокористування
Реалізація принципів комплексного керування 
відходами
Розвиток культури ресурсозбереження
Інтеграція соціальних та екологічних принципів (ESG, 
Environmental and Social Governance) у корпоративне 
управління та ін.

У світі активно розвиваються рішення для видобутку нетра-
диційних і складних запасів, набирають популярності технології 
використання відновлюваних джерел енергії та підвищення енер-
гоефективності. Помітний зв’язок інформаційно-комунікаційних 
технологій та використання ресурсів, включаючи розумну енерге-
тику та промисловий інтернет речей. Нинішня швидкість викорис-
тання земних та людських ресурсів не є «стійкою» або «життєздат-
ною», що впливатиме на навколишнє середовище та суспільство в 
майбутньому. Тому, збалансування економічної, соціальної та еко-
логічної сфер таке важливе. Розвиток першої не має галопувати, 
користуючись із ресурсів двох інших.

Сталий розвиток є універсальною концепцією, яка має знайти 
застосування як серед міжнародних організацій та органів вла-
ди різного рівня, так і серед місцевого бізнесу та навіть приват-
них осіб. Зусилля окремих людей чи підприємств можуть значно 
сприяти досягненню цілей сталого розвитку.

Одним із базових постулатів цієї концепції є підвищення ре-
сурсоефективності за рахунок вторинного ресурсокористування. У 
формуванні стратегічного потенціалу сталого розвитку територій 
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у сфері поводження з відходами пріоритетна увага має надаватися 
сталому управлінню відходами, створенню відповідного організа-
ційно-економічного забезпечення. Таке управління на базі реаліза-
ції ідей рециклінгу і створення відповідної інфраструктури дасть 
змогу пов’язати проблеми відходів із загальною політикою збалан-
сування споживання та виробництва й гарантувати перехід до ста-
лого розвитку територій. Основними елементами сталого розвитку 
територіальних громад має стати раціональне використання наяв-
них на її території всіх видів ресурсів, збереження довкілля та реа-
лізація інноваційних проєктів, котрі забезпечили б такий розвиток 
промисловості, сільського господарства, туризму, освіти й культу-
ри, який, задовольняючи сучасні потреби громади, не загрожував 
би можливості майбутніх поколінь задовольняти свої потреби.

Не можна не зазначити ще одну ідею, яка останнім часом набула 
особливої популярності в європейських країнах і стосується також 
ресурсного забезпечення територіального розвитку. Це політика, яка 
спирається на розумну спеціалізацію (smart-specialization) територій. 
Концепція смартспеціалізації (регіональна/національна інноваційна 
стратегія) упродовж останніх років є не тільки основою та інструмен-
том реалізації політики згуртованості ЄС, не тільки передумовою фі-
нансування країн чи регіонів зі структурних фондів ЄС, але і слугує 
методологічним підґрунтям стратегування регіонального розвитку, 
позаяк забезпечує підхід до розроблення політики максимізації інно-
ваційного потенціалу регіону, виявлення та стимулювання унікаль-
них галузей чи видів економічної діяльності, підтримка яких може 
дати суттєвий соціально-економічний ефект у майбутньому [28].

Критеріями для визначення смартспеціалізації регіону є:
– наявність ресурсів (активів) та спроможності регіону (вклю-

чаючи фінансовий, природно-ресурсний, виробничий, науковий, 
інноваційний та кадровий потенціал);

– потенційна здатність до диверсифікації галузей економіки 
за рахунок розробки конкурентоспроможних кластерів, розвитку 
міжгалузевих зв’язків або інших видів економічної діяльності;

– наявність чи прогнозована спроможність досягти високої 
концентрації підприємств у регіоні, у т.ч. за рахунок створення 
інноваційних систем колективних зусиль на основі державно-
приватного партнерства;

– місце та роль регіону на міжнародному та внутрішньому 
ринках.
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Фінансові ресурси є ще одним із важливих складників ресурс-
ної бази територіального розвитку. Ймовірними джерелами фінан-
сових ресурсів виступають ресурси всіх суб’єктів управління й 
господарювання, що можуть бути спрямовані на забезпечення еко-
номічних потреб території (зокрема фінансові ресурси місцевих і 
центральних органів влади, приватних суб’єктів господарювання, 
НУО, фізичних осіб, а також іноземних держав і міжнародних орга-
нізацій). Їх об’єднують у 4 основні групи: бюджетні, інвестиційні, 
кредитні і грантові [16].

Для територіального розвитку можуть бути залученими ре-
сурси внутрішні (бюджетні, інвестиції домогосподарств та ін.), 
зовнішні (будь-які форми місцевих запозичень, залучення коштів 
державного бюджету та ін.), але переважно використовується 
змішаний підхід (фонди громад, що залучають кошти місцевих 
бюджетів, приватних підприємств, благодійних фондів та донор-
ських організацій для фінансування проєктів територіального 
розвитку, публічно-приватне партнерство та ін.).

Відносно новими ресурсами територій є ресурси цифровізації. 
Вони також різноманітні. У матеріальні ресурси входять інфра-
структура (доступ до широкосмугового та мобільного інтернету, 
наявність сайтів та корпоративних сторінок у соціальних мережах, 
хмарні сервіси, бази даних та їх інтеграція, можливість доступу та 
інтеграції із зовнішніми системами, сервери для обробки, передачі 
та зберігання даних), програмне забезпечення (інтегровані системи 
аналітики, системи безпеки та ризик-менеджменту, системи управ-
ління даними, відкрито розповсюджуване програмне забезпечення, 
системи звітності та візуалізації даних), а також дані, якими ком-
панія/організація/ суб’єкт влади володіє (які вже оцифровані або 
потенційно можуть бути оцифровані). У нематеріальні ресурси 
входять практики управління (цифровізація процесів контролю та 
контроль цифрових процесів, координація та моніторинг діяльнос-
ті, глобальне бачення бізнесу та планування з урахуванням інформа-
ційних технологій (ІТ), способи прийняття рішень, співвідношення 
між бізнесом та ІТ, політика та правила організації), а також куль-
тура роботи з цифровими процесами та культура, заснована на да-
них (data-driven culture). У контексті цифрових технологій людські 
навички та знання можуть включати технічні навички (знання ма-
тематики, статистики, вміння користуватися комп’ютером, вміння 
програмувати, вміння працювати з розподіленими системами), на-
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вички бізнес-аналітики (уміння переформулювати бізнес-завдання 
таким чином, щоби вона могла бути вирішена ІТ-методами, напри-
клад завдання зниження витрат великого рітейлера на закупівлю та 
подальшу утилізацію продукції, яка була закуплена на склад, але не 
продана до закінчення терміну її придатності, може бути вирішена 
системою математичного прогнозування попиту на товари в кожній 
із товарних категорій), гнучкі чи реляційні навички (уміння співро-
бітників взаємодіяти один з одним, демонструвати результати своїх 
дій, поєднувати різні погляди на проблеми) тощо [36].

Одночасний вплив процесів глобалізації, регіоналізації, лока-
лізації, екологізації, демократизації й децентралізації підвищив 
роль інформації як ресурсу влади, зумовив залежність від неї. 
Інформація, цифровізація наразі не просто ресурс, а ресурс, без 
якого територіальний розвиток не може відбуватися.

Зазначені в таблиці 1 інституції є точками концентрації інтер-
есів основних груп, представлених у громадах, що забезпечують 
колективні дії на регіональному рівні, а співпраця з ними дає змо-
гу долучати до стратегій економічних суб’єктів з інших регіонів і 
країн. До їх основних завдань віднесено:

– сприяння стратегуванню розвитку регіону і громад (в т. ч. за-
безпечення інклюзивного розвитку завдяки залученню широких 
груп населення);

– визначення та впровадження стимулів та інструментів еконо-
мічного розвитку;

– залучення додаткових фінансових ресурсів;
– надання правової та інформаційної допомоги місцевому біз-

несу;
– поширення інвестиційних пропозицій, супровід інвесторів;
– концентрація фінансових ресурсів і супровід ініційованих 

проєктів,
– забезпечення моніторингу економічних показників, форму-

вання, обробка та надання доступу до баз даних місцевої статис-
тики (включно зі створенням ГІС).

Станом на травень 2018 р. в Україні було зареєстровано  
16 агенцій регіонального розвитку (АРР), з них тільки 12 відпові-
дали критеріям, визначеним законом. Разом з АРР, що працюють 
в обласних центрах, сайт Асоціації АРР наводить приклади тільки 
двох інституційних структур, які мають нижчий, ніж регіональний 
рівень: АРР Славутицької міської ради (Київська обл.) та Таврій-
ського об’єднання територіальних громад (Херсонська обл.).
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АРР має забезпечувати консолідацію інтересів розвитку ре-
гіону, для чого здійснювати на постійних засадах співпрацю з 
громадами, аналізувати економічну ситуацію в громадах, здій-
снювати моніторинг виконання на локальному рівні завдань Дер-
жавної стратегії регіонального розвитку та регіональних страте-
гій розвитку, надавати консультаційну підтримку, забезпечувати 
інформаційний обмін. На жаль, на практиці виявляється досить 
складно забезпечити рівну доступність послуг АРР для всіх без 
винятку громад області, даються взнаки брак власних фінансових 
ресурсів для системної роботи з громадами, відсутність належно-
го інформаційного обміну з громадами, втручання основних груп 
впливу регіону, які «відтягують» ресурси АРР до певних терито-
рій, недостатня кваліфікація органів місцевого самоврядування в 
проєктній діяльності. Практика діяльності АРР в Україні свідчить 
про вузькість сфер їх застосування, які обмежуються здебільшого 
традиційними соціальною та комунальною інфраструктурою та 
енергоощадженням [21].

Залежно від поставленої мети, першочерговості набувають ті 
чи інші ресурси. Визначення «здатності» видів ресурсів робить 
унікальною спроможність системи будь-якого рівня (від локаль-
ного – орган місцевої влади до вищого – держава) у використанні 
її ресурсів на основі накопичення знань про них.

Оскільки ресурсне забезпечення територіального розвитку, 
як система управлінських заходів, передбачає одночасну участь 
різних рівнів влади й управління та багатьох конкретних одер-
жувачів відповідної підтримки, то постає необхідність інвентари-
зації (перевірки наявності і стану) та перерозподілу різноманіт-
них ресурсів з узгодженням інтересів і розв’язанням конфліктів 
із цього приводу. Виникає і множина проблем, які потребують 
узгодження, координації, контролю, делегування повноважень, 
установлення договірних відносин та інших організаційних дій. 
При цьому слід зауважити, що більшість цих дій, а головне, їх 
технологічні ланцюжки, не є до кінця нормативно узгодженими. 
Тільки розробка спеціальних організаційно-правових механізмів, 
доведених до детальних процедур і закріплених у нормативних 
актах, здатна ввести ресурсне забезпечення управління територі-
альним розвитком у режим нормальної організаційної діяльності.

З огляду на значимість ресурсів у процесі становлення уряду-
вання майбутнього, ресурсне забезпечення органів публічної влади 
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природно має виступати пріоритетом державної регіональної полі-
тики та предметом ґрунтовного аналізу публічними та науковими 
інституціями для вироблення оптимальної ресурсної стратегії те-
риторіального управління, спрямованої на забезпечення динаміч-
ного розвитку громад та їх різноманітних об’єднань (мереж) з ме-
тою досягнення високих соціальних стандартів життя населення.

Природньо, вирішальне значення для соціального статусу 
суб’єктів управління мають владні можливості (наявність та доступ 
до ресурсів інших суб’єктів) та легітимність (право і спроможність 
регулювати й реалізовувати територіальні інтереси). При цьому не-
обхідно, щоби система управління територіальним розвитком була 
здатною перейти зі стану, притаманного пасивним ресурсоотриму-
вачам, до стану активних і раціональних ресурсокористувачів.

Трактування ресурсного забезпечення територіального розвитку 
за управлінсько-логістичного підходу повинно враховувати, що:

– результати управлінської діяльності на практиці ніколи не збі-
гаються абсолютно з визначеними цілями. До того ж у системі те-
риторіального управління місцева влада є й суб’єктом управління, 
й об’єктом управлінського впливу з боку обласної державної адмі-
ністрації, що безпосередньо впливає на результат досягнення цілей;

– існує розбіжність між наявними в системі ресурсами й за-
собами досягнення цілей. З одного боку, залежно від поставле-
ної мети відбувається вибір ресурсів її досягнення, з другого –  
та сукупність ресурсів, яку обрав суб’єкт управління й зумовлює 
реальне досягнення цілі. Неправильний вибір засобів означає не-
можливість досягнення мети;

– забезпечення різноманітних аспектів функціонування терито-
рії як системи являє собою чітко визначений технологічний процес –  
послідовність перетворення вхідних ресурсів (засобів) у визна-
чений вид кінцевого продукту чи послуги, що безпосередньо за-
безпечує потреби території. Це потребує від суб’єктів управління 
чіткого обґрунтування доцільності використання конкретного ре-
сурсу для вирішення поставленого завдання [3].

Таким чином, ресурси стають управлінською категорією –  
як сукупність матеріальних можливостей і організаційних здатнос-
тей суб’єкта управління, адекватне використання яких забезпечує 
якісну діяльність системи та територіальний розвиток [7].

З огляду на означений підхід можна виділити такі характерні 
риси ресурсного забезпечення:
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 – воно є системною діяльністю з мобілізації, накопичення, 
перетворення та розподілу ресурсів;

 – результатом ресурсного забезпечення є потік ресурсів у різ-
них їх формах і видах до кінцевого споживача, який може бути як 
всередині, так і зовні територіальної системи;

 – власне ресурсне забезпечення та ресурси є лише засобами 
ефективного досягнення певних цілей території, що має відпо-
відати, зокрема, державній регіональній політиці.

Механізм ресурсного забезпечення територіального розви-
тку – це режим взаємодії всіх суб’єктів публічного управління 
в процесі відтворення, мобілізації, використання й перерозподі-
лу ресурсів, згідно з компетенцією щодо розпорядження ними. 
Функціонування цього механізму можливе за умови чіткого ви-
значення цілей і ресурсів кожного органу чи інституції публічно-
го управління та процедури їх узгодження.

Багатоманітність комбінацій ресурсів територіального розви-
тку, їх внутрішня складність, належність до різних власників, ча-
сові параметри тощо зумовлює необхідність розуміння їх зміннос-
ті та несталості в сучасних умовах. Саме суб’єкт територіального 
управління (орган місцевого самоврядування чи виконавчої влади) 
має визначати доцільність застосування того чи іншого елементу 
ресурсної бази як засобу досягнення поставлених цілей розвитку, 
з огляду на такі критерії, як: доступність; комбінативність; про-
сторове розміщення, часовий формат, конкурентоспроможність.

В умовах дефіцитності ресурсів, суб’єкт управління, який 
приймає рішення, повинен мати чітке уявлення про альтерна-
тивні варіанти ресурсного забезпечення та режими його реалі-
зації: перерозподіл ресурсів, мобілізацію ресурсів, еквівалент-
ний обмін ресурсами. Регламентування відносин власності; 
створення єдиних і несуперечливих «правил гри» (стандартів) 
для всіх суб’єктів у процесі перерозподілу ресурсів; застосу-
вання процедур державно-приватного партнерства, що дадуть 
змогу об’єднати ресурси держави і приватного сектору для ре-
алізації територіальних програм; налагодження тісної співпра-
ці органів публічної влади з найбільшими бізнесовими група-
ми та асоціаціями малого й середнього бізнесу – важливі кроки 
урядування майбутнього.

Нематеріальним ресурсом територіального управління є 
спроможність самого органу влади (суб’єкта управління) ефек-
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тивніше використовувати матеріально-фінансові ресурси та 
розширювати традиційну структуру нематеріальних ресурсів 
через розвиток у процесі поточної організаційної діяльності 
трьох основних складових: людського капіталу, що відображає 
рівень професійної компетентності персоналу – знання і трудо-
ві навички, набуті людиною в процесі навчання та трудової ді-
яльності; організаційного капіталу, що об’єднує корпоративну 
культуру, управлінські та інформаційні технології, інтелекту-
альну власність та ін.; а також символічного (іміджевого) капі-
талу, що відображає здатність органу влади відповідати вимо-
гам споживачів та розвивати партнерські відносини.

2.5.2. Виклики, втрати та пошук ресурсів майбутнього

Виклики, які постали перед Україною внаслідок агресії рф у 
площині її ресурсного забезпечення вимагають адекватного оціню-
вання го та вироблення відповідних підходів і механізмів.

Спроби визначити загальну ціну втрачених ресурсів терито-
рій від окупації АР Крим та окремих районів Донецької та Лу-
ганської областей здійснюються вітчизняними та зарубіжними 
експертами ще з 2014 року. При цьому застосовуються різні ме-
тодичні підходи, які відрізняються, насамперед, визначенням по-
казників очікуваного розвитку України в разі відсутності окупації 
та порівнянням цих показників із фактичними.

Унаслідок окупації АР Крим попередньо збитки України у 2014 
р. були оцінені в 950 млрд грн (84 млрд дол. США за курсом на той 
момент). Однак Міжвідомчою робочою групою з питань стягнен-
ня збитків при Міністерстві юстиції під час доопрацювання даних 
збитки оцінені в 1,2 трлн грн (106 млрд дол. США [25].

Оприлюднені у 2018 р. результати дослідження американсько-
го аналітичного центру Atlantic Council засвідчили, що Україна 
втратила близько 100 млрд дол. США [31].

Центром економічної стратегії у 2021 р. було оприлюднено де-
талізовану оцінку втрат від окупації українських територій ‒ 135 
млрд дол. Найбільшим складником цієї суми є корисні копали-
ни (52,3 млрд дол. США), житлова нерухомість (42,8 млрд дол. 
США) та активи приватних підприємств (18,5 млрд дол. США). 
На ці три статті припадає 84 % від загальної суми втрат [17]. При 
цьому не враховується втрачена вигода: економічні потоки, недо-
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отримані українською економікою наступними роками внаслідок 
тимчасової окупації Криму.

Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (м. Берлін) оці-
нив втрати ВВП України на 1 особу як 15,1 % на рік упродовж 
2013‒2017 рр. Розрахунок проведений шляхом екстраполювання 
взаємозалежностей показників, виявлених на підставі багатофак-
торного аналізу 1995‒2012 рр. та методом порівняння з низкою 
подібних країн [35].

Центр економічної стратегії (м. Київ) визначає нижню межу 
оцінки втрат Донецької та Луганської областей унаслідок гібрид-
ної агресії, яка становила 51 млрд дол. США за 2014‒2018 рр., 
або 13,5 млрд дол. лише у 2018 р. [24]. Експерти виходять із при-
пущення, що в разі відсутності агресії річна зміна ВРП Донецької 
та Луганської областей була б у середньому такою самою, як у ін-
ших регіонах України. Таким чином, за період 2014‒2018 рр. регі-
он втратив близько 10 % від ВВП, виробленого Україною загалом.

Дослідження британського Центру економічних і безпекових 
досліджень щодо сукупних втрат економіки України у 2014‒2020 
рр. базуються на порівнянні фактичних рівнів із прогнозом Цен-
тру, зробленим до кризи (зростання 1,4 % на рік у 2013‒2017 рр.) 
та скоригованим у 2018‒2019 рр. (до 2 % на рік) та у 2020 р., зва-
жаючи на вплив коронакризи (мінус 4 %). Перерахунок гривневих 
показників у доларові здійснювався за курсом 2021 р. [25].

Втрати ВВП становили 280 млрд дол. США в цінах 2021 р., або 
19,9 % ВВП (40 млрд дол. США) щороку. При цьому із незаконною 
анексією АР Крим експерти пов’язують втрату 8,3 млрд дол. США 
на рік, окупацією частини Донецької та Луганської областей ‒  
14,6 млрд дол. США. Ще 17 млрд дол. США втрати ВВП на рік 
пов’язано з втратами експорту та інвестицій економікою загалом.

За загальними підрахунками, йшлося про втрату контролю над 
понад 7 % території України (площа окупованих територій на той 
час становила 44 тис. км2, зокрема 27,1 тис. ‒ у Криму) та п’ятою 
частиною економічного потенціалу країни.

За оцінками експертів Центру економічної стратегії, сумарна вар-
тість тимчасово втрачених Україною в АР Крим активів становила 
135 млрд дол. США [17]. Адже вартість землі сільськогосподарсько-
го призначення на Кримському півострові оцінюється в 3 млрд дол. 
США. За даними Держстату, у 2013 р. посівна площа під урожай у 
Криму становила 755 тис. га (28 % загальної площі Криму).
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Оціночна вартість втрачених доведених покладів корисних ко-
палин становить 52,3 млрд дол. США. Найбільшу цінність у Криму 
становлять енергетичні корисні копалини. На морському шельфі 
розвідані чималі поклади вуглеводнів, які є більш перспективними, 
ніж поклади на материку. За інформацією Держгеонадра [15], пер-
спективні ресурси підготовлених для глибокого буріння площ і не-
розкритих бурінням шарів розвіданих родовищ загалом у АР Крим 
станом на 1 січня 2014 р. становили: газ природний ‒ 919,9 трлн м3;  
нафта ‒ 13,7 млн т. Хоча поточний видобуток газу на момент неза-
конної анексії складав 1,8 млрд м3 й цілком спрямовувався на по-
треби півострова, у перспективі, за оцінками, шельф міг давати до 
половини українського видобутку вуглеводнів. Їх поступова роз-
робка розглядалася Україною як дієвий шлях зниження залежності 
від постачань газу з Росії. Зокрема, планувалося збільшення з 1,8 до 
5 млрд м3 видобутку газу. Станом на кінець 2013 р.Україна розроби-
ла лише 4 % загальної потужності родовищ [30].

За даними геологічних карт, на півдні півострова також розта-
шоване родовище бурого вугілля (лігніту), є нетрадиційні запаси 
вуглеводнів в акваторії Чорного моря, а саме поклади метаногі-
дратів, економічне оцінювання яких не проводилося.

Унаслідок російської інтервенції на території Донецької та Лу-
ганської областей на початок 2022 р. було окуповано близько 40 % 
території цих регіонів, що становить майже 17 тис. км2.

До 2014 р. Україна була незалежною від поставок енергетичного 
вугілля, видобуваючи достатню його кількість і навіть частково екс-
портуючи. Імпортувався лише певний обсяг коксівного вугілля для 
металургії. У 2013 році видобуток у країні вугілля склав 64,4 млн т, 
близько 2/3 його використовувалося для потреб електроенергетики.

Унаслідок російської гібридної агресії видобуток вугілля зни-
зився до 24,2 млн т у 2017 р. і, тобто у 2,7 раза, і відтоді не збіль-
шувався. Загалом, за даними Міненерговугілля, на окупованих 
територіях розташовано 85 шахт усіх форм власності, що ста-
новить 57 % їх загальної кількості в Україні, зокрема 100 % ро-
довищ антрацитового вугілля, яке станом на початок 2017 року 
складало понад третину загального споживання теплоелектрое-
нергетики України [8].

Унаслідок окупації частини Донецької, Луганської областей та АР 
Крим було втрачено значну частку промислового потенціалу базових 
галузей промисловості – металургії, хімії та коксохімії, машинобуду-
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вання. Руйнування виробничих ланцюгів із підприємствами окупова-
них областей, подальше запровадження рф зовнішньоторговельних 
обмежень щодо української промислової продукції та блокування 
перевезень Азовським морем, яким перевозилося близько третини 
українського металургійного експорту, призвели до скорочення про-
мислового експорту за найважливішими видами продукції металургії 
та машинобудування. Оскільки було порушено ланцюги «вугілля –  
кокс – метал», навіть ті металургійні заводи, що залишилися на нео-
купованій території, зазнали труднощів із постачанням сировини.

В окупованому Криму Україна втратила, зокрема, Крим-
ський содовий завод у Красноперекопську ‒ єдиний із содових 
заводів України, який продовжував працювати, Балаклавське 
рудоуправління – видобувач вапняку, сировини для металургії 
(два інших виробники вапняку України опинилися на тимчасо-
во окупованій території на сході України), «Кримський титан» –  
найбільший виробник діоксиду титану в Східній Європі. Крім 
руйнування та вивезення на територію рф понад третини україн-
ських промислових потужностей одразу після початку конфлік-
ту, уряди самопроголошених «республік» після «націоналізації» 
багатьох промислових підприємств активно експлуатували про-
мисловий потенціал України за допомогою прямих постачань си-
ровини та комплектуючих із території рф.

Зокрема, до переліку «націоналізованих» підприємств потра-
пили Донецький металургійний завод, Харцизький трубний завод, 
Алчевський металургійний комбінат, Єнакіївський металургійний 
завод і його філія в Макіївці, Макіївський коксохімічний завод, 
Ясинівський коксохімічний завод, Комсомольське рудоуправління, 
Докучаєвський флюсо-доломітний комбінат, «Краснодонвугілля» 
та багато інших підприємств. Разом із тим за даними організації 
«Громадський союз «Донбас», у Луганській області було демонто-
вано та вивезено до Росії Луганський машинобудівний завод, «Лу-
ганськтепловоз», Луганський трубопрокатний завод, Луганський 
авіаремонтний завод, оборонне підприємство космічної промисло-
вості «Юність», виробник обладнання для електронного машино-
будування «100-й завод», підприємство з вирощування кристалів 
для мікроелектронної промисловості ДП «Донець» [25].

Це лише одиничні приклади втрат ресурсів України у 2014–
2021 роки.



330

За даними Київської школи економіки, станом на 9 червня 2022 р.  
загальні втрати під час війни оцінюються у 564–600 млрд дол. 
США. Загальна сума прямих збитків від пошкодження та руйну-
вання житлових і нежитлових будівель та інфраструктури складає 
103,9 млрд дол. США або 3 трлн грн (табл. 2.5.3) [11].

Таблиця 2.5.3 
Втрати від пошкодження фізичної інфраструктури  

з початку воєнних дій станом на 9 червня 2022 р. [11]

Об’єкти інфраструктури Обсяг, шт/км
Загальні 
втрати,  

млн дол.
Житлові будинки, млн кв. метрів 44,8 39379
Дороги, тис. км 23,9 30034
Активи підприємств, одиниць 256 11499
Цивільні аеропорти, одиниць 11 6817
Залізнична інфраструктура та 
рухомий склад

6,3 тис. колій/ 
41 міст

2672

Заклади охорони здоров’я 656 1147
Мости та мостові переходи 304 1692
Легкові автомобілі, тис. од 104,9 968
Заклади середньої та вищої освіти 1177 1621
Земельний фонд, тис. га 4,7 1127
Адміністративні будівлі 111 607
Дитячі садочки 668 576
Релігійні споруди 141 81
Порти та портова інфраструктура 4 471
Військові аеродроми 12 468
Культурні споруди 203 270
Торгові центри 20 345
Літак Ан-225 «Мрія» 1 300
Складська інфраструктура 198 323
Нафтобази 28 227
Рітейл 2910 1690
Інше - 1641

Руйнування продовжується досі, тому точну кількість зруйнова-
ного зараз не можливо оцінити, у тому числі тих, які є дуже важли-
вими для відновлення регіонів та їх розвитку – аеропорти, мостові 
переходи, житло та об’єкти соціального характеру.
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До війни Україна позиціонувала себе як потужна транзитна 
держава, міст між Європою та Азією. Через Україну проходили 
низка міжнародних транспортних коридорів, ще кілька планува-
лось для будівництва. У нинішній ситуації цей потенціал втрачено, 
напевне, на довго, що, у свою чергу, прирікає на суттєве скорочен-
ня економічних можливостей для розвитку більшості українських 
територій, прилеглих до російського та білоруського кордонів.

Війна для України сьогодні, це не тільки поточні втрати лю-
дей, активів та економіки, це довготривалі негативні наслідки та 
обмеження майбутнього розвитку на довгі роки внаслідок втра-
ти ресурсів. Це слід сприймати як об’єктивну дійсність і робити 
кроки, які б мінімізовували негативний вплив цих викликів на іс-
нування та розвиток держави та окремих територій.

Попри продовження війни вже сьогодні необхідно плану-
вати, як відновлення зруйнованих територій, так і створення 
умов для якомога швидшого повернення в Україну українських 
біженців, повернення в місця постійного проживання значної 
частини вимушених переселенців, відновлення місцевої, регі-
ональної та національної економіки.

Усе це зумовлює необхідність аналізу нині чинних плануваль-
них документів, зокрема Державної стратегії регіонального роз-
витку на період до 2027 року, оцінку нових обмежень, викликаних 
війною та нових можливостей від набуття кандидата на членство 
у ЄС і підготовки реалістичних, але водночас амбітних планів 
щодо відновлення та розвитку країни, розуміючи при цьому, що 
такі плани є частиною нової державної регіональної політики.

Водночас не можна забувати про якомога швидше налаго-
дження територіальної економіки умовного тилу, яка є важливим 
фактором стійкості України у війні.

Таким чином, потрібно визначити певну категорійність терито-
рій виходячи зі ступеня руйнувань та втрат населення, у тому числі 
через евакуацію. Для кожної категорії має бути визначено об’єктивні 
критерії, має бути створена карта таких територій, кожна територія 
детально описана для прийняття найбільш оптимального рішення 
щодо відбудови чи відмови від відбудови.

Відновлення зруйнованих територій має відбуватись на осно-
ві розуміння реальних можливостей щодо повернення населення, 
яке покинуло ці території.

Проєкт Плану відновлення, розроблений Національною радою 
з відновлення України від наслідків війни, містить розділ «Дер-
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жавне управління» та підрозділ «Місцеве самоврядування». У ньо-
му викладено виклики системі місцевого самоврядування, терито-
ріальному розвитку, які посилилися внаслідок широкомасштабної 
агресії рф. Найсерйознішими проблемами на місцевому рівні ви-
знано демографічні втрати в громадах, які постраждали від вій-
ськових дій та/або окупації (жертви, внутрішньо переміщені особи 
(ВПО)), руйнування фізичної інфраструктури, майна та бізнесу.

Демографія історично є дуже актуальною проблемою для України, 
країна переживала демографічні удари, практично небачені в новіт-
ній історії, включно з Голодомором 1932–1933 років, коли своє життя 
втратили, за різними оцінками, від 4 до 5 млн українців. Саме тому в 
1990 р. населення України становило 51,6 млн, а не 87,2 млн осіб.

Російська анексія Криму та окупація частини Донбасу, а також 
низький рівень народжуваності призвели до скорочення населен-
ня більш ніж на 26 % протягом 1990–2022 рр. [28].

Нині в державі наявні додаткові фактори, які впливають на де-
мографічну ситуацію: смертність через війну, величезні внутріш-
ні переміщення, зростання еміграції (біженці), менша народжува-
ність, підвищення смертності через довгостроковий вплив кризи 
охорони здоров’я, інфекційні хвороби та ін.

Автори дослідження, профінансованого Радою ЄС, роблять 
висновок, що населення України може скоротитися на 24–33 % 
залежно від тривалості війни. Ефект буде особливо помітним для 
дітей та населення працездатного віку [28].

Якщо в Польщі очікувана тривалість життя в 1999–2020 ро ках 
збільшилася на 7,3 року для жінок та 8,4 року для чоловіків, то в 
Україні лише на 1,8 та 0,8 року, відповідно.

Офіційні дані щодо кількості смертей військових та цивільних 
наразі відсутні, проте їх може бути значно більше.

Військові дії вплинули на географічний розподіл населення. 
Він постійно, а інколи повністю змінюється через масове вну-
трішнє переселення людей, яке продовжує тривати й далі. Міжна-
родна організація з міграції оцінює, що понад 7,1 млн людей (16 % 
населення країни) уже стали внутрішньо переміщеними особами.

Хоча 4,5 млн осіб повернулися додому, дехто може виїхати зно-
ву. Розрахунки переміщення між областями, виконані на даних 
проникнення фейсбуку, демографічних даних та методах геолока-
ції, показали, що станом на 15 травня 2022 р. 6,8 млн людей пере-
містилося з області свого постійного проживання [28].
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Переміщення вплинули на статево-вікову структуру населення 
територій, оскільки велика частина жінок усіх вікових груп, дітей 
та підлітків покинули свої міста/селища/села.

Слід ураховувати, що велика кількість українських біженців 
переїхали до інших країн, покинувши свої сім’ї, власність, на-
вчання та роботу. За інформацією вищої комісії з питань біженців 
ООН, кількість біженців з України з 24 лютого становила 6,6 млн. 
При цьому, згідно з опитуванням у Польщі, десь 40 % людей і далі 
дистанційно працюють в Україні.

Комісія також оцінила, що за цей час 2,1 млн українців в’їхали 
до України. Це можна вважати приблизною оцінкою того, скільки 
українців повернулося до України, коли ситуація в певних регіо-
нах покращилася [28].

Спрогнозувати, скільки біженців повернеться складно, оскіль-
ки на це впливатиме багато чинників, включно з тривалістю ві-
йни, її інтенсивністю в місцях постійного проживання біженців 
та економічною ситуацією в країні після закінчення війни. Імо-
вірність, що українці повернуться чи зможуть повернутися до 
своїх домівок, буде низькою в регіонах, окупованих росією, таких 
як Донбас чи прикордонних територіях, що фактично знищені.

Найбільше людей виїхало з Харкова та Харківської області, 
Києва та Київської області (понад 500 тис. осіб на місто й об-
ласть), а також Донецької (понад 390 тис., понад 100 тис. осіб 
виїхало з Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Луганської, 
Чернігівської областей. Якщо щодо Києва та Київської області є 
досить високі очікування повернення, то щодо інших областей 
такі очікування не є надто оптимістичними.

Невизначеність майбутнього, спричинена війною, може 
ускладнити ухвалення рішення про народження дитини для жі-
нок та сімей. Окрім цього зменшується кількість жінок фертиль-
ного віку. Louis March стверджує, що цілі майбутні покоління не 
будуть народжені через масові вбивства.

Суттєві зрушення у віковій структурі населення обумовлюють 
менше молоді та більше людей старшого віку, що створюватиме 
додатковий тиск на економіку під час відновлення.

Потрібна активна імміграційна політика, яка сприятиме повер-
ненню українців та привабить працівників з інших країн, щоби 
заповнити прогалини в статево-віковій структурі населення. Ця 
політика має підтримувати кількість та якість робочої сили. Крім 
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того, необхідна підтримка гендерної рівності та сімей, значні ін-
вестиції в охорону здоров’я та зниження смертності, що вплине 
на покращення людського капіталу.

Ще один чинник – це переміщення активів, обладнання, під-
приємств. За різними оцінками, понад 1500 компаній подали за-
явки на урядову програму переміщення, з них 510 вже перенесли 
своє виробництво на захід України із постраждалих від війни те-
риторій [18].

2022 р. ВВП України знизиться на 45–50 %, а надходження з 
основних місцевих власних джерел (плата за землю, рента за зем-
лю тощо) – на 38 %. Як наслідок, місцеві бюджети змінюють свою 
структуру, стаючи більш залежними від трансфертів із централь-
ного бюджету. Економічний спад має вагомий вплив на місцеві 
бюджети, який, однак проявився нерівномірно по країні, коли 
одні території постраждали більше, ніж інші, посилюючи регіо-
нальні диспропорції [22].

World Bank оцінює зменшення до мінус 90 % у частині доходів 
компаній, які все ще діють, і до мінус 50 % у частині місцевих до-
ходів порівняно з довоєнним рівнем.

У публікаціях та фаховій спільноті існує спільне бачення щодо 
того, що реформи попередніх років, які надали місцевим посадовим 
особам більше відповідальності та ресурсів сприяли підвищенню 
стійкості та спротиву громад у складних обставинах воєнного ста-
ну. Особливо при реалізації нових для них функцій із забезпечення 
постачання для Збройних сил України (Сил територіальної оборо-
ни) та розміщення внутрішньо переміщених осіб (ВПО), а також 
продовження надання основних послуг населенню в громадах, які 
сильно постраждали від агресії рф.

Згідно з рекомендаціями Центру експертизи доброго вряду-
вання Ради Європи «деполітизацію» діяльності на місцевому рів-
ні слід розуміти лише в сенсі усунення ключових недоліків, але 
не як постійне домінування виконавчої влади над виборними ор-
ганами. Тимчасові заходи рецентралізації, які є зрозумілими під 
час війни, не повинні стати постійними складниками діяльності в 
системі місцевого самоврядування [22].

Принципи «розумного» (smart) та «зеленого» просторового 
планування й розвитку економіки, ефективного ресурсокористу-
вання мають стати основою для діяльності з відбудови України за 
підтримки демократичних держав.
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Відповідно до логіки Плану відновлення, середньо- та довго-
строковий процес реформ має супроводжуватися невідкладними 
заходами, спрямованими, наприклад, на підтримку постраждалих 
підприємств та ВПО, які необхідно адаптувати до потреб громад, 
що змінилися, та з огляду на ситуацію на фронті. Проте основним 
напрямом діяльності органів влади та комунальних підприємств 
продовжує зоставатись надання публічних послуг населенню.

Люди з громад, які перебували в окупації або військовій бло-
каді в останні місяці, а потім були звільнені/деблоковані, хоча й 
не були переміщені в прямому розумінні, у багатьох випадках за-
знали такого рівня знищення майна та джерел доходу, який по-
рівняний зі станом ВПО. Необхідно переглянути організаційно-
правові механізми компенсацій та підтримки ВПО, які повинні 
враховувати різні ситуації, що виникають, щоби зберегти люд-
ський ресурс. Громади, що розташовані на непостраждалих те-
риторіях, але які приймають ВПО, мають забезпечити їх житлом 
та продовольством, стимулювати економічну активність для ство-
рення робочих місць для них.

Експерти Ради Європи зазначають, що «база власних ресурсів 
громад, і насамперед місцева податкова база, яка сильно постраж-
дала від війни, має бути максимально захищеною. Якщо будуть 
створені економічні стимули для бізнесу в постраждалих райо-
нах, у тому числі у вигляді зон без оподаткування або загального 
зниження податків, це не повинно відбуватися за рахунок місце-
вих бюджетів, оскільки громади мають менше фіскальних і моне-
тарних інструментів, ніж уряд, щоби долати негативні наслідки 
економічних спадів» [22].

У середньо- та довгостроковій перспективі «виняткові заходи 
мають бути чітко обмежені в часі та не створювати «культури підпо-
рядкування» між місцевою виборної владою та державною владою 
«на місцях», незалежно від того, чи є вона військовою або цивіль-
ною. Нинішня військова адміністрація не повинна функціонувати 
як прототип майбутньої «префектури», тобто тієї, що здійснювати-
ме нагляд із боку держави за законністю діяльності місцевого само-
врядування, незалежно від того, як буде називатися установа» [22].

Необхідно переглянути повноваження центральних органів 
влади й щодо встановлення тарифів на місцеві послуги.

Більш помітною стала взаємна залежність сусідніх громад як 
у частині організації військової оборони, так і під час заходів із 
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відновлення (приклад Києва й сусідніх територій насамперед). 
Це зумовлює прискорення прийняття законодавчих актів щодо 
створення агломерацій та перегляду ролі районів і областей. Ни-
нішні метрополійні зони стали корисними в умовах війни, оскіль-
ки вони сприяли ситуативному співробітництву між громадами, 
вирішенню назрілих проблем, однак страждають від фрагмента-
ції повноважень (особливо між Києвом та Київською областю) 
та неузгодженого містобудівного планування сусідніх громад. 
Стратегічне просторове планування агломерацій матиме важливе 
значення для успіху відновлення всієї країни. Слід заохочувати 
та фінансово стимулювати сильніші форми міжмуніципального 
співробітництва, особливо навколо великих міст. Про це говорили 
фахівці на низці круглих столів, що відбувалися останнім часом.

На територіях, визначених для післявоєнної відбудови, швид-
кість дій має бути узгоджена з необхідністю забезпечення мінімуму 
розумного міського просторового планування з урахуванням питань 
екології, партисипативного планування та бюджетування. Потрібно 
впроваджувати довгострокову політику, яка заохочує термоізоляцію 
будівель, низьке споживання енергії та відхід від викопного палива, 
навіть якщо її реалізація буде проводитися поступово протягом ба-
гатьох років залежно від наявних ресурсів. Такий підхід має перева-
гу та потенціал синхронізації зі стратегіями ЄС а, отже, полегшить 
отримання фінансової підтримки з боку Євросоюзу.

Проблема людських ресурсів у місцевому самоврядуванні 
є важливою з огляду на всі аспекти, визначені проєктом Плану 
відновлення: це стосується таких питань як прийом на роботу, 
оплата праці, мотивація, професійний престиж, етичні стандарти. 
Проте реформа служби в органах місцевого самоврядування має 
стати складовою ширшого спектру зусиль національного рівня 
щодо створення публічної служби як частини реформи публічно-
го управління, оскільки багато викликів та потенційних рішень 
для неї подібні до тих, що застосовуються на центральному рів-
ні. Принаймні відбір, просування по службі та система заробітної 
плати зазвичай визначаються загальними національними нормами 
в той час, коли точні вимоги та коефіцієнти можуть відрізнятися, а 
правила протидії конфлікту інтересів та несумісності є частиною 
одного набору законів та механізмів перевірки [22].

Нарешті, усі законодавчі ініціативи, передбачені Планом віднов-
лення, є важливими, як і та робота з формування публічної політики, 
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що стоїть за ними, адміністративні механізми для їх впровадження 
на практиці, необхідні достатні ресурси і спроможність. Обговорен-
ня Плану відновлення в експертному середовищі дасть змогу його 
поліпшити, відредагувати й узгодити запропоновані заходи.

План відновлення пропонує диференціацію в аналізі та ступе-
ні ураження громад, при цьому пропоновані дії «відкалібровані» 
за типами територій залежно від ступеня впливу війни: окуповані 
території; прифронтова зона; допоміжна зона; і західні частини 
країни [38].

Законопроєкт № 5323 «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо засад державної регіональної політики 
та політики відновлення регіонів і територій» [40], який ухвалено 
Верховною Радою України в цілому 9 липня 2022 р. у є фактично 
новою рамкою стратегічного розвитку та відновлення територій 
і передбачає:

– чотири функціональних типи територій для відновлення та 
стимулювання розвитку: території відновлення; полюси еконо-
мічного зростання; території з особливими умовами для розви-
тку; території сталого розвитку;

– обов’язковість трьох рівнів стратегій (держава, область, гро-
мада). Місцеві стратегії мають розроблятися з урахуванням пріо-
ритетів і цілей державної та відповідних регіональних стратегій. 
Державне фінансування проєктів при наявності верифікованого 
стратегічного документа;

– розробку планів відновлення та розвитку регіонів та терито-
ріальних громад, що постраждали внаслідок збройної агресії про-
ти України. Їх реалізація дасть змогу пришвидшити відновлення 
об’єктів критичної та соціальної інфраструктури, житлового та 
громадського призначення, а також забезпечить повернення лю-
дей та створить сприятливі умови для діяльності всіх суб’єктів 
господарювання;

– перезавантаження Агенцій регіонального розвитку, за якими 
закріплено статус повноправних учасників формування та реа-
лізації державної регіональної політики, розширений перелік їх 
співзасновників, а також надано право здійснювати платні послу-
ги, у тому числі;

– створення єдиної геоінформаційної системи, на основі якої 
в онлайн-режимі здійснюватимуть моніторинг та оцінку віднов-
лення та розвитку кожної громади й регіону.
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Держава має задавати стратегічні вектори розвитку. І тут до-
речно згадати приклад відбудови післявоєнної Японії. Згадати 
В. Ладижинського, який емігрував з України до США у 1920-х,  
здобув там освіту і як чиновник американської окупаційної 
адміністрації сформулював і впровадив земельну та сільсько-
господарську реформу в Японії. Вони стали потужним базисом 
для відновлення та перебудови промисловості країни (японці 
так вважають). В 1950 р. японці мали чіткий план: перерозпо-
ділу трудових ресурсів (мільйони людей переміщували в інші 
частини країни), створення потужних індустрій (було заплано-
вано, у яких саме регіонах будуть стимулювати певні умови для 
певного бізнесу, під цей майбутній бізнес створювали наукові 
на промислові освітні центри, під ці заходи – потужні фінан-
сово-інвестиційні інструменти, створено нову систему швид-
кісних залізничних ліній). І тільки після всієї цієї аналітичної 
роботи проведено адмінреформу і громадам пропонувалися 
готові рішення. Тобто програми «долучення» до загального 
плану. При цьому японський «план» мав дуже прості КРІ –  
протягом 10 років ВНП Японії мав подвоїтися, як і показники 
рівня життя населення. Результати були досягнуті.

Оскільки відбудова зруйнованих територій, потребуватиме зна-
чних фінансових ресурсів, яких немає на рівні місцевих і досить 
мало в державному бюджеті України, можуть створюватися фонди 
відновлення та розвитку. У статті 21 згаданого Закону зазначаєть-
ся «З метою забезпечення відновлення та стимулювання розвитку 
регіонів і територій може утворюватися відповідний фонд.

Засади функціонування такого фонду визначаються законом.
Під час складання Бюджетної декларації та проєкту Державно-

го бюджету України на відповідний період передбачається окрема 
бюджетна програма, спрямована на фінансування заходів із віднов-
лення регіонів і територій, а також програм і проєктів регіонального 
розвитку та/або проєктів місцевого розвитку» [20].

Наповнення його може бути за рахунок різних джерел, як про-
понують експерти, передусім за рахунок конфіскованих активів 
рф, внесків країн-донорів, кредитів міжнародних фінансових ор-
ганізацій та ін. Донори мають право вимагати гарантії того, що 
допомога буде підзвітною та використовуватиметься в публічних 
інтересах; буде розподілена справедливо на основі узгоджених із 
ними за формою й наповненням обґрунтованих планувальних до-
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кументів розроблених в інклюзивний спосіб; буде використовува-
тися достатньо швидко й ефективно.

Як зазначають А. Ткачук і Ю. Третяк: «для України важли-
во заздалегідь продемонструвати, що вона здатна правильно 
розпоряджатися коштами на відновлення. Доказ того, що Уряд 
здійснює належне фінансове управління, буде необхідною умо-
вою на підготовчих етапах до членства в ЄС. Тут дуже важли-
вим є встановлення правил щодо проведення фінансування за 
кошти фонду, максимально наближених до правил, які вико-
ристовуються в ЄС при здійсненні фінансування із передвступ-
них та Структурних фондів ЄС. Це дасть подвійну вигоду –  
довіру донорів і підготовка до вступу в ЄС.

Оскільки правила в ЄС постійно удосконалюються й адапту-
ються до певних ключових завдань, визначених ЄС для чергового 
семирічного планувального циклу чи до потреб підготовки кра-
їн-кандидатів на членство в ЄС вимогам до членів ЄС, Україні 
потрібно виробити правила фінансування разом із відповідними 
інституціями ЄС. Маємо використати період відбудови країни і 
для її підготовки до членства в ЄС» [27].

Економічна інтеграція та кооперація з ЄС насамперед че-
рез включення України до європейських (глобальних) ланцюгів 
створення доданої вартості, має поглиблюватися. Ідеться про (1) 
включення наявних виробничих потужностей у такі ланцюжки та  
(2) появу нових виробничих/сервісних/логістичних кластерів 
(аналогічних до виробництва систем запалювання, автомобільних 
крісел тощо в автомобілебудівній галузі), зав’язаних на глобаль-
ні корпорації та глобальну торгівлю. У промисловості найбільш 
підходять галузі для поглиблення такої глобальної кооперації за-
лишаються машинобудування (машини та обладнання, електронні 
прилади, транспортне машинобудування – це сотні позицій, почи-
наючи від побутової техніки, промислового обладнання та закін-
чуючи космосом, авіабудуванням), хімічна промисловість (пласт-
маси, полімери, гума, неорганічна хімія), фармакологічна, харчова 
промисловість (у частині переробленої продукції, органіки). Звичай-
но, залежить від того, які виробничі потужності залишаться (напри-
клад, Харківський авіаційний завод і база АН у Гостомелі зруйнова-
ні, завод АН у Києві обстріляний) і чи можна буде їх відновити.

Відновлена Україна потребуватиме широкого спектру техно-
логій: від будівництва до планування територій, від транспорт-
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них мереж до сучасного зв’язку, від утилізації побутових відходів 
до побудови бомбосховищ. Україна є однією з найбільш відкри-
тих країн до застосування новітніх технологій. Яскравий приклад 
– технологія Starlink, яку надав Ілон Маск, і яка вже сьогодні за-
безпечує зв’язок там, де знищена звичайна мобільна мережа.

Верховна Рада України підтримала в першому читанні зако-
нопроєкт № 6383 про запровадження в українському будівництві 
ВІМ-технологій.

У більшості розвинених країн світу BIM-технології під час 
проєктування об’єктів будівництва вже активно застосовуються. 
Зокрема, для об’єктів державного замовлення їх використання 
обов’язкове. Українська будівельна галузь наразі має не дуже ви-
сокий рівень цифровізації, а BIM-технології донині застосовува-
ли у своїй діяльності лічені організації.

ВІМ-технології (Building Information Model) – це інформаційне 
моделювання будівельного об’єкта. Інакше кажучи, це віртуальне 
будівництво об’єкта, яке можливо реалізувати ще задовго до його 
фактичного завершення. Завдяки цьому в Украї ні зможуть: 1) мо-
ментально одержувати доступ до будь-якої інформації про об’єкт, 
2) якісно контролювати роботи на всіх етапах, 3) уникнути колізій 
у проєктах, 4) істотно скоротити вартість будівництва, 5) раціо-
нально використовувати ресурси.

Україна ухвалила, як оцінюють експерти, найпрогресивніший 
у Східній Європі Закон про концесію. Є й інші механізми, які до-
поможуть реалізації інвестиційних та інфраструктурних проєктів 
на рівні держави, громад та приватного сектору.

Відбудова України так чи інакше вже включена в середньо-
строковий порядок денний світової економіки. На початку квітня  
2022 року про «план Маршала» для України йшлося, зокрема, на 
весняних зустрічах МВФ. У перших числах травня – на конфе-
ренції донорів у Варшаві. На форумі в Давосі україн ська делега-
ція представила своє бачення економічного відродження. У липні 
проведено ще одну велику конференцію в Лугано (Швейцарія). Це 
свідчить про активну роботу з пошуку ресурсів для територіаль-
ного відновлення України, розробку нових підходів та механізмів.

Нижче кілька практичних міркувань щодо наповнення та реа-
лізації плану Маршалла для України:

– Після підписання мирних угод та отримання гарантій безпе-
ки проводиться донорська конференція українських союзників та 
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міжнародних фінансових організацій (МФО). Створюється Фонд 
модернізації економіки України.

– Механізм роботи Фонду закріплюється міжнародним дого-
вором, ратифікованим Верховною Радою України.

– Термін роботи Фонду в принципі необмежений (може бути 
30–50 років), фондування від союзників буде залучено в перші 
4–5 років (по 25–30 млрд. дол. на рік мінімум), внески союзників –  
це гранти/безоплатна допомога.

– Фонд працює на проєктній основі, надаючи (а) гранти (на 
все – від технічної допомоги до закупівлі обладнання), на умовах 
обов’язкового більшого фінансування від реципієнта (гранти не 
можуть перевищувати 5–25 % від інвестпроєкту); (б) часткову/ 
повну страховку для прямих іноземних інвестицій (ПІІ) з країн 
донорів Фонду (від війни, від ризиків експропріації – аналогічні 
страховки видавалися й у рамках оригінального плану Маршал-
ла); (в) експортне фінансування та кредитування (на закупівлю 
українських експортних товарів покупцями за кордоном, можна 
розширити функції Експортно-кредитного агентства та виконува-
ти через нього), (г) на входження в акціонерний капітал; (д) на на-
дання кредитів на модернізацію та розширення бізнесу. Пункт (д) 
та, можливо, (в) та (г) вимагатимуть запуску державного банку 
відновлення України за аналогією із запуском Kfw у Німеччині –  
повноцінного державного банку розвитку. Під цю мету можна пе-
репрофілювати Укргазбанк або Укрексімбанк. Банк відновлення 
України працюватиме як банк банків, надаючи кредити іншим 
банківським установам, та безпосередньо позичальникам. Саме в 
створенні Kfw та акценті на видачі кредитів (а не прямих дотацій) 
за рахунок коштів Плану Маршалла для Німеччини багато в чому 
(серед інших факторів політики Аденауера – Ерхарда) поясню-
ється успіх швидкого післявоєнного відновлення Німеччини.

– Завдання Фонду сприяти збільшенню інвестицій (внутрішніх 
та ПІІ), трансферу знань і технологій слідом за ПІІ або в рамках 
технічної допомоги з переймання досвіду та передових практик 
(технічна допомога була одним із центральних елементів Плану 
Маршалла), приходу в Україну глобальних корпорацій, зокрема, 
які йдуть із рф, розширення їхньої діяльності в Україні. Загалом 
Фонд має сприяти модернізації виробництва, створенню нових 
виробництв, а ще краще нових кластерів (з кількох суміжних га-
лузей та видів діяльності), збільшенню експорту та його диверси-
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фікації в бік товарів із середньою та високою доданою вартістю, 
включенню до глобальних ланцюгів створення доданої вартості. 
Усе це разом має стимулювати створення робочих місць, повер-
нення біженців/трудових мігрантів та головне – підвищення про-
дуктивності праці як основи відновлення реальних зарплат і до-
ходів українців.

– Конкретні напрями роботи Фонду – кому надавати під-
тримку, у які саме галузі (АПК, промисловість, послуги), велико-
му бізнесу чи тільки малому й середньому бізнесу – питання для 
дискусії всередині та з партнерами. У Німеччині, наприклад, 40 % 
всієї програми у 1948–1951 рр. пішло на видобуток вугілля та ме-
талургію, такі були пріоритети тоді. Однозначний пріоритет для 
нас – це військово-промисловий комплекс. Точно треба заново ди-
витися на питання енергобезпеки та енергобалансу, можливості 
нарощування внутрішнього видобутку вуглеводнів, використання 
газо-транспортної системи, критичної залежності від імпорту па-
ливно-мастильних матеріалів, підвищення енергоефективності. 
Точно у фокусі донорів/партнерів/МФО будуть питання продо-
вольчої безпеки (закупівлі добрив, техніки, дизелю, збирання та 
зберігання врожаю, логістика в разі заблокованих портів тощо). 
Однозначно в пріоритеті будуть будівництво та галузь будівель-
них матеріалів, так як потрібно відбудовувати ударними темпа-
ми. У будь-якому разі багаторівнева система відбору проєктів у 
рамках фінансування Фондом знижуватиме ризики нецільового 
та неефективного використання коштів.

– Влада паралельно може й має надавати стимули залученню ін-
вестицій на відновлення країни (пільги, дотації, входження в капі-
тал, звільнення від оподаткування пріоритетних галузей), але дуже 
обґрунтовано «на цифрах». Історія післявоєнного відновлення Єв-
ропи – це мікс із різних вдалих і не дуже вдалих експериментів із 
державними інтервенціями та вибором «національних чемпіонів» 
(Франція й на початку Великобританія) і з мінімумом таких інтер-
венцій у Німеччині з їхньою підтримкою приватних середніх про-
мислових підприємств та соціальною ринковою економікою.

Тому з двох відомих моделей економічної конвергенції (при-
скорення економічного зростання) – (1) інтервенційної – азіат-
ської та (2) пан’європейської, заснованої на ідеї загального ринку 
та соціально-орієнтованої ринкової економіки, – наші ваги зараз 
ґрунтовно хитнулися в бік європейської.
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Питання безробіття. Уже зараз треба думати над організацією 
громадських робіт із відновлення територій, у т.ч. використовую-
чи західну допомогу.

Слід зважено підійти до питань зниження податків після вій-
ни. Податкова реформа має бути вписана в План відновлення кра-
їни, забезпечуючи справедливий перерозподіл та фінансування 
соціальної допомоги. Для стимулювання відновлення необхідно 
знижувати прямі податки на прибуток/дивіденди та працю, тоді 
як непрямі (через 2 % податок з обороту) – тимчасовий захід, 
який запроваджує подвійну систему оподаткування споживан-
ня та ніяк не синхронізується з податковою політикою країн ЄС.  
З урахуванням необхідності підвищення бюджетних видатків на 
оборону та післявоєнне відновлення, перші 2–3 роки будуть дуже 
важкими для балансування бюджету, що призведе до необхіднос-
ті скорочення реальних видатків на освіту, медицину, соціальне 
забезпечення. Багато чого залежатиме від здатності українців 
провести інституційні реформи, що відкладаються/гальмують-
ся після 2014 р. у, а не від плану Маршалла, від спроможності 
акумулювати всі ресурси на відбудові, зосередити їх на розвитку 
територій і громад.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Сьогод-
ні геополітичний простір впливає на функціонування і громад і 
територій та потребує формування нових науково-обґрунтованих 
підходів до ресурсного їх забезпечення. Ресурси також трансфор-
муються. Еволюція суспільства, продуктивних сил і виробничих 
відносин, права власності, розвитку науки й технологій, інтересів 
і можливостей різних соціальних груп відображається й на кате-
горії «ресурси», з’являються їх нові види, змінюється роль.

На базі дослідження наукових розробок зарубіжних і вітчизня-
них вчених щодо теоретичних засад ресурсного підходу розкрито 
сутність і специфіку формування ресурсного забезпечення конку-
рентоспроможності територій, розвинуто відповідний понятійний 
апарат із погляду публічного управління, і ресурси розглядаються 
як сукупність матеріальних можливостей і організаційних здатнос-
тей суб’єкта управління, адекватне використання яких забезпечує 
якісну діяльність системи та територіальний розвиток, виділено 
такі характерні риси ресурсного забезпечення, як системність та 
цілеспрямованість. Механізм ресурсного забезпечення територі-
ального розвитку розглядається як режим взаємодії всіх суб’єктів 
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публічного управління в процесі відтворення, мобілізації, вико-
ристання й перерозподілу ресурсів, згідно з компетенцією щодо 
розпорядження ними.

Розкрито структуру ресурсної бази територіального розвитку, 
серед основних складових якої: людські ресурси та соціальний 
капітал, природні ресурси, фізичні ресурси (у тому числі інфра-
структурні), фінансові ресурси та інституції. Зміни, що відбува-
ються щодо кожної зі складових, їх взаємовпливи призводять до 
формування на територіях різних ресурсних потенціалів. Сьогод-
ні це багаторівнева система взаємопов’язаних і субординованих 
елементів, які має можливість використати публічна влада як 
засіб досягнення цілей згідно з повноваженнями щодо розпоря-
джання ними. Акцентовано увагу на таких ресурсах як цифрові-
зація та спроможність самого органу влади (суб’єкта управління) 
ефективніше використовувати матеріально-фінансові ресурси.

Визначено напрями удосконалення управління та регулювання 
використання ресурсів, серед яких формування кадастрів, ліцен-
зування видів діяльності, екологічна паспортизація та сертифіка-
ція, економіко-правове регулювання й контроль та ін. Регламен-
тування відносин власності, компетенцій, створення «стандартів» 
для всіх суб’єктів у процесі розподілу й перерозподілу ресурсів; 
застосування процедур державно-приватного партнерства дасть 
змогу об’єднати ресурси держави і приватного секторів для реалі-
зації територіальних програм розвитку.

На підставі узагальнення, визначено перелік ключових тен-
денцій, що впливають на ресурсне забезпечення територій і роз-
виток людського потенціалу: соціальні, технологічні, економічні, 
екологічні, політичні, ціннісні.

Виклики, які постали перед Україною внаслідок агресії рф у 
площині її ресурсного забезпечення вимагають адекватної оцінки 
та вироблення відповідних інструментів і механізмів.

Експерти з 2014 р. застосовують різні методичні підходи, які 
відрізняються насамперед визначенням показників очікувано-
го розвитку України в разі відсутності окупації та порівнянням 
цих показників із фактичними. Опрацювання наявних публікацій 
дає підстави стверджувати про значні втрати України. За даними 
Київської школи економіки, станом на 9 червня 2022 р. загаль-
ні втрати під час війни оцінюються у 564–600 млрд дол. Війна 
для України сьогодні, це не тільки поточні втрати людей, активів 
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та економіки, це довготривалі негативні наслідки та обмеження 
майбутнього розвитку на довгі роки внаслідок втрати ресурсів.

Доцільним є після проведеного аналіз віднесення територій 
до певних категорій, зважаючи на ступінь руйнувань та втрат 
населення, у тому числі через евакуацію. Для цього необхідно 
визначити об’єктивні критерії, створити карту таких територій, 
і детально описати кожну територію для прийняття найбільш 
оптимального рішення щодо відбудови чи відмови від відбудови. 
На територіях, визначених для післявоєнної відбудови, швидкість 
дій має бути узгоджена з необхідністю забезпечення мінімуму ро-
зумного міського просторового планування з урахуванням питань 
екології, партисипативного планування та бюджетування. Засад-
ничим у цьому контексті є Закон України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо засад державної регіо-
нальної політики та політики відновлення регіонів і територій».

Потребує прискорення прийняття законодавчих актів щодо ство-
рення агломерацій та перегляду ролі районів і областей. Нинішні 
метрополійні зони стали корисними в умовах війни, оскільки спри-
яли ситуативній взаємодії між громадами, вирішенню назрілих про-
блем, тому слід заохочувати та фінансово стимулювати сильніші 
форми міжмуніципального співробітництва.

Відновлення України потребуватиме широкого спектру техно-
логій: від будівництва до планування територій, від транспортних 
мереж до сучасного зв’язку, від утилізації побутових відходів до 
побудови бомбосховищ.

Наведено кілька практичних міркувань щодо наповнення та 
реалізації плану Маршалла для України, зокрема щодо: прове-
дення донорської конференції українських союзників та МФО, 
створення Фонду модернізації економіки України, механізм робо-
ти якого закріплюється міжнародним договором, ратифікованим 
Верховною Радою України. Фонд має працювати на проєктній 
основі, надаючи (а) гранти на умовах співфінансування (5–25 % 
від інвестпроєкту); (б) часткову/ повну страховку для прямих іно-
земних інвестицій із країн донорів Фонду; (в) експортне фінансу-
вання та кредитування; (г) на входження в акціонерний капітал; 
(д) на надання кредитів на модернізацію та розширення бізнесу. 
Загалом Фонд має сприяти модернізації виробництва, створенню 
нових виробництв, а ще краще нових кластерів (з кількох суміж-
них галузей та видів діяльності), збільшенню експорту та його 
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диверсифікації в бік товарів із середньою та високою доданою 
вартістю, включенню до глобальних ланцюгів створення доданої 
вартості. Усе це разом має стимулювати створення робочих місць, 
повернення біженців/трудових мігрантів та головне – підвищення 
продуктивності праці як основи відновлення реальних зарплат і 
доходів українців. Усі ресурси мають акумулюватися та викорис-
товуватися при відбудові, зосереджуватися на розвитку територій 
і громад.

Перспективи подальших розробок пов’язуються з пошуком 
ефективних інструментів і механізмів ресурсного забезпечен-
ня територіального розвитку в повоєнній Україні, визначенням 
необхідних нормативно-правових засад і шляхів подолання не-
гативних наслідків.
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ЧАСТИНА 3
 

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
БЕЗПЕКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Григорій Ситник,
доктор наук з державного управління, професор, завідувач 

кафедри глобальної та національної безпеки, Навчально-науковий 
інститут публічного управління та державної служби Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

РОЗДІЛ 3.1. СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА КОНЦЕПТУАЛЬНІ 
ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ БЕЗПЕКИ СОЦІАЛЬНИХ 

СИСТЕМ

Анотація. Неоднозначність наслідків процесів глобалізації та пов’язані 
з ними зміни підвищують інтенсивність їх негативного впли-
ву на безпеку соціальних систем, що зумовило предмет дослі-
дження – концептуальні засади безпеки цих систем та його 
методологічну основу: використання міждисциплінарного 
та системного підходів, а також бібліографічного, контент-
аналізу, структурно-функціонального, системного, абстрак-
тно-логічного методів. Мета дослідження – осмислення су-
часних поглядів на концептуальні засади безпеки соціальних 
систем. Наукова новизна отриманих результатів полягає у 
виконанні системного аналізу концептуальних засад безпе-
ки соціальних систем та обґрунтуванні базових підходів до 
формування механізмів забезпечення їх безпеки. Доведено, що 
небезпекою для соціальної системи є заперечення природної 
визначеності її буття, що зумовлює необхідність розгляду 
концептів «небезпека» та «безпека» як наукових категорій, 
які відображають універсальні властивості та закономір-
ності розвитку цих систем. Установлено, що з’ясування 
сутності природи безпеки соціальних систем та механізмів 
її забезпечення має здійснюватися в контексті єдності он-
тологічного, гносеологічного, політологічного, правового, 
ціннісного та етичного аспектів їх життєдіяльності, що 
суттєво ускладнює дослідження проблем безпеки систем та 
пошук рішень щодо її забезпечення. Показано, що зміст і фор-
ма явищ, які позначають концептом «безпека», акумулюють 
наслідки діяльності соціальних систем, а причини та динамі-
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ка цього явища можуть бути розкриті категоріями: якість, 
кількість та структура. Встановлено, що результати аналі-
зу зовнішніх умов буття системи, чинників, які визначають 
взаємовідносини її елементів та оцінки чуттєво-емоційного 
сприйняття людиною небезпек є характеристиками буття 
системи, тому важливим є соціальний контекст виміру без-
пеки, як можливість реакції системи на чинники, які здатні 
породжувати дисбаланс у взаємодії її елементів. Показано, 
що бажаний рівень безпеки системи визначає мету її функ-
ціонування та розвитку, а досягнутий рівень залежить від 
її спроможності реагувати на небезпеки, зокрема накопиче-
ним цінностям. Обґрунтовано базові підходи для розкриття 
сутності природи безпеки: концептуальний, аксіологічний і 
політико-управлінський та їх методологічну основу, відповід-
но: онтологічні та гносеологічні аспекти природи безпеки; 
здобутки науки про цінності; поточні уявлення про зміст та 
взаємозв’язок соціальних конструктів: національні інтереси, 
лібералізм, демократія тощо. Доведено, що формування ме-
ханізму забезпечення безпеки соціальної системи зумовлює 
необхідність комплексного застосування цих підходів та що 
його метою є генерування змін і регулювання процесів у різних 
сферах життєдіяльності системи з урахуванням мотивацій-
них, нормативно-ціннісних та інших чинників, які зумовлю-
ють взаємодію її елементів.

Hryhorii Sytnyk,
Doctor of Sciences of Public Administration, Full Professor, 

Head of Global and National Security Department Educational 
and Scientific Institute of Public Administration and Civil Service 

of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine 

MODERN VIEWS ON THE CONCEPTUAL BASIS  
OF SOCIAL SYSTEMS SECURITY RESEARCH

Abstract. The ambiguity of the consequences of the globalization processes 
and the changes associated with them increase the intensity 
of their negative impact on the social systems security, which 
determined the subject of the study – the conceptual foundations 
of the security of these systems and its methodological basis: 
the use of interdisciplinary and systemic approaches, as well 
as bibliographic, content analysis, structural-functional, 
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systemic, abstract-logical methods. The purpose of the research 
is to understand modern views on the conceptual foundations 
of the social systems security. The scientific novelty of the 
obtained results consists in performing a systematic analysis 
of the conceptual principles of security of social systems and 
substantiating basic approaches to the formation of mechanisms 
for ensuring their security. It is proved that the danger for the 
social system is the denial of the natural certainty of its existence, 
which makes it necessary to consider the «danger» and «security» 
concepts as scientific categories that reflect the universal properties 
and patterns of development of these systems. It is established that 
the clarification of the nature essence of the social systems security 
and the mechanisms of its provision should be carried out in the 
context of the unity of the ontological, epistemological, political, 
legal, value and ethical aspects of their life, which significantly 
complicates the study of problems of system security and the search 
for solutions for its provision. It is shown that the content and form 
of the phenomena that are denoted by the concept of «security» 
accumulate the consequences of the activity of social systems, and 
the causes and dynamics of this phenomenon can be revealed by 
categories: quality, quantity and structure. It is established that 
the results of the analysis of the external conditions of the system, 
the factors that determine the interrelationships of its elements, 
and the evaluation of the sensory and emotional perception of 
danger by a person are the characteristics of the system, therefore 
the social context of the security dimension is important, as the 
possibility of the system’s reaction to factors that can generate an 
imbalance in interaction of its elements. It is shown that the desired 
level of system security determines the purpose of its functioning 
and development, and the achieved level depends on its ability to 
respond to dangers, in particular, to accumulated values. The basic 
approaches for revealing the essence of the nature of security are 
substantiated: conceptual, axiological and political-management 
and their methodological basis, respectively: ontological and 
epistemological aspects of the nature of security; achievements 
of the science of values; current ideas about the content and 
relationship of social constructs: national interests, liberalism, 
democracy, etc. It is proven that the formation of a mechanism for 
ensuring the safety of the social system necessitates the complex 
application of these approaches and that its purpose is to generate 
changes and regulate processes in various areas of the system’s 
life, taking into account motivational, normative-value and other 
factors that determine the interaction of its elements.
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Вступ. У процесі дослідження аспектів життєдіяльності со-
ціальних систем науковці використовують різні підходи щодо 
розкриття сутності соціального явища, яке позначають понят-
тям «безпека», тому має місце різноманіття трактувань його 
змісту. Проте це різноманіття не тотожне повному та якісному 
розкриттю сутності цього явища, що гальмує розв’язання про-
блеми розробки концептуальних засад дослідження безпеки со-
ціальних систем (національних та міжнародних) та механізмів її 
забезпечення. У науці чимало прикладів, коли множинність по-
нять не обов’язково зумовлює якісний перехід від суб’єктивних 
уявлень до розуміння об’єктивної суті того чи іншого об’єкта 
(процесу) реального світу. Водночас складність, суперечливість 
та неоднозначність наслідків сучасних процесів глобалізації та 
пов’язані з ними кардинальні політичні, соціальні, економічні 
та культурно-цивілізаційні зміни в багатьох країнах і регіонах 
підвищують інтенсивність їх негативного впливу на безпеку со-
ціальних систем. Через це відбуваються суттєві зміни й у по-
глядах на зміст глобальної та національної безпеки, політику та 
механізми їх забезпечення. Зокрема, у контексті забезпечення 
національної безпеки ці зміни відображають комплексні зусил-
ля, спрямовані на вирішення триєдиного науково-практичного 
завдання щодо визначення та реалізації національних інтересів 
та проявляються передусім у подальшому філософсько-світо-
глядному осмисленні сутності соціальних явищ, які познача-
ють поняттями «безпека», «національна безпека», «політична 
безпека», «глобальна безпека» тощо, концептуальних розроб-
ках підходів до її забезпечення, а також розробках засад форму-
вання та реалізації політики та механізмів щодо забезпечення 
безпеки соціальних систем. Очевидно, що вирішення цих за-
вдань зумовлює актуальність подальшого осмислення сучасних 
поглядів на концептуальні засади дослідження безпеки соціаль-
них систем. У цьому випадку йдеться передусім про такі на-
укові завдання, як: розкриття взаємозумовленості соціальних 
явищ, які позначають концептами «безпека» й «небезпека» в 
процесі дослідження соціальних систем; виявлення основних 
чинників впливу на безпеку соціальних систем у контексті су-
часних уявлень про її зміст; аналіз змісту концепту «безпека» 
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як характеристики буття соціальної системи; обґрунтування 
підходів до розкриття змісту концепту «безпека» та формуван-
ня механізмів забезпечення безпеки соціальних систем.

Складність взаємодії та і специфіка дослідження чинників, 
які мають враховуватися при визначенні концептуальних за-
сад безпеки соціальних систем та механізмів її забезпечення, 
зумовили використання для вирішення поставлених завдань 
міждисциплінарного та системного підходів, а також низки за-
гальнонаукових і спеціальних методів, які використовуються в 
соціології, політології, теорії публічного управління та адміні-
стрування, а також у галузі знань: «воєнні науки, національна 
безпека, безпека державного кордону». Кожен із них у процесі 
аналітичного аналізу наукових праць дав змогу висвітлити ту 
чи іншу проблему в певному ракурсі. Водночас за основу було 
взято діалектичний метод пізнання, а саме дослідження прово-
дилось індуктивно (шляхом збору та аналізу якісних даних) та 
дедуктивно (через узагальнення теоретичних питань на осно-
ві системного підходу). Це зумовило відповідні етапи дослі-
дження, структуру та логіку подання матеріалу, а також вибір 
методів і прийомів для отримання нових наукових результатів. 
Так, на першому етапі дослідження використовувався бібліо-
графічний метод та контент-аналіз. Вони дали можливість ви-
явити низку першоджерел, у яких аналізуються чинники, які 
зумовлюють ті чи інші аспекти дослідження безпеки соціаль-
них систем у контексті їх буття. На другому етапі використову-
валися структурно-функціональний та системний методи для 
розкриття взаємозумовленості соціальних явищ, які познача-
ють концептами «безпека» й «небезпека», виявлення основних 
чинників впливу на безпеку соціальних систем у контексті су-
часних уявлень про її зміст та аналіз змісту концепту «безпе-
ка», як характеристики буття соціальної системи. Ці ж методи 
використовувалися в процесі обґрунтування підходів до роз-
криття змісту концепту «безпека» та формування механізмів 
забезпечення безпеки соціальних систем. На третьому етапі 
використовувався абстрактно-логічний метод для узагальнен-
ня опрацьованих матеріалів із метою формулювання висновків 
і рекомендацій за підсумками дослідження.
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3.1.1. Взаємозумовленість соціальних явищ,  
які позначають концептами «безпека» й «небезпека»,  

в процесі дослідження соціальних систем

Об’єктивно-суб’єктивний характер природи феномену «небез-
пека». Загальновідомо, що якість результатів системного аналізу 
якісно-кількісних характеристик сутності того чи іншого соціаль-
ного явища (процесу, об’єкта тощо), визначається адекватністю 
змісту понять, якими позначають це явище соціальній реальності. 
Виконаний нами аналіз результатів досліджень соціального яви-
ща, яке позначають поняттям «безпека» дає змогу виокремити 
три основні підходи, що використовують фахівці при розкритті 
сутності його природи та ідентифікації (виявленні й установлен-
ня кількісних, просторових та інших характеристик, необхідних 
і достатніх для розробки механізмів забезпечення безпеки соці-
альних систем): концептуальний, аксіологічний (ціннісний) та 
політико-управлінський (практико-орієнтований), які більш зміс-
товно розглядаються нижче в підрозд. 4. Принциповою особли-
вістю цих підходів є необхідність урахування взаємозумовленості 
природи соціальних явищ, які позначають поняттями «безпека» й 
«небезпека» при дослідженні соціальних систем. Це зумовлено 
тим, що в процесі еволюції живої природи сформувався інстинкт 
самозбереження живих істот. Тому базова передумова існування 
будь-якої живої істоти залежить від того, як вона може виявляти 
та оцінювати чинники (у тому числі й ті, які зумовлюють розви-
ток зовнішнього середовища), що загрожують природній визна-
ченості її буття (передусім фізичному існуванню).

Таким чином, для живого організму визначальними є чинни-
ки, які заперечують його існування як об’єкта реального світу. 
Це зумовлює необхідність його адекватного реагування на зазна-
чені чинники для забезпечення самозбереження та за необхід-
ності спонукає до активних захисних дій. Тому дія (явище, про-
цес тощо), що заперечує існування живого організму набуває в 
суб’єктному визначенні специфічної форми – «небезпеки». Інши-
ми словами, коли йдеться про сприйняття суб’єктом небезпеки, 
мається на увазі форма ототожнення та оформлення такої дії, яка 
є усвідомленим суб’єктом запереченням його існування. Тобто 
«небезпека» пов’язується не з будь-яким запереченням, а лише з 
тим, що спрямоване на заперечення існування об’єкта.
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Будучи суб’єктною формою, небезпека за змістом може мати 
як суб’єктивний, так і об’єктивний характер, оскільки оформ-
лення можуть отримати й об’єктивні відносини, і суб’єктивні 
уявлення про них. З огляду на це небезпека за змістом за-
вжди має об’єктивно-суб’єктивний характер. Співвідношен-
ня суб’єктив ності й об’єктивності може бути досить різним, 
оскільки одна й та сама дія (явище, процес тощо) може отрима-
ти з боку суб’єкта різну оцінку. Важливим є й те, що наявність 
небезпеки завжди пов’язана з деякою можливістю, а саме з очі-
куваними негативними наслідками для суб’єкта щодо його іс-
нування як системи. Зокрема, може бути зруйнована його струк-
тура, яка характеризує його якісно-кількісні характеристики та 
спроможність виконувати важливі для суб’єкта функції. Тому 
виявлення суб’єктом можливості негативних для свого існуван-
ня наслідків призводить до формування в нього й відповідно-
го ставлення до того чи іншого предмета (дії, явища тощо) як 
небезпеки. При цьому небезпечним може бути не тільки якась 
зовнішня дія, що заперечує існування суб’єкта, а й відсутність 
дії або умов, важливих для його існування. Наприклад, для жи-
вого організму це може бути відсутність їжі або сприятливого 
температурного режиму. Принципово важливим є й те, що не-
безпека для суб’єкта не тотожна виключно негативній оцінці 
тієї чи іншої дії (процесу, явища тощо). Вона має також і пози-
тивне для збереження життя суб’єкта значення. У разі належної 
оцінки чинників, які зумовлюють негативні для його існування 
наслідки, це дає суб’єкту можливості сформувати й адекватне 
ставлення (дію) щодо того чи іншого чинника. Крім того, лю-
дина, на відміну від інших живих організмів, має можливість 
не тільки оцінювати ті чи інші фактори як небезпеки, а і сприй-
мати їх опосередковано, тобто переносити свою оцінку на інші 
об’єкти. Наприклад, вона може визначати небезпеку стосовно 
інших людей, державних інститутів, суспільства загалом. Але 
і в цьому разі оцінювання небезпеки залишається визначенням 
(інтерпретацією) саме людини. Тому один і той самий чинник 
зазвичай оцінюється людиною залежно від її ціннісних орієн-
тацій, політичних чи професійних уподобань тощо як небезпеч-
ний чи як безпечний. Наприклад, в умовах збройного конфлікту 
фактори, які оцінюються в контексті завдання шкоди супротив-
нику, інтерпретуються його учасниками по-різному.
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За об’єктивним змістом небезпекою для будь-якого пред-
мета є заперечення природної визначеності його буття, а мож-
ливість заперечення міститься в ньому самому, тобто, якщо є 
предмет, то є й можливість заперечення його існування. Напри-
клад, для людини, яка втратила ноги, відсутня небезпека їх втра-
тити, але існує небезпека її смерті. Тобто факт існування пред-
мета криє в собі можливість заперечення його кількісно-якісних 
характеристик, які визначають його структурно-функціональну 
сутність як предмета. Інакше кажучи, принципово важливим 
є те, що за своїм об’єктивним змістом можливість небезпеки  
завжди існує не ззовні, а всередині предмета, якому небезпека за-
грожує як заперечення важливих для нього кількісно-якісних ха-
рактеристик, що визначають його природну цілісність та специфіч-
ну індивідуальність. Водночас механізмами реалізації небезпеки 
можуть бути як зовнішні, так і внутрішні чинники.

Таким чином, щодо сутності об’єктивно-суб’єктивного харак-
теру природи соціального явища, яке позначають поняттями «не-
безпека», можна зробити такі висновки.

Небезпека є суб’єктною формою оцінки того чи іншого факто-
ра, який оцінюється суб’єктом як заперечення природної визна-
ченості його буття. Тому за об’єктивним змістом небезпекою є 
заперечення буття суб’єкта. Така оцінка фактора покликана спо-
нукати суб’єкта до дій щодо реагування на нього, а в основі дій 
завжди інстинкт суб’єкта щодо самозбереження. Тобто в широко-
му розумінні можна розглядати об’єктивний характер небезпеки, 
яка водночас існує у формі суб’єктного визначення. Через це не-
обхідно розрізняти об’єктивні передумови небезпеки як запере-
чення природної визначеності буття суб’єкта й суб’єктну форму 
її відображення, які не тотожні.

Одну й ту саму дію (явище, процес тощо) людина може оці-
нювати по-різному в контексті її інтерпретації як небезпеки, у 
тому числі і її причини, наслідки, масштаби тощо. Наприклад, 
передумовою формування соціального явища, яке позначають 
концептом «ворог», може бути негативне ставлення до людини, 
яке об’єктивно існує, але лише після перенесення суб’єктивних 
визначень на певне явище воно набуває для суб’єкта значен-
ня «ворог». Ототожнення об’єктивного змісту небезпеки із 
суб’єктною формою її сприйняття призводить до перенесення 
суб’єктивного змісту на об’єкт небезпеки. Проте це не змінює 
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її об’єктивного змісту. Наприклад, коли ми стверджуємо, що 
колір предмета жовтий, це ще не означає, що цей колір справ-
ді є об’єктивною властивістю предмета, оскільки він не зале-
жить від нашого сприйняття. Тому перенесення суб’єктивної 
форми сприйняття небезпеки на її об’єкт може не відповіда-
ти його сутності в контексті оцінювання об’єкта як небезпеки. 
При цьому оцінка небезпеки залежить від цінності для суб’єкта 
оцінювання того, що заперечується, тобто ця оцінка в різних 
світоглядно-ціннісних системах може бути різною.

Таким чином, оцінювання небезпеки завжди має об’єктивно-
суб’єктивний характер, адже одна й та сама дія може отримати з 
боку соціальної системи різну оцінку в контексті можливих нега-
тивних наслідків для її буття, тобто одне й те ж соціальне явище 
може оцінюватися нею як небезпечне або як безпечне. Можли-
вість заперечення існування системи зумовлена єдністю сталос-
ті і змінності, спрямованістю й формами її розвитку, а соціальне 
явище, яке вона ідентифікує як небезпеку, є формою його оцінки 
як заперечення буття системи. Проте варто розрізняти об’єктивні 
фактори існування явища та суб’єктну форму його відображення. 
Ототожнення об’єктивного змісту соціального явища, як небезпе-
ки для системи із суб’єктною формою його сприйняття, призво-
дить до перенесення суб’єктивного змісту на це явища, яке може 
й не відповідати його сутності. Зміст і форми прояву небезпек 
для соціальної системи можуть бути різними. Зокрема, можна го-
ворити про небезпеки для системи в економічній чи політичній 
сферах, а щодо суб’єктів небезпеки та механізмів її реалізації – 
про зовнішні небезпеки, як можливості негативної дії соціальних 
явищ, що перебувають поза межами системи та внутрішні – як 
можливість елементів системи, за певних умов завдати їй шкоди. 
Оскільки свідомість людини дає їй змогу відображати та оціню-
вати заперечливий вплив небезпеки щодо її буття, соціальної гру-
пи тощо й на цій основі визначати своє ставлення до небезпеки, 
то соціальне явище, яке позначають поняттям «небезпека» є со-
ціокультурним феноменом. Він є невід’ємною властивістю буття 
й розвитку соціальних систем, оскільки таке явище: може бути 
пізнане на основі досвіду; має латентний характер; свідчить про 
сутнісні характеристики соціальних об’єктів; стосується відно-
син та подій між індивідами в суспільстві. Тому в науковому сенсі 
доцільно говорити не про поняття, а про концепт «небезпека».
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З огляду на викладене, небезпека може розглядатися як мож-
ливість впливу того чи іншого фактора на об’єкт і завдання йому 
такої шкоди, величина якої може бути «смертельно небезпеч-
ною», тобто призвести до загибелі об’єкта. Оскільки небезпеки 
завжди існують стосовно будь-якого об’єкта (людини, соціальної 
групи, суспільства, держави, світової спільноти загалом), необ-
хідно обирати адекватні управлінські рішення з метою знижен-
ня негативного впливу небезпек на їхню життєдіяльність. Оче-
видно, що планування та здійснення об’єктом дій, адекватних 
небезпеці, можливе за умови, коли в нього уявлення про небез-
пеку будуть відповідати її характеру, масштабу, ступеню тощо. З 
огляду на те, що природа, масштаб, динаміка розвитку тощо цих 
небезпек може бути різною, доцільною є їх класифікація за тими 
чи іншими критеріями та врахування характеру прояву небезпе-
ки. Це дає змогу відповісти на запитання: чи є небезпека потен-
ційною чи реальною, а також про ступінь можливої руйнівної 
дії суб’єкта небезпеки. Оскільки можливість і здатність завдан-
ня шкоди об’єкту суб’єктом, що є джерелом небезпеки, можуть 
бути різними, доцільно розрізняти рівні можливої шкоди, на-
приклад: незначна небезпека, коли існує здатність суб’єкта не-
безпеки завдати незначної шкоди об’єкту; середня небезпека –  
коли із-за завданої шкоди стає неможливим нормальне функці-
онування об’єкту, тобто коли виникають суттєві труднощі у ви-
конанні важливих для нього функцій; висока небезпека – коли 
завдана шкода може призвести до загибелі об’єкта.

Не менш важливим є й оцінювання рівня готовності суб’єкта 
небезпеки до завдання шкоди об’єкту. Наприклад, можна ви-
окремити готові, достатньо готові чи максимально готові 
суб’єкти до руйнівної дії. При цьому найбільша небезпека при-
таманна суб’єктам, результати діяльності яких зумовлені ризи-
кованою, а отже, і важко передбачуваною їх поведінкою. Неви-
значеність поведінки суб’єкта небезпеки породжує вірогідність 
того, що та чи інша дія (чи бездіяльність) суб’єкта може мати 
непередбачений ефект для об’єкта небезпеки. У цьому випадку 
небезпека для соціальних об’єктів може серед іншого харак-
теризуватися так званим «фактором невизначеності». Ідеться 
про явища, зумовлені діями суб’єкта небезпеки, непередбачу-
ваність яких у просторовому, часовому та фізичному вимірі 
практично виключає можливість формування об’єктом небез-
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пеки (індивідом, соціальною групою, органами державної вла-
ди тощо) однозначного прогнозу щодо її розвитку. Ця обстави-
на може істотно змінити уявлення, розрахунки та очікування з 
боку об’єкта небезпеки щодо здатності суб’єкта небезпеки за-
перечувати природну визначеність буття об’єкта.

Взаємозумовленість природи та змісту концептів «небезпека» 
та «безпека». Світоглядно-філософський контекст дослідження 
природи феномену безпека зумовлює її розгляд у контексті форми 
визначення суб’єктом заперечення природної визначеності його 
буття. Свідомість людини дає їй змогу не тільки відображати та 
оцінювати заперечливий вплив того чи іншого фактора на її існу-
вання, а і свідомо визначати своє ставлення до цього заперечення. 
Визначення людиною свого ставлення до небезпеки водночас зу-
мовлює й оцінку нею безпеки свого існування, а сутність соціаль-
них явищ, які позначають концептами «небезпека» та «безпека 
відображає універсальні властивості та загальні закономірності 
розвитку матеріальних, природних і духовних складових соціаль-
них систем. Тому важливим є й з’ясування взаємозумовленості 
природи та змісту концептів «небезпека» та «безпека». Незважа-
ючи на те, що дослідженню соціальних явищ, які є причинами 
небезпек соціальним системам, а також теоретичних основ фор-
мування механізмів забезпечення їх безпеки, науковці традицій-
но приділяють значну увагу, це не є переконливим доказом роз-
криття сутності взаємозумовленості природи та змісту вказаних 
концептів. Це породжує значні труднощі при операціоналізації 
інших базових понять у безпековій сфері та в теорії публічного 
управління, зокрема, таких як «безпека людини», «національна 
безпека», «глобальна безпека», що й зумовлює актуальність по-
дальших досліджень взаємозумовленості природи та змісту кон-
цептів «небезпека» та «безпека». Ще в античні часи філософи, 
звернули увагу на те, що забезпечення безпеки громадян є одним 
із засобів досягнення загального благополуччя та ефективного 
державного управління [28]. У період формування абсолютних 
монархій у Європі активізувався науковий та публічний дискурс 
щодо пошуку шляхів забезпечення безпеки людини (індивіда), 
суспільства, державних інститутів, зокрема, з боку, Т. Гоббса, 
Дж. Локка, Гегеля, Ж.-Ж Руссо [5; 16; 27; 30]. Прискорення про-
цесів глобалізації спонукали дослідників, зокрема Ж. Бодрійяра,  
З. Баумана, Л. Донкіса, М. Фуко до подальшого розкриття сутнос-
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ті проблеми забезпечення безпеки людини (індивіда) та суспіль-
ства в сучасному світі [1; 26; 29; 34]. Проте й до цього часу понят-
тя «небезпека» та «безпека» не розглядаються як наукові категорії 
[18]. Це не дає змогу розглядати ці поняття як когнітивні одиниці, 
що забезпечують перенесення знань у міждисциплінарних до-
слідженнях, якими є дослідження проблем забезпечення безпеки, 
або здійснити перехід від теорії національної безпеки до теорії 
публічного управління, наприклад при операціоналізації поняття 
«національна безпека» [19]. Дійсно, якщо небезпека опосередко-
вується із запереченням буття суб’єкта, то безпека його існування 
опосередковується й визначається ним за ставленням до небезпе-
ки. При цьому можуть виникати тривіальні ситуації: відсутність 
небезпеки для суб’єкта, як наслідок його захищеності від неї; 
наявність небезпеки та захищеності суб’єкта; відсутність небез-
пеки та захищеності суб’єкта. Тому безпека суб’єкта не тотожна 
відсутності небезпеки для нього. Водночас вона не існує без со-
ціального явища, яке суб’єкт ідентифікує як небезпеку. Іншими 
словами, як і небезпека, безпека будь-якого об’єкта для людської 
спільноти завжди є суб’єктним визначенням. Тому завжди існує 
ризик неадекватної оцінки безпеки об’єкта, коли суб’єкт її оціню-
вання починає діяти виходячи з власних уявлень про небезпеку, 
а не реальної небезпеки, а відтак є необхідність розв’язання про-
блеми визначення межі між наявною й суб’єктивно визначеною 
як небезпекою, так і безпекою.

Очевидно, що в будь-якому разі безпечними впливами на 
об’єкт можуть вважатися ті, що не призводять до істотної змі-
ни його буття, зміни структури тощо. Це означає, що безпеку 
можна розглядати як специфічну субстанцію, яка відображає 
поточний характер життєдіяльності соціальних систем, а відтак 
і як комплексний критерій оцінки її якості, який характеризує 
динаміку розвитку системи. Саме тому концепт «безпека» має 
розглядатися як наукова категорія, яка відображає універсаль-
ні властивості та загальні закономірності розвитку соціальної 
системи. З одного боку, категорії є найзагальніші поняття, які 
не піддаються визначенню в рамках однієї теорії та є елемента-
ми категоріальних схем процедур мислення, а з іншого – вони, 
як філософські поняття, використовуються в процесі система-
тизації знання, як когнітивні одиниці, що забезпечують про-
цеси перенесення знань у міждисциплінарних дослідженнях, 
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фіксують етапи пізнавального процесу й дають змогу здійснити 
перехід від однієї до іншої галузі знань [17].

Таким чином, зміст і форма соціального явища, яке визнача-
ють концептом «безпека», пов’язується з наявністю умов буття 
соціальних систем, тому воно є фундаментальною та системною 
характеристикою їх розвитку. Оскільки потреба в безпеці, вини-
кла разом із появою людини на землі, то сутність цього явища 
акумулює в собі наслідки багатогранної діяльності цих систем: 
історичний досвід, культурні особливості, накопичені матеріаль-
ні цінності тощо. Водночас ілюзорна доступність трактування 
на інтуїтивно-побутовому рівні концепту «безпека», об’єктивно 
зумовлює широке його використання політиками, управлінця-
ми та експертами. Проте наукові дискусії, зокрема, щодо вибору 
раціональної основи для структуризації та оцінювання безпеки 
(від людини до земної цивілізації) та вибору допустимих засобів і 
способів її забезпечення, свідчать, що в науковому сенсі концепт 
«безпека» достатньою мірою не розкритий. Наприклад, незважа-
ючи на те, що за будь-яких умов безпеку не можна розглядати як 
стан, коли немає небезпеки, деякі тлумачні словники трактують 
поняття безпека як стан, коли немає небезпеки, або як стан, за 
якого ніщо декому або дечому не загрожує [24].

Отже, феномен безпеки існує лише в живій природі, оскільки 
безпека може сприйматися й оцінюватися лише суб’єктом, який 
рефлексує. Тобто в рефлексивному визначенні безпека об’єкта 
опосередковується запереченням небезпеки. Відтак відбуваєть-
ся заперечення заперечення, оскільки небезпека є запереченням 
природної визначеності буття того чи іншого об’єкта. Водночас 
можна дійти висновку про небезпеку чи безпеку для об’єкта, які 
опосередковані не тільки запереченням чи не запереченням його 
існування. Як зазначалось вище, щодо безпеки об’єкта можливі 
різні ситуації, наприклад відсутність небезпеки для об’єкта, що 
є наслідком його захищеності від суб’єкта небезпеки або відсут-
ність небезпеки, коли вона насправді відсутня як така, але об’єкт 
при цьому не захищений. Очевидно, що заходи, необхідні для 
забезпечення захищеності об’єкта, як правило, потребують ви-
користання значних ресурсів. Тому за відсутності небезпеки для 
об’єкта використання зазначених ресурсів є недоцільним. Але не 
варто допускати й ситуації, коли ймовірність небезпеки є, а за-
ходів із захисту об’єкта не вжито. Отже, доходимо принципово 
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важливого висновку, що з практичної точки зору реальна безпе-
ка того чи іншого об’єкта не тотожна відсутності небезпеки для 
нього. Проте, оскільки безпека є формою рефлексії визначення 
умов існування об’єкта через опосередкування небезпекою, вона 
не існує й без феномену небезпеки. Це означає, що коли об’єкт не 
сприймає те чи інше соціальне явище як небезпеку своєму існу-
ванню, то не може йтися про безпеку цього об’єкта. Наприклад, 
якщо життєдіяльності об’єкта (індивіду, суспільної групи, держа-
ві тощо) не загрожує небезпека, то він не може ідентифікувати 
(визначити) свій стан як безпечний, тобто доки не опосередкує 
його з тією чи іншою небезпекою. Доки такого опосередкування 
з боку об’єкта немає, він перебуватиме в стані невідомості щодо 
реальної небезпеки природній визначеності його буття, а отже, не 
зможе адекватно оцінити і ступінь своєї безпеки.

Принципово важливим є й те, що, оскільки безпека ґрунтуєть-
ся на визнанні відсутності не небезпеки взагалі, а певної небез-
пеки, вона за своїм змістом та спрямованістю завжди конкретна 
та предметна. Зокрема, щойно людина отримає уявлення про 
ту чи іншу небезпеку, у неї з’являється можливість отримати й 
адекватне уявлення про свою безпеку. Але, навіть наповнюючись 
об’єктивним змістом, безпека того чи іншого об’єкта для люд-
ської спільноти завжди залишається суб’єктним визначенням. 
Особливо це проявляється, коли «змішуються» різні уявлення 
про небезпеку існуванню того чи іншого об’єкта. Характерним є, 
наприклад, уявлення про державну безпеку. Широта визначень, 
пов’язаних із безпекою держави, породжує недостатню змістову 
визначеність державної безпеки, яка може істотно відрізняти-
ся в трактуванні політиків, експертів, управлінців чи науковців. 
Під державною безпекою можуть, наприклад розуміти кінцевий 
результат виконаних заходів політичного, економічного та воєн-
ного характеру, спрямованих на забезпечення суверенітету або 
реалізовані можливості щодо збереження політичного режиму; 
суспільно-політичну стабільність тощо. Тому завжди існує ризик 
неадекватної оцінки реальної безпеки об’єкта, що є, зрештою, на-
слідком суб’єктивного характеру оцінювання соціальних явищ, 
які розглядаються як небезпеки існуванню об’єкта. Ризик полягає 
в тому, що суб’єкт оцінювання зазначених явищ починає діяти, 
виходячи з власних уявлень про небезпеку, а не з об’єктивної ре-
альності, тобто реальної небезпеки. Тому завжди існує проблема 



367

визначення співвідношення між наявною й суб’єктивно визначе-
ною як небезпекою для об’єкта, так і його безпекою.

Очевидно, що при розкритті сутності соціального явища, яке 
позначають концептом «безпека», важливим є з’ясування причин 
та динаміки його розвитку. Оскільки безпека, наприклад, люди ни –  
це водночас її стан і категорія, яка його характеризує, доцільним 
є дослідження якісно-кількісних характеристик вказаного стану. 
Ці характеристики відображають сукупність властивостей, ознак, 
їх складових, тобто зміст та форму соціального явища, яке по-
значають концептом «безпека». Як відомо, зміст будь-якого пред-
мету характеризує сукупність його об’єктивних властивостей, 
складових, ознак, а форма – сукупність зв’язків структури змісту. 
Зміст і форма предмету є співвідносними категоріями, (не буває 
неоформленого змісту або беззмістовної форми). Вони можуть 
бути розкриті такими взаємопов’язаними категоріями буття як 
«якість» та «кількість», які є узагальненим відображенням бут-
тя, а також його структурою. Щодо соціального явища, яке по-
значають концептом «безпека», категорія «якість» характеризує 
внутрішню нероздільну визначеність та сукупність його суттєвих 
рис. Вона проявляється через його властивості, якими воно від-
різняється від інших та яку не можна відділити від існування (бут-
тя) явища. Категорія «кількість» є зовнішньою характеристикою 
явища в контексті ступеню розвитку його властивостей: величи-
ни, динаміки змін, кількісних наслідків тощо, тобто тих, які мож-
на виміряти. Структура ж явища, як сукупність його елементів і 
зв’язків між ними, відображає єдність, взаємозв’язок і залежність 
якості та кількості, які перебувають у нерозривній єдності згід-
но із загальновідомим законом переходу кількісних змін у якісні, 
який розкриває найбільш загальний механізм розвитку явища в 
той чи інший момент його буття. При цьому категорія «якість» 
дає нам змогу дійти висновку про сталість соціального явища, 
оскільки коли воно втратить свою якість, то перестає бути тим, 
чим було, а категорія «кількість» відобразити його мінливість. 
Таким чином, категорії «якість» та «кількість» характеризують 
соціальне явище з різних сторін, а їх взаємообумовленість про-
являється в тому, що кількісна характеристика уточнює якісну 
характеристику, а будь-яка якість завжди має свої кількісні межі.

Загальновідомо, що міра відмінності між старою й новою якіс-
тю об’єкту залежить від кількісних змін у ньому. Тому його струк-
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тура залежить від кількості елементів, які її утворюють, пов’язана 
з якістю й характеризує розподіл і взаємодію в просторі цих еле-
ментів у процесі буття об’єкта. Особлива властивість структури 
– цілісність та якісна відмінність від якісних характеристик еле-
ментів, тобто неможливість зведення властивостей об’єкта до 
суми властивостей його елементів. Через це розвиток соціального 
явища, яке позначають концептом «безпека», зумовлює зміну його 
змісту та форми, та завжди пов’язаний зі зміною структури явища. 
Структура, у свою чергу, завжди пов’язана зі зміною якості та, на-
впаки. Тому твердження, що спочатку відбуваються кількісні змі-
ни в явищі, а вже за ними якісні, є невірним. Зміна якості завжди 
спричиняє зміну кількості, оскільки перехід одного явища в інше, 
є наслідком процесу взаємодії кількісних і якісних змін, що про-
ходять через проміжні фази зміни якості. Ці фази фіксують зміну 
міри заданої якості, тобто по суті це кількісна зміна, а поява нової 
якості фактично означає появу явища з новими закономірностями 
й мірою, у якій закладена вже інша кількісна визначеність.

Згідно із загальновідомою концепцією «суспільного дого-
вору» місією влади є забезпечення безпеки людини (індивіда), 
суспільства та державних інститутів. Ефективність її досягнення 
значною мірою залежить від стану системи публічного управ-
ління та адміністрування. Цей стан зумовлює сукупність власти-
востей і ознак, тобто змісту та форми буття (існування) вказаної 
соціальної системи. Так, її функціями є планування, організація, 
контроль та ін. Саме вони визначають зміст діяльності її суб’єктів, 
а способи реалізації – форму їх діяльності (накази, нормативні 
акти тощо). Розвиток соціальних систем зумовлює ті чи інші її 
стани, а відтак зміну їх змісту, а потім і форми, оскільки в разі 
їх невідповідності виникає конфлікт, який має вирішуватися за-
міною форми на нову та зміною змісту. Тому, наприклад, суб’єкти 
системи публічного управління та адміністрування мають створю-
вати умови, за яких гарантується певний рівень можливостей для 
задоволення потреб у безпеці людини, суспільства та державних 
інститутів. Цей рівень можливостей є якісно-кількісною характе-
ристикою явища, яке позначають концептом «безпека». Створення 
ж цих можливостей залежить від наявності в суб’єктів управління 
інструментів владного впливу на небезпеки та ефективності їх ви-
користання, яка залежить від низки факторів. Наприклад, оскільки 
безпека є суспільною потребою, то принципово важливим є за-
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безпечення суспільної злагоди щодо визначальних чинників за-
безпечення безпеки людини (індивіда), суспільства та державних 
інститутів. Тому важливим є комплексне врахування політологіч-
ного, правового, ціннісного та етичного аспектів під час реалізації 
наявних та створенні додаткових можливостей суб’єктів системи 
публічного управління та адміністрування при реагуванні на не-
безпеки людині, суспільству та державним інститутам.

Політологічний аналіз дає змогу розглянути процес забезпе-
чення безпеки соціальних систем як суспільне явище, яке спрямо-
ване на захист і підтримку державної влади й, водночас, пов’язане 
з інтересами життєдіяльності великих соціальних спільнот. Ме-
тою правого аналізу є з’ясуванням особливостей та меж право-
вого регулювання взаємодії суб’єктів і об’єктів безпеки, які зу-
мовлені національними та міжнародними правовими нормами 
(угодами, конвенціями тощо). Дослідження ціннісної та етичної 
сутності проблеми забезпечення безпеки дають змогу визначити 
етичні обмеження, що можуть здійснювати вплив на вибір засобів 
і способів її забезпечення, а відтак і характер взаємодії суб’єктів 
та об’єктів безпеки. При цьому має бути врахована й низка фак-
торів, які визначають сучасні тенденції розвитку земної цивіліза-
ції та національних спільнот. Ідеться передусім про необхідність 
урахування взаємозалежності тенденцій змін загальнолюдських, 
національних, групових та індивідуальних ціннісних орієнтацій.

3.1.2. Основні фактори впливу на безпеку соціальних систем 
у контексті сучасних уявлень про її зміст

Першим, хто із системних позицій проаналізував проблеми 
безпеки і виживання держави, суспільства та окремого індивіда в 
контексті їх взаємодії, був один з авторів концепції «суспільного 
договору» англійський філософ-матеріаліст Т. Гоббс [27]. У цій 
концепції феномену безпеки належить центральне місце, оскільки 
головна мета цього договору – уникнення ситуації в суспільстві, 
яку можна охарактеризувати як «війна всіх проти всіх». На думку 
Т. Гоббса, страх перед небезпеками об’єднує людей у суспільство, 
спонукає їх відмовлятися від прагнення до необмеженого само-
ствердження, а піклуючись про власну безпеку, вони делегують 
свою свободу абсолютній владі суверена, оскільки в разі вибо-
ру свободи безмежного самоствердження можуть залишитися в 
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природному стані дикості, за якого ніхто не зможе їм гарантувати 
особисту недоторканність і безпеку. Отже, за Т. Гоббсом, особис-
та безпека досягається у сфері соціального загального, владою й 
силою абсолютного суверена. Учений був переконаний, що лише 
тією мірою, якою суверен забезпечує своїм підданим життя й без-
пеку, можна розраховувати на той чи інший рівень досягнутого за 
його правління добробуту, тобто заради життя й безпеки можна 
поступитися добробутом. Забезпечуючи безпеку підданих, дер-
жава повинна надавати захист від зовнішніх ворогів і зберігати 
мир усередині суспільства, і лише на основі дотримання цих двох 
умов можна підвищувати добробут.

Британський філософ Джон Лок також був прихильником 
концепції «суспільного договору», але його уявлення про без-
пеку людини ґрунтувалися на поглядах про природу людину як 
істоту, яка не наділена від народження свавіллям, потягом до зла 
чи добра [30]. На його думку, зла чи добра людина, залежить від 
впливу зовнішнього середовища. Загальновідомим є його посту-
лат, що розум людини є «чистою дошкою», тобто що знання лю-
дей та інші її риси визначаються тільки накопиченим досвідом. 
Головна теза Дж. Локка полягає в тому, що «суспільний договір» 
насправді укладається для забезпечення безпеки. Водночас, якщо 
державні інститути перестають гарантувати безпеку або навіть 
самі стають джерелом небезпеки для громадян, вони повинні мати 
право та можливість забезпечити свій захист від небезпек, які по-
роджуються діями державних інститутів, і, таким чином, гаран-
тувати собі найважливіші права та свободи. Тому для здійснення 
такої можливості цінністю є не стільки безпека, скільки особис-
та, індивідуальна свобода, тобто безпека досягається тільки за 
умов забезпечення прав і свобод громадян (індивідів). Уявлення  
Дж. Локка про безпеку знайшло відображення в ліберальних те-
оріях та практиці західно європейської демократії, у яких безпека 
людини (індивіда) не тільки ототожнюється з безпекою суспіль-
ства, а й досягається шляхом застосування певних правових меха-
нізмів. Принципово важливою є й теза Дж. Локка, що народ має 
право відібрати владу в тих, хто буде нехтувати його інтересами 
та вручити її іншим, більш гідним довіри. Ця теза набула значної 
популярності в сучасних соціальних конструктах. Проте варто 
вказати на логічний парадокс: народ, який одержує право скасо-
вувати владу, може здійснити це право, але це повертає суспіль-
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ство до стану, який характеризується відсутністю безпеки, тобто 
стану «війна всіх проти всіх», за якого ніхто не зможе їм гаранту-
вати особисту недоторканність і безпеку. Про це свідчать усі без 
винятку революції, у тому числі так звані «кольорові революції».

Осмислення уявлень про безпеку є й у гегелівській філософії. 
Безпеці протистоїть свавілля, стверджує Г. Гегель, а відтак він 
використовує запропоновану ним категорію «неправо», під якою 
розуміє волю, що демонструє свавілля, а його носієм, на його дум-
ку, є індивід, відокремлений від загального права [3]. Тобто запере-
чення загальновизнаного права передбачає можливість «неправа» 
як небезпеку людині, суспільству та державі. При цьому аналізу-
ючи проблему безпеки індивіда, держави й майна, Г. Гегель віддає 
пріоритет безпеці держави, яка гарантує безпеку індивіда й майна, 
оскільки саме вона: має особливий характер цілісності (об’єднує в 
єдине ціле індивідів, накопичені ними матеріальні та соціальні цін-
ності, у тому числі територію їх проживання); визначає функцію 
забезпечення безпеки вищою, ніж договірну природа утворення 
держави (захист життя і власності індивідів є необхідною сутністю 
та сенсом існування держави); може вимагати, щоби життя і влас-
ність індивідів за необхідності було принесено в жертву загальним 
інтересам. Тому, на думку Г. Гегеля, життя індивіда і його власність 
забезпечуються лише безпекою держави, а тому можуть бути (якщо 
виникне необхідність) принесені в жертву задля безпеки держави. 
Це означає, що найнебезпечнішими є злочини проти безпеки держа-
ви, оскільки їх наслідком, зрештою, стане загроза безпеці особи й 
безпеці майна. Водночас Ж.-Ж. Руссо вважав, що громадяни мають 
залишатися абсолютно вільними й не обмеженими діями держави, 
оскільки саме народ є носієм і джерелом влади [16].

Цікавими є уявлення про взаємозв’язок держави та безпеки у 
філософії постмодерну. Зокрема, на думку французького філосо-
фа та історика М.Фуко, державна влада – це влада, «очищена» 
від свавілля, що повсякденно проявляється в стихії людської волі, 
але таке «очищення» можливе тільки в тому разі, якщо розум 
здатний обмежити, визначити цю стихію, узяти її під свій контр-
оль [26]. Те, що в повсякденному житті постійно доводиться сти-
катися зі свавіллям, свідчить про те, що завдання раціонального 
визначення влади як феномену не виконано. Тобто ми до цього 
часу не знаємо, чим є влада, хоча з її стихією постійно доводить-
ся мати справу, стверджує він. Тому влада є феномен, що вияв-
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ляється як дія стихії, що поневолила людину, а владні відноси-
ни можна виявити тоді, коли є факти опору владі. Зі свого боку,  
Ж. Бодрійяр вважав, що сьогодні надбудова визначає базис, а не 
базис надбудову, через що праця нічого не створює, а соціалізує, 
а обрані народом органи влади насправді нікого не представля-
ють [29]. Тому сучасну епоху він характеризує як епоху втрати 
реальності (гіперреальності), останнім бастіоном якої є смерть, 
адже тільки вона не має споживчої вартості. Водночас на смерті 
базується будь-яка влада й економіка. З огляду на це влада сама 
здійснює виробництво безпеки, починаючи від воєнної безпеки й 
закінчуючи страхуванням від нещасного випадку на виробництві. 
При цьому в будь-якому разі йдеться фактично про конвертацію 
смерті, нещасного випадку, хвороби тощо в капіталістичний над-
прибуток. Як і М. Фуко, Ж. Бодрійяр убачає в такій еволюції по-
няття безпеки природний розвиток логічних передумов, що міс-
тилися вже в теорії «суспільного договору», де суверен (влада) 
наділяється правом змусити померти й дозволити жити. Через си-
метрію з’являється нове право: право змусити жити й дозволити 
померти. Зазначені зміни пояснюються природною метою влади, 
яка прагне контролювати життя як таке.

Вказані погляди на природу влади у Ж. Бодрійяра, М. Фуко, а 
також певною мірою у З. Баумана [34], зумовлюють і відповідні 
уявлення про безпеку в представників філософії постмодерна. На 
перший погляд, інститути держави спрямовані на захист громадян 
від різноманітних збитків, ризиків, нещасних випадків, безробіття 
тощо, тобто сфера гарантій індивідуальної безпеки максимально 
розширюється. Але водночас розширюється і сфера контролю та 
можливостей влади, зумовлених її, так би мовити, «турботою» 
про безпеку людини. Унаслідок цього така турбота державної 
влади про безпеку громадян може стати реальною небезпекою 
для них самих, особливо коли виникають передумови порушен-
ня чинного законодавства у сфері прав і свобод громадян. За пев-
них умов, правові, інформаційні та інші заходи державної влади 
щодо забезпечення безпеки громадян, можуть насправді стати не-
безпекою для них. З цим важко не погодитися. Це одна з причин, 
чому з боку філософів, соціологів, економістів та інших науковців 
активізуються спроби подальшого з’ясування сутності феномену 
«безпека», аналізу факторів, які впливають на безпеку соціальних 
систем та операціоналізації пов’язаних із ним понять (національ-
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на безпека, безпека людини, політична безпека тощо) у контексті 
пошуку шляхів безпечного розвитку цих систем [ 6; 13; 22; 33].

Сьогодні сучасне наукове знання про безпеку соціальних сис-
тем включає певні взаємопов’язані уявлення про неї в межах тех-
нічних, юридичних, воєнних, політичних, соціальних та інших 
наук. При цьому зусилля вчених концентруються в площині збе-
реження та подальшого розвитку системи базисних цінностей сус-
пільства як структурного рівня (цінності типу: «справедливість», 
«виживання», «свобода», «права людини», «добробут» тощо), так 
і функціонального рівнів. Тому сучасні уявлення про безпеку соці-
альних систем ґрунтуються на тому, що це досить складне явище. 
Воно відображає певні теоретичні уявлення про взаємовідносини 
індивіда, суспільства та соціальних інститутів, акумулює в собі 
наслідки їхньої практичної багатогранної життєдіяльності, нако-
пичений історичний досвід, уподобання й культуру кожної люди-
ни (індивіда), суспільства, держави, земної цивілізації тощо.

Значною мірою через об’єктивно-гносеологічну природу при-
чин та динаміки соціального явища, яке визначають концептом 
«безпека», в останні десятиліття для вирішення комплексної про-
блеми забезпечення безпеки соціальних систем почали залучати 
основні напрацювання отримані в теорії нелінійних процесів і 
теорії хаосу, а також синергетичну термінологію Це сприяє розу-
мінню спонтанності й непередбачуваності небезпек, як наслідків 
взаємодії процесів соціальної і природної самоорганізації соціаль-
них систем, а відтак і їх безпеки. Зокрема, синергетичний харак-
тер політичної безпеки полягає в тому, що вона є наслідком вза-
ємодії системи інститутів політичної, економічної, соціальної та 
гуманітарної сфер життєдіяльності людини, суспільства, держави, 
а в деяких випадках і міжнародних інститутів [6; 11–13; 22; 31]. 
За певних умов це дає змогу створити системний ефект стійкого 
міжнародного та національного суспільного розвитку. Тому в су-
часних умовах безпека має розглядатися як специфічна властивість 
соціальних систем і як комплексний критерій оцінки їх якості та 
цілісності, який характеризує динаміку її розвитку. З огляду на це 
досить часто як основу для розкриття змісту поняття «безпека» 
пропонується розглядати її як певний стан соціальної системи, до-
сягнутий у результаті запобігання завданню шкоди її розвитку. На-
приклад, Статут ООН визначив як одну із головних цілей створення 
та діяльності цієї організації об’єднання зусиль міжнародного спів-
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товариства для підтримки безпеки, а країни-учасники ОБСЄ в ст. 5 
Заключного акта від 1 серпня 1975 р. зобов’язалися утримуватися 
від будь-яких дій, які можуть погіршити ситуацію до такої міри, що 
зроблять марними ці зусилля. Тобто в цьому разі під безпекою розу-
міється деяка якість міжнародних відносин, яка ставиться в залеж-
ність від того чи іншого рівня міждержавних правовідносин. Це дає 
підстави стверджувати, що і в цьому випадку безпека розглядається 
як своєрідна інтегральна характеристика соціальної системи, яка за-
лежить від багатьох чинників і характеризує той чи інший її стан. У 
такому разі досягнення бажаного для системи стану визначає голо-
вну мету її функціонування та розвитку, а також передумови і спо-
сіб її існування під впливом тих чи інших факторів.

З іншого боку, як ми зазначали в попередньому підрозділі, без-
печний і сталий розвиток соціальної системи можна розглядати 
як форму буття, яка може бути охарактеризована такими кате-
горіями, як якість, кількість та структура. Головна особливість 
останньої полягає в цілісності та якісній відмінності від її еле-
ментів. Тому зміна структури завжди пов’язана зі зміною якості, 
і навпаки. З огляду на це, варто погодитися з американським по-
літологом А. Уолферсом на думку якого, безпека в об’єктивному 
плані передбачає відсутність загроз набутим цінностям (ціннос-
тями в цьому разі є структура та якісні характеристики соціальної 
системи), а в суб’єктивному – відсутність страху, що цим ціннос-
тям буде завдано шкоди, що їх буде піддано руйнації [32]. Інак-
ше кажучи, накопичена суспільством система цінностей є фун-
даментальним фактором, який має враховуватися при розкритті 
сутності безпеки соціальних систем, оскільки він значною мірою 
зумовлює вибір механізмів забезпечення безпеки накопиченим 
цінностям. Тобто в цьому разі феномен «безпека» інтерпретуєть-
ся й безпосередньо пов’язується із суб’єктивними за природою 
оцінками характеру й масштабів небезпек цінностям суспільства, 
які характерні для конкретно-історичного моменту його розвитку.

Соціальні системи розвиваються в середовищі, параметри 
якого формуються та постійно змінюються через вплив різнома-
нітних та часто взаємопов’язаних і взаємозумовлених факторів, 
які, зрештою, зумовлюють деякий інтегральний рівень небезпек 
їх життєдіяльності. Очевидно також, що досягнутий рівень їхньої 
безпеки залежить від наявних та перспективних можливостей со-
ціальних систем, ефективності заходів щодо їх реалізації під час 
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прогнозування, виявлення, нейтралізації чи зниження інтеграль-
ного рівня небезпек системі, які зумовлені певною сукупністю 
факторів (явищами, подіями, процесами тощо). Водночас, пере-
важна більшість фахівців у сфері безпеки вважають, що сьогод-
ні основними факторами, які справляють визначальний вплив на 
безпечний розвиток соціальної системи, є: стійка тенденція до 
зростання ролі екологічних факторів у житті людства; зростання 
усвідомлення економічної суті та природи проблем, які накопичи-
лися в біосфері та вимагають для успішного розв’язання спільних 
зусиль світового співтовариства, а отже, і певного рівня співробіт-
ництва в системі міжнародних відносин; необхідність подальшо-
го пізнання та врахування під час розробки стратегії безпечного 
розвитку суспільства еволюційних законів функціонування й роз-
витку природи та суспільства; важливість вибору такої стратегії 
національного розвитку, за якої досягається гармонізація еколо-
гічних, соціальних, економічних, політичних та гуманітарних 
взаємовідносин і співвідношень; усебічне врахування не тільки 
культурно-історичних особливостей національного розвитку, а й 
основних параметрів, складових і характеристик міжнародної без-
пеки, вплив яких часто є вирішальним під час розв’язання про-
блем забезпечення національної безпеки (тобто врахування реалій 
суперечливого, але досить взаємозалежного розвитку країн світу); 
суперечливість, взаємозалежність та тенденція до зростання дина-
міки змін загальнолюдських, національних, класових, групових та 
особистісних інтересів, а в деяких випадках – і ціннісних орієнта-
цій, які отримують дедалі більший вияв на державному, регіональ-
ному та глобальному рівнях міжнародних відносин [4; 13; 15; 22].

Отже, згідно із сучасними уявленнями безпека соціальних 
систем є суспільною потребою. Тому визначальною передумо-
вою забезпечення їх безпеки має бути пошук суспільної злагоди 
щодо вирішення тих чи інших принципових питань розвитку цих 
систем, зокрема щодо основних напрямів суспільно-політичних 
та соціально-економічних реформ. Ці реформи, незважаючи на 
об’єктивну необхідність їх проведення, зазвичай супроводжують-
ся низкою криз (кризових явищ, ситуацій). Вони значною мірою 
руйнують усталенні традиційні цінності та ідео логічно-світоглядні 
уявлення про безпеку життєдіяльності як на рівні окремого індиві-
да, так і суспільства загалом. Ці цінності та уявлення функціону-
ють на рівні соціальних взаємодій і поведінки окремих індивідів, 
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а в сучасних умовах глобалізації з’являється й вагомий міжнарод-
ний вплив. Дуже важливим є те, що часто відсутність національ-
ної злагоди щодо основних напрямів суспільно-політичних та со-
ціально-економічних змін суспільства є наслідком наявності серед 
різних соціальних груп і в провладної еліти найрізноманітніших 
та діаметрально протилежних уявлень як щодо сутності феномену 
«безпека» та її складових, так і факторів, які справляють вплив 
на безпеку соціальних систем у конкретний період їх історичного 
розвитку. Це призводить до суспільно-політичної нестабільності, 
зростання корупції, виникнення етнічних і регіональних конфлік-
тів тощо та зрештою – до зниження ефективності використання 
наявних можливостей для забезпечення безпечного розвитку лю-
дини (індивіда), суспільства та держави [10; 20; 22].

3.1.3. Зміст концепту «безпека» як характеристики буття 
соціальної системи

Сьогоднішній рівень досліджень змісту концепту «безпека» 
дає змогу розглядати його як характеристику буття соціальної 
системи в таких ракурсах [4; 8; 13; 15; 18; 22; 31].

По-перше, його зміст має враховувати результати об’єктивного 
аналізу зовнішніх умов середовища буття системи, що припус-
кає наявність спрямованої ззовні на систему небезпеки та певну 
можливість її прояву (реалізації). У такому розумінні джерело 
небезпеки й об’єкт (соціальна система), на який вона спрямова-
на, є розділеними. При цьому, аналізуючи зовнішні умови буття 
соціальної системи, варто робити акцент на елементах системи 
інтереси яких вимагають безумовного вжиття заходів щодо їх за-
хисту та характеристиках системи, які пов’язані з виконанням її 
основних функціональних завдань. Як правило, це мають бути 
результати об’єктивного системного аналізу: елементів, які за-
безпечують захищеність системи від небезпеки; стану функціо-
нування вказаних елементів, за якого їм не буде завдано істотної 
шкоди, а отже, і самій соціальній системі; стану функціонування 
тих чи інших елементів системи, за якого ймовірність небажаної 
зміни будь-яких їх параметрів, які характеризують їх нормальну 
життєдіяльність відносно незначна; прийнятного рівня небезпе-
ки, а, отже, і ступеня захищеності системи від небезпеки в разі 
її реалізації, який залежить від можливих витрат на обмеження 
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дії чинників, які породжують небезпечне явище (подію, процес 
тощо); здатності системи зберігати стійкість своєї організацій-
но-функціональної структури та основні характеристики в про-
цесі негативного впливу з боку інших систем; умов, за яких не 
завдається суттєвої шкоди іншим складовим (елементам) систе-
ми. Таким чином, можна стверджувати, що результати вказаного 
аналізу зовнішніх умов середовища буття соціальної системи ві-
дображають зовнішній вимір небезпеки для неї, який можна роз-
глядати як характеристику її буття.

По-друге, зміст концепту «безпека» як характеристика буття 
соціальної системи має враховувати й особливості та динаміку 
взаємовідносин елементів системи. За певних умов джерелом 
небезпеки для системи може стати той чи інший її елемент. 
У цьому разі джерело небезпеки й об’єкт (соціальна система), 
на який вона спрямована збігаються. Наприклад, історичний 
досвід переконливо свідчить, що неефективність взаємодії 
елементів соціальної системи, зокрема державних інститу-
тів та інститутів громадянського суспільства, корупція, недо-
сконалість правових норм, масове порушення прав і свобод 
людини, дефіцит необхідних для розвитку системи ресурсів 
тощо породжують низку небезпек, які можуть досить швидко 
призвести до руйнації соціальної системи (держави). За таких 
умов забезпечення безпеки соціальної системи значною мі-
рою пов’язується з необхідністю вдосконалення теоретичних 
та організаційно-правових засад державотворення, публічного 
управління та адміністрування, налагодження ефективних ко-
мунікацій і соціальних взаємодій тощо [21].

Тому результати системного аналізу цих та інших чинників, які 
визначають особливості та динаміку взаємовідносин елементів 
системи, відображають внутрішній вимір небезпеки для неї, який 
також можна розглядати як характеристику її буття.

По-третє, оскільки безпека може сприйматися й оцінюватися 
лише суб’єктом, який рефлексує, то її зміст як характеристика бут-
тя соціальної системи має розглядатися і крізь призму психологіч-
ної реакції людини (індивіда) на об’єктивні зміни зовнішніх умов 
свого існування. Цим умовам людиною дається оцінка як безпеч-
ним, відносно небезпечним чи небезпечним на основі її чуттєво-
емоційного сприйняття. Вказана оцінка покладається в основу ха-
рактеристики умов впливу середовища на систему або її елементи 
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(зокрема людей). Отримана на основі чуттєво-емоційного сприй-
няття оцінка небезпеки є суб’єктивною, але вона є важливою ха-
рактеристикою буття соціальної системи або її елементів.

Сучасні уявлення про безпеку соціальних систем, які знаходять 
відображення в її визначеннях, акцентують увагу на різних аспектах 
безпеки, зокрема таких, як: стан захищеності системи; відсутність 
чи наявність небезпеки; наявність специфічної властивості (атрибу-
ту) системи, що забезпечує її безпечне функціонування (наприклад 
її спроможність щодо самовдосконалення); результати специфічної 
діяльності тих чи інших інститутів держави; сукупність чинників, 
що забезпечують життєздатність системи або сприятливі умови 
для її розвитку; культурно-історичні феномени розвитку систе ми; 
інституціоналізації взаємодій елементів соціальної системи в кон-
тексті задоволення їхніх важливих потреб та досвіду культурно-іс-
торичного розвитку. При цьому те чи інше розуміння змісту кон-
цепту «безпека», як характеристики буття соціальної системи, як 
правило, зумовлює необхідність визначення та врахування інших 
характеристик. Це дозволяє більш ґрунтовно розкрити зміст вказа-
ного концепту та зумовлює його різні інтерпретації в контексті бут-
тя соціальної системи, які можна звести до наступних груп.

1. Безпека соціальної системи розуміється як відсутність небез-
пеки для неї. Зокрема, деякі тлумачні словники трактують понят-
тя «безпека» як стан, коли немає небезпеки, або як стан, за якого 
ніщо кому-небудь або чому-небудь не загрожує, тобто чинників, 
які можуть становити небезпеку існуванню, наприклад, індивіду 
чи соціальній групи, немає [24]. Але за будь-яких умов безпеку со-
ціальної системи не можна розглядати як стан, коли немає небезпе-
ки. Історичній досвід не демонструє прикладів, коли такого стану 
вдалося б досягти тій чи іншій соціальній системі. Навпаки, різні 
народи, намагаючись захистити себе від тих чи інших небезпек, 
створили такі види та системи виробничих і технологічних потуж-
ностей, системи озброєнь і в такій їх кількості, що це стало однією 
з найбільших небезпек існуванню людської цивілізації. Крім того, 
як було показано в підрозділі 3.1.1, феномени «безпека» та «небез-
пека» взаємозалежні, тобто не можуть існувати один без одного, 
а наявність небезпеки для соціальної системи не виключає, а на-
впаки, передбачає її безпеку, яка, по суті, є реакцією системи на 
небезпеку. Крім того, розуміння безпеки як відсутності небезпеки, 
заперечує потенційну можливість розвитку організаційно-функці-
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ональної структури соціальної системи, який зумовлює перманент-
не відтворення тієї чи іншої небезпеки для її буття.

2. Безпека соціальної системи розглядається як її невід’ємна 
властивість (атрибут). На підтвердження цієї тези акценту-
ють увагу на тому, що існування будь-якої системи припускає 
її певну захищеність від руйнівної дії тих чи інших небезпек. 
Справді, здатність чинити опір руйнуванню – характерна влас-
тивість об’єктів живої та неживої природи, від атома до людини 
включно. При цьому живі організми взаємо діють із зовнішнім 
світом і тією чи іншою мірою оцінюють небезпеки своєму ево-
люційному розвитку, що відповідає їхній природній сутності. У 
процесі розвитку вони вдосконалюють відповідні захисні сис-
теми та функції, спрямовані на зменшення руйнівному впливу 
небезпек. Водночас є певні сумніви щодо доцільності розгляду 
безпеки як невід’ємного атрибуту соціальної системи, оскільки 
визнання атрибутивного характеру безпеки означає не що інше, 
як принципове заперечення необхідності забезпечення безпеки 
системи. Скоріш усього, безпека не є невід’ємним атрибутом 
соціальної системи. Здатність запобігати небезпекам чи реагу-
вати на них сама по собі не виникає. Тому безпека (чи її від-
сутність) є наслідком наявності певних обставин. Зокрема, коли 
йдеться про наявність (відсутність, належний рівень тощо) без-
пеки особи, суспільства, держави, то це є результатом їхньої 
соціальної діяльності (соціальних взаємодій).

3. Безпека соціальної системи розглядається як результат спе-
цифічної діяльності державних інститутів. Це може проявлятися в 
таких видах (складових) їхньої діяльності, як, наприклад: виявлен-
ня, прогнозування, та нейтралізація процесів, які можуть завдати 
шкоди тій чи іншій соціальній системі або забезпечення їх належ-
ного розвитку в контексті захищеності від небезпеки знищення. 
Очевидно, що в цьому разі інтерпретація змісту безпеки соціальної 
системи значною мірою передбачає його розуміння як деякої мети.

4. Безпека соціальної системи розглядається як певний її стан, 
за якого її існуванню та розвитку реально не загрожує військова, 
економічна, екологічна або інша небезпека та за якого забезпе-
чується її нормальне функціонування і прогресивний розвиток. 
Наприклад, якщо такою соціальною системою розглядається 
держава, то вказаний стан означає, що держава здатна успішно 
протистояти силовому тиску ззовні або адекватно відреагувати 
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на збройний заколот у країні тощо. Якщо йдеться про міжна-
родну систему, то вказаний стан означає так звану стратегічну 
стабільність, коли досягнуто бажаний (прийнятний) рівень вза-
ємовідносин та довіри між її суб’єктами, які одночасно можуть 
бути об’єктами й суб’єктами небезпеки відносно один одного. 
Інтерпретацію безпеки соціальної системи як певного її стану 
певною мірою можна ототожнювати з характеристиками її стій-
кості щодо реагування на будь-які спроби зовнішнього та вну-
трішнього силового тиску на неї [9].

Варто зазначити, що безпека соціальної системи часто розгля-
дається в контексті соціального виміру безпеки, з огляду на те, 
що суспільство є соціальним організмом, який утворює складна 
система індивідів та соціальних груп, взаємопов’язаних взаємо-
зумовленими соціальними зв’язками і взаємодіями. У цьому разі 
безпека соціальної системи в соціальному сенсі – це об’єктивна 
можливість її адекватної реакції на чинники, які здатні породжу-
вати дисбаланс у соціальній взаємодії її структурних елементів і 
навіть послабити або зруйнувати її структуру. У соціальних сис-
темах небезпека завжди є проявом якісного стану взаємозв’язків 
між її елементами, коли в результаті зовнішніх негативних впли-
вів або виникнення внутрішніх суперечностей між ними та пору-
шення стійкості цих зв’язків один з елементів може завдати шкоди 
іншому. Це означає, що в контексті соціального виміру безпеки, 
поза відносинами, що склалися між елементами соціальної сис-
теми, жоден із них, який має руйнівний потенціал, не може роз-
глядатися як небезпека стосовного іншого, що не взаємодіє з ним.

У цілому ж аналіз інтерпретацій змісту концепту «безпека» 
як характеристики буття соціальної системи, дає підстави ствер-
джувати, що, як правило, йдеться про: тенденції розвитку й умо-
ви життєдіяльності соціуму, його структур, інститутів, що ви-
значаються відповідними настановами, за яких забезпечується 
збереження їх якісної визначеності та вільне функціонування, 
яке відповідає їхній природі; певну захищеність функціонуван-
ня соціуму від небезпек, яка є результатом еволюційного розви-
тку та наслідком діяльності соціальних інститутів. Це означає, 
що управлінські рішення щодо забезпечення безпеки соціаль-
ної системи треба приймати на підставі аналізу характеристик 
її буття, які можна описати за допомогою різних показників 
(індикаторів, індексів). Вихід показників, які визначають без-



381

пеку системи як характеристику її буття за допустимі межі, 
призводить до невиконання функціональних завдань системи, 
а зрештою, до її руйнування (розпаду її структури, порушення 
цілісності тощо). Тому треба відстежувати параметри (індекси, 
індикатори), які визначають рівень безпеки системи.

3.1.4. Підходи до розкриття змісту концепту «безпека»  
та формування механізмів забезпечення безпеки  

соціальних систем

Підходи до розкриття змісту концепту «безпека». Як ми зазна-
чали в підрозділі 3.1.1, можна виокремити три основних підходи, 
які використовують науковці, політики та управлінці при розкритті 
сутності природи соціального явища, яке позначають концептом 
«безпека»: концептуальний, аксіологічний (ціннісний) та політико-
управлінський (практико-орієнтований).

Методологічною основою концептуального підходу є онто-
логічні та гносеологічні аспекти сутності природи соціального 
явища, яке позначають концептом «безпека». Як відомо, онтоло-
гічний аспект дає змогу з’ясувати фундаментальні проблеми існу-
вання, розвитку сутнісного, найважливішого, тобто первоначала 
всього існуючого, найзагальніші принципи буття (способу існу-
вання) світу, людини, суспільства, особливість цих первоначал, 
які існують об’єктивно (незалежно) від людини і її свідомості. У 
цьому разі онтологічний аспект дослідження природи феномену 
безпеки полягає в тому, що безпека існує в загальній структурі 
буття об’єктів реального світу. Вона перебуває в різних формах, 
які відображають оптимальні умови їхньої життєдіяльності, тоб-
то такі, за яких мінімізовані небезпеки природної визначеності 
буття об’єктів. Така об’єктивна реальність дає змогу забезпечити 
самозбереження всього живого й охоплює явища, процеси, зако-
номірності тощо, які існують у світі живої природи. При цьому 
деяка дія (явище, процес тощо), яка визначається людиною як 
безпечна, за своєю природою насправді може бути небезпекою 
для її буття. Тому виникає, на перший погляд, парадоксальна си-
туація: в об’єктивному сенсі забезпечення безпеки людини може 
мати небезпечний характер. Це означає, що в контексті вивчення 
умов виживання (прогресивного розвитку) соціальних систем не-
обхідно розрізняти безпеку в природній визначеності від безпеки 
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в суб’єктній визначеності. Люди об’єднуються в групи, встанов-
люють один з одним нормативно регульовані відносини, значною 
мірою керуючись прагненням до безпеки. Тому в соціальних сис-
темах функція забезпечення безпеки незмінно залишається одні-
єю з найважливіших.

Забезпечення безпеки живого організму передбачає його дії 
щодо самозбереження (зумовлені інстинктом самозбереження), 
тобто адекватну реакцію на заперечення природної визначеності 
його буття. Оскільки людина, як елемент соціальної системи, є 
свідома істота, то для неї феномен безпеки має подвійну при-
роду, зумовлену єдністю загальності природи самозбереження й 
особливостями форми її прояву в соціальній системі в процесі 
діяльності людини. Отже, існує необхідність відокремлення без-
пеки в природній визначеності від безпеки людини як свідомої 
істоти. З огляду на онтологічний аспект безпеки, можна ствер-
джувати, що безпека людини – це водночас стан і категорія, які 
характеризують її самопочуття і впевненість (інтуїтивні чи такі, 
що базуються на знаннях) у тому, що небезпеки, наприклад, її 
життю чи майну, відсутні, або для їх захисту є відповідні засоби 
(ресурси, можливості тощо). Водночас безпеку соціальних сис-
тем можна розглядати як стан і категорію, які характеризують 
суверенну свободу вибору шляхів її самовдосконалення та про-
гресивного розвитку, які належним чином захищені.

Гносеологічний аспект передбачає акцентування уваги на те-
орії пізнання того чи іншого соціального явища, яке позначають 
концептом «безпека», тобто на вивченні проблеми природи пізнан-
ня і його можливостей, відношення знання до реальності, дослі-
дження загальних передумов пізнання, виявлення умов його до-
стовірності та істинності. Тому в цьому випадку гно сеологічний 
аспект дослідження соціального явища, яке позначають концеп-
том «безпека» передбачає не аналіз індивідуальних механізмів, 
які діють у психіці, що дають змогу тому або іншому суб’єктові 
дійти певного пізнавального результату щодо розуміння цього 
явища, а виявлення загальних підстав, які дають можливість роз-
глядати цей результат як знання, що виражають реальний (дій-
сний) стан речей. Саме подвійна природа соціального явища, яке 
визначають концептом «безпека» зумовлює важливість наукового 
дослідження особливостей пізнання цього явища, тобто гносео-
логічний аспект його дослідження Він пов’язаний безпосередньо 
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з особливостями пізнання феномену безпеки, оскільки в процесі 
історичного розвитку людина пізнає її через чуттєвий досвід і за-
вдяки раціональному пізнанню довколишнього світу. З часом на-
копичені людиною знання трансформуються в практичний досвід 
і достовірні знання. При цьому гносеологічний аспект розкриття 
змісту концепту «безпека» пов’язаний зі значними труднощами. Це 
зумовлено тим, що об’єктивно існує, з одного боку, безперервний 
процес об’єктивних змін зовнішнього і внутрішнього середовища 
соціальних систем, які породжують небезпеки їх буттю, а з другого –  
практично відкрита множина оцінок причин і наслідків цих небез-
пек. Як правило, ці оцінки включають явний чи латентний ціннісний 
контекст, оскільки як суспільне явище, безпека належить до загаль-
нолюдських цінностей, таких як, наприклад, добро, справедливість 
та інші, а відтак має ціннісну значущість для багатьох поколінь лю-
дей. Зокрема, знання про передумови та механізми забезпечення 
власної безпеки дають людині свободу вибору в тих чи інших си-
туаціях, дають змогу реалізувати її творчий потенціал та розкрити її 
ціннісну значущість. Тому об’єктивно виникає потреба дослідження 
й аксіологічного (ціннісного) аспекту при розкритті сутності приро-
ди соціального явища, яке позначають концептом «безпека».

Методологічною основою аксіологічного підходу при роз-
критті сутності природи соціального явища, яке позначають кон-
цептом «безпека», є основні здобутки науки про цінності – аксіо-
логії. Вона, як відомо, є окремим розділом філософії та ученням 
про природу духовних, моральних, естетичних та інших ціннос-
тей, їх зв’язок між собою, а також із соціальними, культурними 
чинниками та особистістю людини. При цьому варто зазначити, 
що виділення та конституювання предметної проблематики ак-
сіології було пов’язано з переглядом обґрунтування етики – на-
уки, яка вивчає мораль, суспільні норми поведінки та звичаї та в 
якій буття ототожнювалося з благом. Сьогодні розвиток аксіоло-
гія пов’язаний із трактуванням філософії як культури самосвідо-
мості, як рефлексії над її смисловими й ціннісними підставами. 
Тому аксіологія задає теоретичне і практично-духовне ставлення 
до світу й людини та повернула філософське й соціогуманітарне 
пізнання до аналізу феноменів особистості та індивідуальності, 
«людського в людині», сенсів і виправданню людського буття, 
його ідеалам і імперативам та, як теорія, доповнюється феноме-
нологією цінностей. Саме тому досить часто фахівці оперують 
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такими поняттями як філософія безпеки, культура безпеки, забез-
печення безпеки накопичених цінностей тощо.

Принципово важливим у випадку аксіологічного аспекту до-
слідження соціального явища, яке позначають концептом «без-
пека» є те, що слід враховувати передусім презумпцію неви-
значеності та нестійкості в соціальній системі, яка зумовлена 
суперечливістю ціннісних орієнтацій та інтересів її елементів, 
а також принцип цілісності соціальної системи, який зобов’язує 
досліджувати її безпеку в певному інституційному середовищі, 
що забезпечує об’єднання різноспрямованої діяльності її елемен-
тів у єдиний процес для досягнення загальних цілей, які детермі-
новані ціннісними орієнтаціями її елементів.

Основою еволюції філософських уявлень про цінності є тра-
диційні уявлення людини про світ, в основі яких лежить дихо-
томія знання та цінностей. Аналіз поглядів представників різних 
філософських шкіл, які досліджували категорію «цінність», свід-
чить, що лінія між ними проходить, через межу раціональної чи 
моральної (ціннісної) визначеності світу. Що первинне: буття чи 
свідомість, природа чи розум? Та чи інша відповідь на ці запитан-
ня давала змогу відповісти на інші ключові запитання, зокрема: 
чи може людина, спираючись на свій розум, гармонійно, доскона-
ло облаштувати своє життя, а отже, і забезпечити свою безпеку, 
чи, навпаки, варто визнати існування вищих від розуму ціннос-
тей, які необхідно сприймати як закон свого буття. Філософське 
визначення цінностей ототожнює їх із певною якістю. Воно ґрун-
тується на тому, що саме почуття людей спонукають її визначати 
те, що стоїть над усім, до чого варто ставитися з повагою, чого 
варто досягати, що необхідно захищати понад усе. Тому цінність 
є фундаментальною нормою, яка формує ціннісні орієнтації лю-
дини, дає їй змогу вибирати лінію поведінки. Водночас, на пе-
реконання М. Вебера, у кожної історичної епохи є своя система 
цінностей, тобто це категорія історична [2]. Тому завжди існує 
певна множина рівноправних ціннісних систем, які є регулято-
рами людської діяльності, факторами стабільності та інтеграції 
соціальних систем різних рівнів. З огляду на зазначене, головна 
функція системи цінностей передусім соціальна – бути основою 
вибору для соціальних дій (взаємодій) та інтеграції соціальних 
систем у контексті забезпечення їх безпеки. У реальному житті 
система цінностей значною мірою вже задана людині, тому вона 
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має лише пристосовувати свою поведінку до неї. Водночас тільки 
людина є творцем цінностей, а І. Кант пов’язував категорії «цін-
ність» та «мета», оскільки, на його думку, тільки розумні істоти 
визначають об’єктивні цілі, і це надає їм абсолютну цінність [7]. 
Це означає, цінностям властива особлива об’єктивність, оскільки 
вона зумовлена вищими цілями людського існування і, як ствер-
джував Ф. Ніцше, цінності є метою життя людини, предметом її 
міркувань та прагнень протягом усього життя [14]. Сама ж со-
ціальна система накопичує, зберігає та підтримує (чи заперечує) 
ті чи інші цінності, створені людиною. З огляду на це будь-яка 
цінність завжди має об’єктивно-суб’єктивну природу. Цінністю 
може бути будь-який об’єкт, якщо він акумулює зусилля й потреби 
соціальної системи чи її елементів, спрямовані на їх збереження 
(захист), тобто якщо цей об’єкт розглядається як важлива умова 
забезпечення її безпеки. Можна також стверджувати, що такі цін-
ності, як ідеали, моральні норми, ціннісні уявлення про безумов-
но справедливе та прекрасне, мають об’єктивний характер у тому 
плані, що людина пристосовується до них, як до наявної системи 
цінностей у суспільстві. Водночас структура системи цінностей 
не є незмінною, оскільки вона формується в процесі розвитку со-
ціальної системи, але часові масштаби її існування не збігаються 
з масштабами соціально-економічних, політичних та інших змін у 
системі. Як зазначав А. Тойнбі, у процесі взаємодії різних культур 
форми суспільної організації засвоюються більш-менш успішно, 
а от ядро культури, система цінностей – значно важче. Це свід-
чить про те, що створити ту чи іншу модель соціальної системи і 
відповідну їй систему управління не так уже й важко, але чи буде 
вона функціонувати так, як очікувалося, зокрема, щодо забезпе-
чення її безпеки? Це питання залишається відкритим, якщо не 
були враховані чинники, пов’язані зі збереженням та подальшим 
розвитком набутих народом цінностей. Це означає, що розвиток 
теорії та практики забезпечення безпеки тих чи інших соціальних 
систем потребує поглиблених самостійних досліджень процесів, 
які відбуваються в контексті їхнього ціннісного змісту. На жаль, 
в Україні має місце неприпустимо поверхове ставлення до необ-
хідності розв’язання цієї проблеми. Наприклад, часто зазначені 
цінності намагаються визначити на основі аналізу положень Кон-
ституції України, програмних документів партії, яка перебуває 
при владі або ж ототожнювати їх зі стратегічними пріоритетами 
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державної політики. Тому ціннісні орієнтації на офіційному рівні 
змінюються «від виборів до виборів», а то й ще швидше.

Суттєвим є й те, що закріплюючи нормами права одні цінності, 
держава намагається знищити чи нівелювати інші, які не відпові-
дають політичній орієнтації (проголошеному курсу) чинної влади. 
Це часто стає причиною соціальних конфліктів, тобто породжує 
небезпеки соціальним системам навіть у країнах розвиненої демо-
кратії, не кажучи вже про країни, які тільки стали на шлях демокра-
тичного розвитку, де ця боротьба набуває досить гострих форм, аж 
до збройних конфліктів. Водночас у суспільній та індивідуальній 
свідомості постійно відбувається руйнування традиційних ціннос-
тей та витіснення їх новими в контексті цілей та завдань щодо за-
безпечення безпеки соціальних систем, як передумови збереження 
її базових цінностей. З огляду на це безпека соціальної системи 
сама є цінністю поряд з іншими цінностями. Водночас її можна 
вважати характеристикою інших базових цінностей, зокрема та-
ких, як «добробут», «сталий розвиток», мир тощо, оскільки певний 
її рівень є умовою збереження та накопичення таких цінностей.

Методологічною основою політико-управлінського підхо-
ду при розкритті сутності природи соціального явища, яке по-
значають концептом «безпека», є поточні уявлення про зміст та 
взаємозв’язок тих чи інших соціальних конструктів як от: націо-
нальні інтереси, лібералізм, демократія, політичний реалізм, гро-
мадянське суспільство, людино-центризм та багато інших поро-
джень суспільства, що існують виняткового в силу того, що люди 
згодні діяти так, ніби ці явища існують, або ж згодні дотримува-
тись певних умовних правил поведінки. Дійсно, у процесі соці-
альної взаємодії, коли люди спілкуються між собою, вони роблять 
це виходячи з впевненості в тому, що їхнє сприйняття реальності 
схоже, і діючи в згоді з цим переконанням їхнє сприйняття цього 
як істини в повсякденному житті закріплюється. Іншими слова-
ми, реальність конструюється суспільством, тому соціальні кон-
структи є продуктом його розвитку. Вони завжди штучні, але їх 
сприйняття масами дає змогу трансформувати, перебудовувати 
реальність наприклад, «лібералізм» (свобода, вільний ринок, пра-
ва громадян тощо) є конструктом Західного світу. Оскільки знання 
людей про оточуючий їх соціальний світ є результатом їх домов-
леностей, то будь-які соціальні конструкти, як системи цінностей, 
у кінцевому підсумку є для них частиною об’єктивної реальності.
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Один із найвідоміших соціологів світу Т. Лу́кман, який був по-
слідовником австро- американського вченого А. Шюца розробив 
теорію соціального конструктивізму [25]. Згідно з нею всі знання, 
у тому числі й щодо повсякденної реальності, є похідними від 
соціальних взаємодій і підтримуються останніми. Метою теорії 
є виявлення способів, за допомогою яких індивіди та соціальні 
групи беруть участь у створенні (соціальному конструюванні) со-
ціальної реальності. Вона розглядає шляхи створення людьми со-
ціальних феноменів, які інституціоналізуються, тобто реальність 
перевідтворюється людьми під впливом її інтерпретації і знань 
про неї. Безумовно, це стосується й соціальних феноменів, ство-
рення яких зумовлене необхідністю забезпечення безпеки буття 
соціальних систем. Таким чином, соціальний конструкт є ідеєю, 
яка сприймається як очевидна тими, хто приймає її, але вона за-
лишається штучно створеним культурним артефактом, що нале-
жить певній культурі або спільноті. Тому індивід виявляє вибір-
ковість щодо соціальних конструктів, тобто приймає одні, а інші 
відкидає (не сприймає як істину). Викладене вище повною мірою 
стосується й сучасних знань щодо соціальних конструктів, які 
утворюють методологічну основу вказаного підходу. Так, невід-
повідність уявлень США та російської федерації щодо сутності 
природи феномену «безпека», а відтак і механізмів забезпечення 
національної та глобальної безпеки є наслідком різних за своєю 
сутністю складових соціальних конструктів: «лібералізм» та «ро-
сійський світ» (соборність, духовність, самодержавність та ін.).

Оскільки соціальні конструкти є штучно створеними культур-
ними артефактами, що належать певній спільноті, то в основу 
рішень, які приймаються в межах політико-управлінського під-
ходу щодо безпеки соціальної системи, як правило, покладається 
принцип політичної доцільності. У цьому принципова відмін-
ність вказаного підходу від описаних вище концептуального та 
аксіологічного, у яких більшою мірою домінують наукові прин-
ципи та критерії при розкритті змісту концепту «безпека», як ха-
рактеристики буття соціальних систем. Але, незважаючи на це, 
більшість підходів до забезпечення, наприклад, національної без-
пеки базується на усвідомленні політичною елітою, затвердженні 
на офіційному рівні та реалізації так званої концепції національ-
них інтересів. Ці інтереси визначається різними детермінантами 
та знаходять відображення в законах, концепціях, стратегіях та 
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інших нормативних актах як об’єктивні потреби суспільного роз-
витку, а сферою, де знаходять вияв інтереси, є публічна політика. 
Першоосновою національних інтересів є потреби в безпеці тих 
чи інших соціальних систем, тому тільки в контексті їх реаліза-
ції мають розглядатися всі проблеми, пов’язані із забезпеченням 
безпеки цих систем. І в цьому більшість фахівців доходять кон-
сенсусу. Проте їхні думки іноді є діаметрально протилежними, 
коли вони відповідають, приміром, на такі запитання: коли за-
значені потреби набувають статусу «національних»»? чи право-
мірно стверджувати, що національні інтереси відображають в 
інтегрованому вигляді інтереси особи, суспільства та держави і 
якщо так, то яким має бути механізм узгодженості їхніх інтер-
есів? чи є національні інтереси відносно постійними, чи вони ма-
ють кон’юнктурний характер? чи можливо узгодити національні 
інтереси різних суб’єктів міжнародних відносин? Відкритим за-
лишається й питання щодо суб’єкта, на якого доцільно поклада-
ти відповідальність за визначення національних інтересів та їх 
пріоритетності (глава держави, парламент, шляхом опитування, 
наприклад, використовуючи референдум тощо). Тому формуван-
ня національних інтересів є суперечливим і тривалим процесом, 
не кажучи вже про те, що ці інтереси не є механічною сумою, яка 
складається з інтересів окремих індивідів чи соціальних груп. У 
цьому разі проблема полягає в тому, що держава завжди має спра-
ву виключно із загальнонародним інтересом, а приватний інтерес 
громадян береться до уваги державою, якщо він може бути сприй-
нятий як інтерес суспільний та загальнонародний. З огляду на ви-
кладене, проблеми, пов’язані з визначенням множини національних 
інтересів та практичною їх реалізацією, продовжують перебувати в 
колі наукового дискурсу. Зокрема, науковці виокремлюють такі про-
блемні питання, як: складність взаємодії об’єктивних і суб’єктивних 
компонентів національного інтересу (будь-яким його оцінкам при-
таманний суб’єктивний характер) та, як правило, хронічне бажання 
правлячої еліти репрезентувати власні (корпоративні) інтереси або 
вподобання як національні інтереси.

Підходи до формування механізмів забезпечення безпеки со-
ціальних систем. Як було показано вище, безпека є цінністю для 
соціальної системи. Вона має об’єктивно-суб’єктивну природу, 
оскільки носій цінності має об’єктивну природу, а її значущість 
завжди визначається людиною. Це зумовлює необхідність засто-
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сування при формуванні та оцінці ефективності механізмів забез-
печення безпеки соціальних систем аксіологічного підходу, який 
використовують при розкритті сутності природи безпеки вказа-
них систем. Як правило, основою формування тих чи інших со-
ціальних механізмів є організаційно-правові засади та соціальні 
конструкти. Тому важливим є й застосування політико-управлін-
ського підходу, який використовують при розкритті сутності при-
роди безпеки цих систем. Принципово важливим є й те, що фор-
мування та оцінка ефективності механізмів забезпечення безпеки 
соціальних систем має передусім розглядатися у двох аспектах: 
онтологічному та гносеологічному. У першому випадку в осно-
ву висновків щодо побудови, функціонування та оцінки ефек-
тивності зазначених механізмів мають покладаються об’єктивні 
властивості та якості матерії, які існують незалежно від людської 
свідомості. У другому – загальновизнані істини (закони), вста-
новлені людьми на певному етапі розвитку науки і сформовані 
на цій основі їх суб’єктивні оцінки щодо цих механізмів. Тому 
доцільність застосування концептуального підходу, методологіч-
ною основою якого є онтологічні та гносеологічні виміри сутнос-
ті природи соціального явища, яке позначають концептом «без-
пека», також не викликає сумніву.

Загальновідомо, що будь-який соціальний організм є системою, 
структуру якої утворюють окремі індивіди. Останні створюють 
певні способи впорядкування та організації відносин, які сприя-
ють самозбереженню як системи загалом, так і кожного індивіда. 
Тому розв’язання комплексної проблеми забезпечення безпеки 
людини, суспільства та держави має передбачати певні уявлення 
про роль, місце, особливості формування та умови ефективного 
функціонування механізму забезпечення безпеки соціальної сис-
теми. Ці уявлення є необхідною передумовою реакції для вияв-
лення, прогнозування, запобігання та нейтралізації загроз людині, 
суспільству та державі в різних сферах життєдіяльності.

У процесі розвитку людство створило сукупність структурних 
елементів формування середовища існування соціальної системи. 
Їх належна взаємодія сприяє самозбереженню накопичених цін-
ностей соціального організму та його прогресивному розвитку. Ці 
елементи можна розподілити за певними групами як от: елементи 
культури (мова, релігія, мораль, мистецтво, наука тощо); елемен-
ти соціалізації (громадські організації, соціальна ієрархія, право 



390

тощо); політичні елементи (політичні інститути держави, зброй-
ні сили, правоохоронні органи тощо); елементи економіки (ри-
нок, фінанси, банки, різні види виробництва тощо). Сьогодні цим 
елементам належить визначальна роль у забезпечення цілісності 
сучасного суспільства, збереженні цінностей соціальної системи, 
особливо політичним елементам. Це зумовлено тим, що державні 
інститути не тільки забезпечують об’єднання всіх елементів сус-
пільства (соціальної системи) у єдине ціле, а і продовжують охоро-
няти індивідів, здійснюють правосуддя, забезпечують соціальний 
захист, удосконалення чинного законодавства та його дотримання 
тощо [5; 23]. Ці функції вказані інститути виконують за рахунок 
створення соціальних механізмів. Вони проявляються в соціаль-
ній взаємодії індивідів, соціальних груп, соціальних структур, со-
ціальних норм, інститутів, зразків поведінки тощо. Ця взаємодія 
є необхідною умовою та засобом забезпечення належного функ-
ціонування соціальної системи для досягнення її головної мети –  
безпеки. При цьому на відміну від імпульсних дій, соціальні дії 
ніколи не здійснюються миттєво. У свідомості індивіда, що діє, 
повинна виникнути стійка мотивація до неї. Тому механізм соці-
альної дії включає потребу, мотивацію й саму дію. Здійснюючи со-
ціальні дії, кожна людина має перебувати з іншими в соціальному 
зв’язку, результатом якого і є соціальна взаємодія. Значну роль у 
здійсненні соціальної взаємодії відіграють очікування поведінки 
(реакції) з боку іншого індивіда, соціальної групи чи суспільства 
загалом. Якщо підтверджуються загальнозначущі очікування, ви-
никають нові, пов’язані з подальшим виконанням зспільних за-
вдань. Зрештою, з’являється певний набір стійких соціальних очі-
кувань, що надають взаємодії впорядкованого та передбачуваного 
характеру. У цьому першорядну роль відіграють соціальні норми, 
у тому числі закріплені нормами права [23]. Вони визначають стан-
дарти діяльності і правила поведінки елементів соціальної систе-
ми. Починаючи від члена соціальної групи до суспільства й органів 
державної влади включно, виконання норм очікується та підтри-
мується за допомогою відповідних санкцій із боку як держави, так 
і суспільства. Тому соціальні норми впорядковують і регулюють 
соціальні взаємодії, тобто дії, які спрямовані на іншу людину й ви-
кликають зворотну реакцію.

Соціальна практика показує, що суспільству необхідно закрі-
плювати системою правил, норм, стандартів поведінки в певних 
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відносинах деякі типи соціальних відносин, вступаючи в які, 
люди задовольняють фундаментальні потреби. Наприклад, по-
треба виховувати й соціалізувати підростаюче покоління вима-
гає закріплення сімейних відносин, а потреба в безпеці – визна-
чити та закріпити обов’язки громадян щодо захисту держави. 
Тому формуються соціальні інститути, які підтримують спіль-
ну, скооперовану діяльність людей, визначають стійкі зразки 
поведінки. Беручи участь у певних відносинах і представляючи 
певний соціальний інститут, люди для отримання переваг ви-
конують узгоджені спільні дії, об’єднуються в соціальні групи, 
які можна визначити як сукупність індивідів, що певним чином 
взаємодіють на основі очікувань кожного члена групи. Таким 
чином, соціальна взаємодія людей є основою різних соціаль-
них об’єднань і самого суспільства, яке є складною системою 
соціальних зв’язків і взаємодій, що встановилися між людьми, 
сукупністю різноманітних форм їхньої спільної діяльності, а 
відтак важливим є розуміння функцій соціальних механізмів у 
контексті забезпечення безпеки соціальних систем.

Як правило, під соціальними механізмами розуміють специ-
фічні соціальні системи, які породжують соціальні зміни в різних 
сферах життєдіяльності людини й суспільства в контексті моти-
ваційних, нормативно-ціннісних та інших чинників, які й зумов-
люють діяльність соціальних суб’єктів та їх взаємодію з приводу 
регулювання соціальних процесів. При цьому загальними рисами 
цих механізмів є те, що: регулювання соціальних процесів відбу-
вається відповідно до суспільних потреб (заборона, прискорення 
тощо); їхніми суб’єктами є соціальні групи, які можуть бути ре-
презентовані соціальними інститутами, організаціями, представ-
никами цих груп; їхня діяльність ґрунтується на соціальних ін-
ститутах, які виступають як стала нормативна база, що визначає й 
підтримує необхідні форми соціальної поведінки; за змістом вони 
складаються з матеріальних і духовних цінностей; вони є систем-
ними утвореннями, на що вказує характер внутрішніх зв’язків 
між елементами механізму та функціональних зв’язків соціаль-
ного механізму із зовнішнім соціальним середовищем. Зрештою, 
розвиток суспільства як соціальної системи, відбувається завдяки 
тому, що зміна тієї чи іншої підсистеми соціального організму зу-
мовлює зміну його багатьох підсистем, а інколи й усіх підсистем. 
Це робить соціальний організм високоорганізованою системою 
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зі зворотними зв’язками, здатною до саморозвитку та самовдос-
коналення. При цьому найважливішими елементами, взаємодія 
яких певною мірою і створює соціальний організм, є соціальні 
механізми [21]:

 – соціальної активності особи та суспільства, в основу функ-
ціонування та розвитку якого покладена така схема: соціальні 
цінності – ціннісні орієнтації – потреби – інтереси (усвідомле-
ні потреби) – мотиви (спонукання до діяльності) – орієнтація й 
установка на відповідну діяльність – цілі, яких належить досяг-
ти внаслідок цієї діяльності – рішення розпочати діяльність – дії, 
тобто діяльність, спрямована на задоволення потреб (йдеться про 
мотиваційні виміри соціальних процесів і явищ життєдіяльності 
особи та суспільства);

 – соціальної диференціації суспільства на соціальні групи та 
їх інтеграції в складні комплекси соціальних зв’язків, в основу 
якого покладена схема, майже аналогічна наведеній вище (цей 
механізм фактично є структурним виміром соціальних процесів 
і явищ);

 – соціальної організації суспільства, а саме диференціації 
його життєдіяльності на певні соціальні інститути та інтеграції 
цих інститутів у складні сукупності інституціональних соціаль-
них зв’язків (в його основу покладена схема, притаманна меха-
нізму соціальної активності, а принципова відмінність між ними 
полягає в тому, що він пов’язаний з організаційними вимірами 
життєдіяльності особи й суспільства);

 – соціального управління суспільством, якому притаманні 
управлінські параметри вимірювання відповідних соціальних явищ 
і процесів (цей механізм тісно пов’язаний із механізмами соціальної 
організації та соціальної активності, оскільки в ньому роль ключо-
вої ланки відіграє державно-управлінське рішення).

Зважаючи на викладене, можна стверджувати, що в змінах та 
функціонуванні соціальних механізмів провідну роль відіграють 
цінності, ціннісні орієнтації та інтереси (від індивіда до суспіль-
ства загалом), а відтак будь-яка їх зміна не може не викликати 
зміни у функціонуванні й розвитку механізмів і, таким чином, в 
організації управління суспільними процесами. Тому важливи-
ми є дослідження тенденцій формування соціальних механізмів 
у, так би мовити, «ціннісному вимірі». Їх результати мають слу-
гувати орієнтирами для розробки безпекової складової публічної 
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політики та бути основою побудови механізму її реалізації. Цей 
механізм можна розглядати як вид соціального механізму, що має 
певну специфіку, яка визначається метою щодо забезпечення без-
пеки соціальної системи. У цілому ж механізм забезпечення без-
пеки соціальної системи – це сукупність державних інститутів, 
структур громадянського суспільства, соціальних груп, в основу 
взаємодії яких покладені нормативні важелі та стимули, засоби, 
способи для визначення, залучення, організації та використання 
матеріальних, фінансових та інших ресурсів із метою виконання 
завдань забезпечення безпеки. У цьому механізмі проявляють-
ся загальні риси соціального механізму, зокрема, у специфічній 
функціональній ролі соціального механізму в суспільстві, а саме: 
регулювання соціальних процесів відповідно до суспільних по-
треб у безпеці (передусім створення належних умов для підтрим-
ки бажаного рівня захищеності від небезпек щодо цілісності сус-
пільного організму та його прогресивного розвитку). Суб’єктами 
в цьому механізмі є соціальні групи, які залежно від типу механіз-
му (політичного, економічного, воєнного тощо) створюють спе-
цифічні системи взаємодії на основі обміну результатами своєї 
діяльності. Цей механізм ґрунтується на соціальних інститутах, 
які виступають як нормативна база, що визначає й підтримує 
необхідні форми соціальної поведінки. Визначають цей механізм 
національні цінності, явища суспільного буття й суспільної свідо-
мості, а об’єктами безпеки є національні цінності, інтереси осо-
би, суспільства, держави.

Висновки. 
1. Соціальне явище є небезпекою для соціальної системи, якщо 

має місце заперечення природної визначеності її буття. Воно має 
об’єктивно-суб’єктивну природу, є невід’ємною властивістю бут-
тя системи, що зумовлено єдністю сталості і змінності, спрямова-
ністю і формами розвитку згідно закону «заперечення-заперечен-
ня». Тому сутність явища, яке позначають концептом «безпека» 
має розкриватися в контексті змісту концепту «небезпека», тобто 
небезпека й безпека – два явища, що перебувають у взаємодії й 
характеризують умови буття об’єктів природи.

2. Безпеку соціальної системи можна розуміти як опосередко-
ване відсутністю небезпеки заперечення природної визначеності 
її буття, тому природа небезпеки зумовлює можливу неадекватну 
оцінку власної безпеки суб’єктом, коли він починає діяти з огляду 
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на власні уявлення про небезпеку. Ситуація може оцінюватися як 
небезпечна, коли такою вона визнається щодо фактора, що запере-
чує природну визначеність буття суб’єкта і, навпаки – як безпечна, 
якщо цей фактор ігнорується. Це зумовлює необхідність розгляду 
концептів «небезпека» та «безпека» як наукових категорій, які ві-
дображають універсальні властивості та закономірності розвитку 
соціальних систем, як елементів об’єктів реального світу.

3. Зміст, який характеризує об’єктивні властивості, складові та 
ознаки і форма, як сукупність зв’язків структури змісту соціаль-
них явищ, які позначають концептом «безпека», пов’язується з 
наявністю умов буття соціальних систем, тому вони є фундамен-
тальною характеристикою їх розвитку, яка акумулює наслідки ба-
гатогранної діяльності цих систем. Причини й динаміка розвитку 
цього соціального явища можуть бути розкриті категоріями бут-
тя: якість, кількість та структура. При цьому сучасні трансформа-
ції в різних сферах суспільного життя спонукають до подальшого 
з’ясування сутності природи безпеки соціальних систем та ме-
ханізмів її забезпечення в контексті єдності онтологічного, гно-
сеологічного, політологічного, правового, ціннісного та етичного 
аспектів, що суттєво ускладнює пошук адекватних рішень щодо 
забезпечення безпеки цих систем.

4. Сьогодні безпека розглядається як інтегральна характе-
ристика соціальної системи, а досягнення її бажаного рівня ви-
значає мету функціонування та розвитку системи, передумови 
і спосіб її існування. При цьому феномен «безпека» часто ін-
терпретується й безпосередньо пов’язується із суб’єктивними 
оцінками характеру й масштабів небезпек накопиченим цін-
ностям суспільства, а досягнутий рівень безпеки залежить від 
спроможності соціальної системи знижувати інтегральний рі-
вень небезпек системі, який зумовлений певними факторами. 
Серед них важливими є відсутність у провладної еліти та со-
ціальних груп уявлень щодо сутності феномену «безпека» та 
факторів, які справляють вплив на безпеку соціальних систем, 
а також національної злагоди щодо основних напрямів сус-
пільно-політичних та соціально-економічних реформ.

5. Результати аналізу зовнішніх умов буття соціальної систе-
ми, чинників, які визначають особливості та динаміку взаємо-
відносин її елементів та оцінки чуттєво-емоційного сприйняття 
людиною небезпек системі доцільно розглядати як характе-
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ристики її буття. Водночас сучасні уявлення про безпеку соці-
альних систем передбачають необхідність урахування й інших 
характеристик її буття, що зумовлює різні інтерпретації її зміс-
ту, зокрема, як результат специфічної діяльності державних ін-
ститутів та певний стан системи. Тому важливим є соціальний 
контекст виміру безпеки соціальної системи, як можливість її 
адекватної реакції на чинники, які породжують дисбаланс у со-
ціальній взаємодії її структурних елементів.

6. Виокремлено три підходи, які використовують науковці, 
аналітики, політики та управлінці під час розкриття сутності 
природи концепту «безпека»: концептуальний, аксіологічний 
та політико-управлінський. Методологічною основою концеп-
туального є онтологічні та гносеологічні аспекти сутності при-
роди концепту, аксіологічного – здобутки науки про цінності 
(аксіології), а політико-управлінського – поточні уявлення про 
зміст та взаємозв’язок тих чи інших соціальних конструктів 
(національні інтереси, глобалізм, лібералізм, демократія та 
ін.). Оскільки ці конструкти є штучно створеними культурни-
ми артефактами, то в основу рішень, які приймаються в меж-
ах політико-управлінського підходу, як правило, покладається 
принцип політичної доцільності, а концептуального та аксіоло-
гічного наукові принципи та критерії.

7. Формування механізмів забезпечення безпеки соціальних 
систем передбачає комплексне застосування концептуального, 
аксіологічного та політико-управлінського підходів. Водночас 
цей механізм є специфічною системою, метою якої є генеруван-
ня соціальних змін та регулювання соціальних процесів у полі-
тичній, економічній та інших сферах життєдіяльності соціальної 
системи з урахуванням мотиваційних, нормативно-ціннісних та 
інших чинників, які визначають взаємодію елементів системи 
в контексті забезпечення їх безпеки, а системний характер його 
функціонування зумовлюється внутрішніми зв’язками між еле-
ментами та їхніми зв’язками із зовнішнім середовищем.

Перспективами подальших досліджень є системний аналіз 
внутрішніх зв’язків елементів механізмів забезпечення безпеки 
соціальних систем та їх взаємодії із зовнішнім середовищем.
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РОЗДІЛ 3.2. ОСМИСЛЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ 
ПОГЛЯДІВ ЩОДО ФОРМУВАННЯ СВІТОВОГО 

ПОРЯДКУ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація. Сучасна ситуація у світі характеризується низкою цікавих 
тенденцій. З одного боку – це явище глобалізації, яке являє собою 
процес всесвітньої уніфікації та інтеграції, а з другого – спо-
стерігаються процеси фрагментації та локалізації людських 
спільнот за різними ознаками, переважно за національною, 
релігійною, цивілізаційною та політико-режимною. Метою 
роботи є проведення аналізу систем світового порядку, які ви-
значали співіснування держав і націй протягом кількох століть, 
дослідження сутності глобальних викликів сучасності та їх 
вплив на забезпечення національної безпеки в ХХІ ст., а також 
установленням місця України в новій архітектурі світоустрою. 
Методологія дослідження ґрунтується на використанні загаль-
нонаукових методів, а саме методів індукції й дедукції, аналізу 
й синтезу, методу узагальнення та ін. Ці та інші методи були 
використані в роботі для проведення історичного аналізу, дослі-
дження сучасної ситуації, а також прогнозування майбутнього 
розвитку світової систем світоустрою та місця в ній України. 
Результати дослідження говорять про те, що в сьогодні систе-
ма світового порядку рухається чи в бік біполярності, чи до ба-
гатополярності, чи, взагалі, до нової структури світу. Для Укра-
їни є необхідним визначення свого місця в системі формування 
нового світового порядку. Практичні результати дослідження 
полягають у тому, що за їх результатами визначено роль Украї-
ни в системі формування нового світового порядку, яке полягає в 
її повноцінній суб’єктивній суверенності, оскільки Україна пере-
буває на полі боротьби Європейської та Євразійської парадигм 
світового порядку міжнародної системи безпеки. Сьогодення 
демонструє важливість України для обох великих центрів сили, 
оскільки належність України до одного чи іншого світового 
центру означатиме те, що цей актор зможе визначати май-
бутнє не лише євроазійського простору, а і світу загалом.
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UNDERSTANDING CONCEPTUAL VIEWS
CONCERNING THE WORLD ORDER FORMATION

IN CONTEST OF PROVIDING NATIONAL SECURITY 

Abstract. The current situation in the world is characterized by a number 
of interesting trends. On the one hand, this is the phenomenon 
of globalization, which represents the process of worldwide 
unification and integration, and on the other hand, the processes of 
fragmentation and localization of human communities are observed 
according to various characteristics, mainly according to national, 
religious, civilizational and political regime. The purpose of the 
paper is to conduct an analysis of the systems of the world order 
that determined the coexistence of states and nations for several 
centuries, to study the essence of global challenges of modern times 
and their impact on ensuring national security in the 21st century, 
as well as to determine the place of Ukraine in the new architecture 
of the world order. Methodology. The research methodology is 
based on the use of general scientific methods, namely methods 
of induction and deduction, analysis and synthesis, the method 
of generalization and others. These and other methods were used 
in the work to conduct a historical analysis, study the current 
situation, as well as forecast the future development of the global 
world system and Ukraine’s place in it. Results. The results of the 
research suggest that the current world order system is moving 
either towards bipolarity, or towards multipolarity, or, in general, 
towards a new structure of the world. It is necessary for Ukraine 
to determine its place in the system of forming a new world order. 
Practical implications. As a result of the study, the role of Ukraine 
in the system of formation of the new world order is determined, 
which consists in its full subjective sovereignty, since Ukraine is 
on the battlefield of the European and Eurasian paradigms of the 
world order of the international security system. Value/originality. 
The present demonstrates the importance of Ukraine for both great 
centers of power, since Ukraine’s membership in one or another 
world center will mean that this actor will be able to determine the 
future not only of the Eurasian space, but also of the world in general.
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Вступ. Серед глобальних викликів сучасності проблема побудо-
ви системи забезпечення світового порядку є однією з найважливі-
ших. Від того, як буде розвиватися система світоустрою, залежить і 
співіснування держав, народів та всього людства.

Незважаючи на потужні процеси глобалізації з її уніфіка-
цією та інтеграцією все більше проявляються явища фрагмен-
тації та локалізації людських спільнот за національними, ре-
лігійними, цивілізаційними та політико-режимними ознаками, 
тобто не всі країни й народи сприймають явище «американіза-
ції» та готові йому слідувати.

Водночас можна констатувати, що зараз у світі відсутній єди-
ний центр прийняття глобальних рішень. Більше того, відсутні й 
кілька таких центрів, що робить архітектуру світу надто уразли-
вою до різного роду конфліктів, які можуть перерости у військові 
локального, регіонального та, можливо, глобального характеру.

Потенційна система світоустрою може мати біполярну, двопо-
лярну чи якусь іншу структуру.

Необхідно виділити і зростання кількості учасників міжнарод-
них відносин та їх вплив на світові політичні процеси. Зростання 
ролі недержавних акторів у системі світового порядку, що фор-
мується, розглядається як одна зі складових демократичного по-
літичного процесу у сфері міжнародних відносин, що забезпечує 
досягнення компромісу різних суб’єктів світової політики, ство-
рення спільних, усіма визнаних і дотримуваних правил.

Водночас місце України в новій системі світоустрою полягає 
в тому, що вона повинна мати свою повноцінну суб’єктивну су-
веренність і бути повноцінним учасником міжнародних процесів, 
при цьому мати всі можливості бути однією з тих країн, які визна-
чають майбутнє євразійського простору та світу загалом.

 
3.2.1. Сутність глобальних викликів сучасності та їх вплив 

на забезпечення національної безпеки в ХХІ ст.
 
Сучасна ситуація у світі характеризується низкою цікавих тен-

денцій. Передусім – явищем глобалізації, яка являє собою процес 
всесвітньої уніфікації та інтеграції й залишається провідною тен-
денцією розвитку людства. Найбільш потужні напрями, якими ха-
рактеризується сучасна система й завдяки яким вона принципово 
відрізняється від колишніх, – це транснаціональні корпорації, не-
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державні організації, самовизначення нових націй та мобільність 
населення, кількість якого швидко зростає. Незважаючи на те, що 
у світі поширюється супротив «уніфікації» та «способу життя під 
Америку», зазначені тенденції зберігаються. Концепт «америка-
нізації» в негативному його ключі активно використовується ав-
торитарними й тоталітарними режимами росії, Ірану, Північної 
Кореї, Китаю та іншими країнами. Ці країни у своїх антидемокра-
тичних ідеологічних промовах на кшталт «руського міра», «іслам-
ської революції», ідеології Чучхе та комунізму, ідей Мао Дзедуна 
засуджують всезагальну уніфікацію та «американізацію», а разом 
із тим, намагаються уникнути процесів глобалізації шляхом штуч-
них обмежень для економіки та населення власних країн.

Також поряд із цими змінами можна спостерігати протилежну 
тенденцію, яка полягає у фрагментації та локалізації людських 
спільнот за різними ознаками, переважно за національною, релі-
гійною, цивілізаційною та політико-режимною. За визначенням 
Р. Хааса, «період стабільної однополярності закінчився, і світ 
вступив в епоху бесполюсного порядку, що характеризується ди-
фузією сили і впливу, зростанням числа активних гравців, вклю-
чаючи недержавних» [32].

Незважаючи на таке тлумачення сучасного світоустрою, у сві-
ті відсутній один єдиний центр прийняття глобальних рішень. 
Разом із тим нема й кількох конкуруючих між собою центрів, як 
за багатополярності. Деякі політологи вважають, що прослідко-
вується «оперативне» згортання глобалізації, а на її місце може 
прийти регіоналізація як провідна тенденція світового розвитку. 
У результаті цих процесів може відбутися поділ світу на макро-
регіони зі своїми центрами впливу – багатополярна модель.

Наразі відбувається інформатизація та цифровізація в усіх сфе-
рах життєдіяльності людей. Метою майбутнього технологічного та 
інших форм світового лідерства є гонитва за створенням кванто-
вого комп’ютера. Формуються демографічні дисбаланси, що про-
являються в кризі природного приросту населення в Європі та Пів-
нічній Америці та демографічний бум у країнах Азії та Африки. 
Багато вчених наголошують на явищі демографічного перенаван-
таження планети Земля, оскільки кількість її населення вже сягну-
ла за 7 млрд осіб та досягає критичних можливостей співіснування.

Саме тому питання врегулювання проблем перенаселенос-
ті Землі, коригування міграційних потоків робочої сили та 
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розв’язання проблем із демографічними дисбалансами склада-
ють ще один проблемний блок у світовому порядку.

Разом із тим можемо спостерігати й екологізацію міжнарод-
них відносин. Це проявляється в організації різноманітних фо-
румів і конференцій, що присвячені проблемам довкілля. Також 
велика кількість країн другого та й першого світів потребують 
модернізації своїх економік, підвищення їх ефективності та пе-
реходу від викопного палива до чистої енергії. Глобальна зміна 
клімату перетворюється на загальновизнаний та безпековий фак-
тор, який ставить завдання перед низкою країн світу розробляти 
системи раннього попередження погодних подій, що становлять 
загрози національній безпеці та життю громадян. Через це вини-
кає необхідність швидкого реагування та запобігання глобальним 
кліматичним змінам, а екологізація міжнародних відносин пере-
творюється на одну з основних ознак світового порядку.

Також через пандемію Covid-19 відбулося посилення впливу 
біополітики, коли відбувається впровадження біологічних тех-
нологій соціального управління, які пояснюються необхідністю 
«виживання людства».

Відбувається загострення наявних давніх та виникнення нових 
конфліктів між різними державами – Афганістаном, Нагірним Ка-
рабахом, Сирією, Україною тощо. Якщо великі міжнародні орга-
нізації (ООН, ОБСЄ, ЄС, НАТО та ін.) після Другої світової війни 
могли виступати універсальним регулятором міжнародних відно-
син, то в сучасному світі вони зазнали жорсткої кризи та втратили 
свою ефективність. Урешті-решт, уся система сучасної світової 
колективної безпеки опинилася в затяжній та непередбачуваній за 
своїми наслідками кризі. Дії російської федерації щодо України 
та ядерний шантаж є наочним підтвердженням вищевикладеного.

На початку ХХІ ст. відбувалися складні трансформаційні проце-
си, що зумовлені викликами глобалізації, активізацією різноманіт-
них етнічних та релігійних чинників, значними змінами міжнарод-
ного середовища та системи безпеки. Військово-політична ситуація 
у світі набула якісно нових ознак за останні роки та процеси її зміни 
тривають. Вона формується під впливом потужних і швидкоплин-
них процесів, які відбуваються у сфері міжнародних відносин.

Військово-силовий чинник, який усе частіше опиняється в 
центрі уваги в геополітичних розкладах потужних країн світу 
та абсолютизується деякими вченими й політиками, насправ-
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ді відіграє роль компенсатора у зв’язку з неможливістю ство-
рити власну м’яку силу.

Наприклад, росія не здатна нічого запропонувати світові з ін-
струментів ХХІ ст. – ні технологій, ні інновацій у сфері виробни-
цтва, ні космічних проривів, ні будь-яких інших сучасних досяг-
нень. Разом із тим вона може запропонувати газ, нафту, ядерний 
шантаж та військову агресію.

Можемо констатувати, що людство опинилося в умовах такої 
загрози, де військово-силовий чинник починає витісняти цивілі-
заційний та міжнародно-правовий фактори й перетворюється на 
домінанту сучасного світового прядку.

Жодна нація й жодна держава, якщо вони хочуть зберегти своє 
майбуття, а не хочуть бути роздавленими й поглинутими іншими 
світовими акторами вже сьогодні, не можуть дозволити собі апа-
тичних настроїв. Натомість, усвідомлюючи потенційні загрози і 
виклики, уже зараз мають створюватися запобіжники перед май-
бутніми світовими перетвореннями та вже зараз мають готуватися 
до прийдешніх змін на планеті, усвідомлювати майбутні виклики 
новітніх часів та дійти розуміння того, що на рівні сприйняття 
світ невпинно зменшується, водночас можливості людства швид-
ко збільшуються. Наближається пора, коли часу буде менше, ніж 
здається. Загрози, які стоять перед світом, попереджають та випе-
реджають людство в створенні потенційних кардинальних труд-
нощів та в зародженні прийдешніх колосальних змін.

Усе людство має бути готове вистояти насамперед перед за-
грозою глобального економічно-продуктового та енергетично-ре-
сурсного колапсу. У досить скорому майбутньому у світі відчува-
тиметься брак нафти й доступної традиційної енергії, проблеми 
забрудненого повітря та довкілля, нестача їжі та чистої прісної 
(питної) води, кліматичні зміни, пандемії й генні захворювання, 
перенаселення планети й міграційні напруги, зіткнення націо-
нально-етнічних і релігійних культур із концептом мультикуль-
туралізму, міжрелігійні та міжрасові суперечки, терористичні за-
грози й ланцюг локальних конфліктів та глобальний перерозподіл 
сфер впливу між провідними державами світу тощо.

На планеті практично не залишилося чистої води в місцях, за-
селених людьми. При цьому забруднюються не лише поверхневі, 
але й підземні, зокрема ґрунтові, води. Брак чистої води вже є одні-
єю з найактуальніших проблем людства, прісна вода (ресурси якої 
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на Землі становлять лише 2,5–3 %) уже нині подекуди є дорожчою, 
ніж нафта, а більш ніж 1,5 млрд людей живуть у регіонах (на Пів-
ночі Китаю, в Індії, а також на заході США) і в мегаполісах, у яких 
відчувається нестача питної води. 40 % населення Землі проживає 
уздовж протікання великих річок. У Китаї, наприклад, аж 20 % на-
селення Землі мають доступ лише до 5 % питної води, причому 
90 % річок поблизу міст серйозно забруднені. Від браку води не-
вдовзі потерпатимуть уже 2 млрд людей, а до 2050-го р. (коли, за 
прогнозами, населення Землі становитиме 9 млрд) проблема може 
ще більш загостритися. Проблему нестачі води поглиблюватимуть 
промислові забруднення і глобальні зміни клімату (як відомо, рос-
лини на 80–99 % складаються з води, тварини – на 60–75 %, а мі-
сячний ембріон людини – аж на 97 %). Щороку у світовий океан 
виливається в середньому 10 млн т нафти, кожна тонна її розтіка-
ється на поверхні води площею понад 12 км2 [5, с. 115].

Ще однією світовою проблемою є проблема недопущення ві-
йни та дотримання миру. На початку 2014 р. російська федерація, 
розпочавши віроломну війну проти України, порушивши не лише 
українсько-російські обопільні угоди й договори, а і власне зако-
нодавство та низку міжнародно-правових актів, перед усім люд-
ством затаврувала себе як держава-агресор і як країна-загарбник, 
а її політичне керівництво остаточно виявило себе як угрупован-
ня міжнародних злочинців і спонсорів світового тероризму [4].

Російсько-українська війна 2022 р. виходить за рамки двосто-
роннього конфлікту й демонструє ознаки загальної кризи світо-
вої системи безпеки, що веде до ланцюгово-глобальних змін, які 
матимуть планетарний характер. Зміни торкнуться не лише кор-
донів та системи влади в Україні й росії, а й відбудеться транс-
формація євразійського простору. Це призведе до якісного й тери-
торіального перерозподілу ринків торгівлі та сировини, зазнають 
змін поточні правила політичного світогляду та взаємовідносин, 
регенеруватимуться принципи суспільно-політичної моралі, бу-
дуть переглянуті основи глобальної економіки та світової систе-
ми безпеки, світовий порядок базуватиметься на нових, змінених 
правилах гри та набуватиме якісно нової конструкції. Відбува-
ються кардинальні зміни у світі, а до цих змін буде спонукати й 
російсько-українська війна, її наслідки та уроки.

Здавалося б, що питання територіальних зазіхань у ХХІ ст.  
та після закінчення Другої світової війни повинно було вже давно 
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перейти зі сфери поточної політики в галузь історичних дослі-
джень, але дійсність говорить про те, що проблема «чужої/своєї 
землі» чи «збирання земель» і досі турбує деякі країни, а разом 
із тим перебуває на порядку денному світової системи безпеки.

Постколоніальна система (передусім британсько-французька, 
бельгійсько-голландська, німецька й османська), що розпали-
ся після Другої світової війни, перетворилися в неприродні для 
самовизначених націй державні системи як у міну сповільненої 
дії, оскільки вони формувалися без урахування етнонаціональ-
них кордонів. Водночас глобальний планетарний порядок пере-
творився в новітній імперіалізм, де ООН та її Рада Безпеки стали 
заручниками великих гравців.

2020 р. ознаменувався не лише початком світової пандемії 
(Covid-19), а й виразною кризою міждержавного співробітни-
цтва щодо вироблення й дотримання спільних типів поведінки 
на основі сформованих правил, збереження встановленої вер-
тикалі влади, авторитету наддержавних організацій та структур 
неурядового походження.

Такі міжнародні організації як ООН, ВООЗ, СОТ зазнали ни-
щівної критики через відсутність адекватних і швидких дій щодо 
зупинення поширення пандемії та вироблення загальних підходів 
щодо протоколів лікування хворих та порятунку національних 
економік. Тут також варто зазначити про застосування держава-
ми протекціоністських заходів, що часто не збігаються із взятими 
ними зобов’язаннями перед фінансово-економічними організаці-
ями (СОТ, МВФ, СБ тощо), але вимушеними йти на такі кроки в 
результаті зниження темпів економічного зростання. Такі дії до-
водять зміну тренду – від прагнення приєднання до міжнародних 
організацій у кінці 2000-х до ігнорування й порушення правил 
членства для національних інтересів [15, с. 48].

Також критичним залишається розбіжність світової спіль-
ноти в питанні забезпечення миру. Кількість локальних кон-
фліктів, у яких задіяні, у тому числ, і наймогутніші держави 
світу, щороку зростає, але найбільше занепокоєння викликає 
збільшення кількості конфліктів на політичному підґрунті 
[41], про що свідчать дані ООН. Це наводить на думку, що 
ті системи колективної безпеки та міжнародні організації, які 
були сформовані за сприяння найбільш впливових акторів, 
знизили рівень своєї ефективності та не виконують свого пря-
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мого призначення як «щита» чи «парасольки» для самих учас-
ників об’єднання в разі здійснення агресії іншими акторами 
міжнародних відносин.

За спостереженнями В. Горбуліна, «відбувається певний масш-
табний реверсивний процес: цивілізований світ, вийшовши в ХХI 
ст. з величезними планами на мирний і благополучний розвиток, 
стикнувнувся з реваншистською росією, яка спочатку стрімко 
відкинула нас назад, у 80-ті рр., а тепер готується й далі поверта-
ти історію назад» [7].

Виходячи з вищесказаного, можна сформулювати ще одну 
ключову тенденцію, яка народжується в такій нестабільній 
системі, але є критично важливою для збереження стабіль-
ності у світі – це дискредитація міжнародного права як джере-
ла універсальності та справедливості по відношенню до будь 
якого громадянина, етносу, нації, держави та групи держав. 
Окремо слід згадати про системні нападки на демократію та її 
ключові принципи, за якими ніби крокує формування «нового 
світового порядку». Якщо після розпаду СРСР ніхто не ста-
вив питання про перемогу капіталізму над соціалізмом, а вся 
пропагандистська машина західного світу однозначно зафік-
сувала «останній хресний хід» демократії до «інакодумців»  
(Ф. Фукуяма, С. Гантінгтон, З. Бжезинський), то події 11 ве-
ресня 2001 р. – напад на башти-близнюки в США – ознамену-
вав перегляд світової політики й доцільності одностороннього 
поширення демократії. Значна кількість країн ісламського сві-
ту, пострадянського простору в процесі власної трансформації 
виявилися не здатними до швидких і системних змін, що й 
породило суттєві сумніви як на рівні політичної еліти, так і 
суспільства загалом щодо доцільності такої системи [5, с. 48].

З огляду на тривалі економічні негаразди і труднощі, що відбу-
ваються зараз у світі, та, схоже, триватимуть не одне десятиліття, 
настав час уважно дослідити еволюцію геополітичної структури 
світу, систему взаємовідносин, що склалася між державами, регі-
ональним та національним співробітництвом.

Значною мірою час настання кризи та її перебіг кризи та час 
її зумовлювалися низкою найважливіших геополітичних кроків, 
зроблених країнами Атлантичного співтовариства, які прагнули 
в нових умовах зберегти свою лідируючу роль у геополітичному 
світоуправлінні. Безумовно, першість тут належить Сполученим 
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Штатам Америки, які, як і раніше, вірні своїй ідеї світового лі-
дерства й готові досягти його будь-якими шляхами, включаючи й 
насильство над іншими, слабшими державами [28].

Таким чином, можемо констатувати, що в основі глобальної 
фінансово-економічної кризи лежить «криза світоуправління». З 
огляду на це необхідно розпочати процес розробки нової моделі 
світоуправління, яка враховуватиме умови глобального світу ХХІ 
ст., його поліцентричний та поліцивілізаційний характер. Сучас-
на глобальна криза є не випадковою, а являє собою закономірне 
явище, що пов’язане з довготривалими тенденціями світового 
розвитку політичного та економічного характеру. Нинішня криза 
характеризується своїми особливостями та відмінними рисами, 
що пов’язані з глобальними процесами регіональної політичної 
та економічної інтеграції, глобальної міграції тощо. Будучи по-
родженою цими специфічними процесами вона є потужним рубе-
жем світового розвитку.

Через це, дії влади сприяють трансформації осново положних 
постулатів таких соціально-політичних універсалів, як простір, 
час, держава, нація й суверенітет. Криза легітимності держави 
веде до зміцнення інших по відношенню до національності і гро-
мадянства, типів ідентифікації та консолідації населення, які на-
самперед проявляються в різноманітті культури та якості життя й 
необхідності переосмислення сучасних політичних реалій, вра-
ховуючи визначення цивілізаційного статусу для різних співтова-
риств у глобальному соціально-політичному просторі.

Глобальні проблеми людства стали на один щабель із гло-
бальною фінансово-економічною кризою і кризою світоуправ-
ління, яка пов’язана з неможливістю міжнародних організацій 
та інститутів вирішити кризові явища глобального характеру, 
починаючи від проблем війни й миру – кризи дипломатії, за-
кінчуючи забезпеченням економічної рівноваги у світі, що в 
сукупності є головними причинами появи та загострення гло-
бальної системної кризи. У сучасних умовах до глобальних 
проблем належать: проблема Північ-Південь; проблема бід-
ності; продовольча проблема; енергетична проблема; пробле-
ма екології і сталого розвитку; демографічна проблема; про-
блема розвитку людського потенціалу; проблема забезпечення 
людської безпеки; проблема освоєння Світового океану тощо. 
Вони суттєво впливають на розвиток окремих країн і регіо-
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нів, являючи собою  потужні об’єктивні фактори світового 
економічного й соціального розвитку. Їх рішення припускає 
об’єднання зусиль абсолютної більшості держав і організацій 
на міжнародному рівні, у той час як їх невирішеність загрожує 
катастрофічними наслідками для майбутнього всього людства.

Усі глобальні проблеми найтіснішим способом переплетені 
між собою. Наприклад, гострота продовольчої проблеми погли-
блюється випереджальним зростанням народонаселення по-
рівняно зі зростанням сільськогосподарського виробництва в 
багатьох країнах, що розвиваються. Для вирішення продоволь-
чої проблеми необхідно використовувати ресурсний потенціал 
промислово розвинених країн або міжнародних організацій, 
які розробляються та здійснюються спеціальними програмами 
допомоги. Слід також ураховувати, що на планетарному рівні 
їх розклад за актуальністю та пріоритетам вирішення – один, 
а у віддалених країнах або регіонах – інший, оскільки там діє 
велика кількість додаткових факторів і конкретних обставин, 
які характерні тільки для них. До такої думки схиляється біль-
шість учених і фахівців, що підтверджується й рішеннями 
найбільших міжнародних екологічних форумів, які відбулися 
в Ріо-де-Жанейро в 1992 р. та в Йоганнесбурзі у 2002 р. Там 
світове товариство критично оцінило перспективи розширення 
техногенної цивілізації та висловилось за інші орієнтири сус-
пільного розвитку, завдяки яким підтримувався б стійкий ба-
ланс у співвідношеннях суспільства з природою, у тому числі 
й у масштабі всієї планети [22, с. 17].

Таким чином, як видно з вищевказаного, в основі глобаль-
ної системної кризи лежить «криза світоуправління». Тому 
гостро стоїть питання про початок процесу вироблення нової 
моделі світоустрою, яка б ураховувала умови глобального сві-
ту ХХІ ст., його поліцентричний та поліцивілізаційний харак-
тер. Сучасна глобальна криза як закономірне явище пов’язана 
з довгостроковими тенденціями світового політичного та еко-
номічного розвитку. Нинішня криза характеризується своїми 
особливостями та відмінними рисами, які пов’язані з проце-
сами глобалізації, регіональної політичної та економічної ін-
теграції, глобальної міграції тощо. Оскільки вона породжена 
цими процесам, то являє собою певну відправну точку у світо-
вому розвитку.
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3.2.2. Світовий порядок як соціальне явище та наукова 
категорія

Ключове питання будь-якої системи – це питання порядку. У 
сучасній літературі з міжнародних відносин, особливо амери-
канській, це поняття – одне з найпоширеніших. Як вважає Дж. 
Айкенберрі, профессор Джорджтаунського університету та один 
із провідних сучасних дослідників проблеми світового політич-
ного розвитку, «центральною проблемою міжнародних відносин 
є проблема порядку: як він збудований, як він руйнується і як він 
відновлюється» [34].

Також у межах цієї проблеми порушується питання про те, 
які сили допомагають перетворити безліч автономних індивідів у 
суспільство та як відображається структура «силового поля», що 
забезпечує розвиток і функціонування соціальної системи.

Але перш ніж розглядати місце порядку у світовій політиці, 
необхідно дослідити такі поняття, як: «порядок як такий», «со-
ціальний порядок», «політичний порядок». Це важливо для того, 
що, маючи відповідь на загально-філософське питання «що є по-
рядок взагалі», можемо мати уявлення про те, що таке соціальний 
порядок, а що таке один із його різновидів – політичний порядок. 
Після розуміння сутності останнього можна переходити до роз-
гляду феноменів «світового» та «міжнародного» порядків.

Відзначимо, що в понятійному плані проблема соціального й 
політичного порядків ще недостатньо досліджена, не кажучи про 
порядок у світовій політиці.

Видатний британський теоретик-міжнародник Х. Булл, про-
аналізувавши поняття «порядок» у своїй роботі «Анархічне сус-
пільство. Дослідження порядку у світовій політиці», зазначає, що 
«сказати про деяку кількість речей, що разом утворюють поря-
док, – це означає сказати в найпростішій і загальній формі, що 
вони співвідносяться один з одним певним чином, що їх відноси-
ни мають не випадковий характер, а побудовані в співвідношенні 
за деяким чітко визначеним зразком. Так, ряд книжок, що стоять 
на полиці, становлять порядок, чого не можна сказати про купу 
книг на підлозі» [29].

Тобто, з погляду Х. Булла, порядок характеризується наявніс-
тю певних, відповідних деякому зразку, зв’язків між речами, що 
утворюють порядок. Але це ще не всі характеристики порядку. 



413

Порядок також припускає наявність стійких зв’язків, які надають 
йому стаціонарний характер, тобто забезпечують його стійкість 
при взаємодії з навколишнім середовищем. Слід також підкрес-
лити, що в динамічних системах, до яких належить і міжнародна 
система, зв’язки між елементами, незважаючи на їхню структур-
ну стійкість, також мають динамічний характер, повторюються 
при збереженні якісної визначеності системи в ситуаціях, що змі-
нюються. Відповідно, будь-який порядок, незалежно від масшта-
бів упорядкованого об’єкта, має просторові обмеження. Інакше 
кажучи, будь-який порядок має свої межі, і дуже важливо встано-
вити, де вони пролягають [26, с. 161].

Х. Булл розуміє порядок у суспільному житті як «зразок люд-
ської діяльності, яка підтримує елементарні, першочергові або 
універсальні цілі суспільного життя» [29].

Під цими цілями розуміються три базові цінності всякого со-
ціального життя – зберегти людське життя від насильства, забез-
печити виконання угод та домовленостей між людьми та гаранту-
вати право на власність.

Якщо охарактеризувати соціальний порядок як людський 
порядок, то необхідно відзначити ще й ту суттєву обставину, 
що його ефективність та стійкість залежать від рівня підтрим-
ки цього порядку тими, на кого він поширюється. Ефективний 
та стійкий соціальний порядок – це такий вид порядку, сто-
совно головних параметрів якого в суспільстві існує консен-
сус. Якщо консенсус відсутній, а порядок примусово підтри-
мується суспільством чи більшою його частиною або взагалі 
нав’язаний силою, то він неминуче почне руйнуватись, якщо 
така сила зникне чи послабиться. Прикладом може бути роз-
пад Радянського Союзу після намагання ввести в суспільство 
демократичні цінності.

Політичний порядок є різновидом соціального порядку та визна-
чається як структура системи суспільних відносин, що забезпечує 
зосередження цілісності тієї чи іншої соціальної системи – від ма-
ленької групи людей до світового суспільства загалом.

Такий порядок відтворюється через прийняття та реалізацію 
управлінських рішень залежно від ситуативних умов, що склали-
ся в певний історичний період.

Отже, після розгляду та визначення поняття «порядок» та 
його різновидів «соціальний» і «політичний», можна зосеред-
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итись на дослідженні специфічного його різновиду – порядку 
у світовій політиці.

З невеликими варіаціями «світовий порядок» трактується в 
класичних працях Г. Морґентау [37] та К. Уолтца [40]. Вони ро-
зуміли світовий порядок як горизонтальний часовий зріз міжна-
родних відносин, їх «об’єктивно заданий стан», який у цей період 
часу встановлюється через співвідношення потенціалів великих 
держав. При цьому самі держави мали таке уявлення про ці по-
тенціали, яке далеко не завжди збігалося з офіційно декларова-
ним. Вони також співвідносили свої дії з можливими наслідками. 
Такі погляди на трактування світового порядку переважали не 
тільки в теорії міжнародних відносин, а й у політиці в перші три-
чотири десятиліття після закінчення Другої світової війни.

Як вважає Д. Айкенберрі, ключовою ознакою світового по-
рядку є наявність загальновизнаних правил і принципів, якими 
суб’єкти міжнародних відносин керуються в стосунках між со-
бою. Він навіть вводить поняття «конституційності» або «не-
конституційності» тих або інших міжнародних порядків, під-
креслюючи, що порядок, заснований лише на співвідношенні 
сил, – «неконституційний» [34].

Оскільки феномен конституційності виник у сфері внутрішніх 
соціальних відносин держав, то він говорить про її проникнення 
у сферу міжнародних відносин на початку ХХІ ст.

Також, застосовуючи «інституціональний» підхід до тлума-
чення феномену «світовий порядок», особливу увагу приділяють 
інструментарію врегулювання, основу якого складають міжна-
родні інституції, які є механізмами міждержавного співробітни-
цтва та можуть сприяти заходам зі стримування поведінки окре-
мих країн в інтересах усього суспільства. Одна з представниць 
такого підходу, декан Школи суспільних і міжнародних відносин 
Принстонського університету Е.-М. Слотер пропонує досить ори-
гінальну модель світового порядку. На її думку, світовий порядок 
являє собою «систему глобального управління, яка інституціо-
налізує співробітництво і стримує конфлікти до такого ступеня, 
який дає змогу всім країнам та їх народам забезпечити більш ста-
більний мир, добробут, розпорядження ресурсами Землі та міні-
мальні стандарти людської гідності» [38].

Порядок, який описує американська політологиня, покликаний 
виконати ті ж самі функції, що і сконструйовані іншими автора-
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ми моделі світової держави і світового уряду, а саме – забезпечи-
ти загальний добробут. Вона саме так і пише: це має бути порядок 
«ефективний» і «справедливий». А це означає, що він, складаючись 
природним чином, водночас буде коригуватися втілювачами цього 
порядку згідно з певними ціннісними установками [26, с. 161].

Якщо пригадати одну з перших спроб опису цього поняття, 
то варто розпочати з праці відомого англійського дослідника Г. 
Веллса. Він зазначав, що новий світовий порядок (після 1940-х 
рр.) має ґрунтуватися на трьох базових принципах: соціалізмі, за-
коні, знаннях. Для автора було важливо підкреслити, що світ має 
бути побудований на повному світовому соціалізмі, науково спла-
нованому й керованому, а, крім цього, критично важливим має 
стати неухильне й жорстке дотримання законів, повага до прав 
людини, свобода слова, друку, критики тощо. Такий собі спосіб 
примирити монархію та республіку, капіталізм і соціалізм, демо-
кратію й комунізм [15].

На сьогодні науковцями виділяються кілька підходів до розу-
міння та подальшого аналізу світового порядку. Так, найбільш 
поширеними є реалістичний, структурно-конструктивіський, ін-
ституціональний, аксіологічний та біхевіориський підходи.

Дослідники Е. Молчанова та К. Ковтонюк, проаналізувавши 
різні трактування світового порядку, доходять до висновку, що 
вони ґрунтуються на трьох основних засадах: політологічному, 
соціологічному та організаційному. Крім того, науковці зазнача-
ють, що світовий порядок базується на організації економічної 
системи [16].

Дослідивши проблематику світового порядку, А. Міщенко ви-
окремила його ключові характеристики, а саме:

– легітимність, яка, у тому числі, демонструє, наскільки з пра-
вилами та принципами міжнародних відносин погоджуються 
ключові особи, які мають реальну владу та політичний вплив;

– механізм внесення змін, під яким розуміється існування 
чіткого формалізованого процесу та процедури формулювання, 
модифікації та впровадження нових правил і принципів для всіх 
гравців світової політичної системи;

– баланс сил, що має на увазі певну фізичну спроможність для 
захисту та агресії [16].

Узагальнюючи теоретичні засади нового світового порядку, 
О. Дашківська робить висновок про спільну думку дослідників 
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щодо загострення конфліктів у світі, зокрема на тлі соціальної не-
рівності та посилення міжнародного тероризму, результатом чого 
може бути перехід статусу конфліктів із регіонального характеру 
до загальносвітового [9].

Разом із тим Н. Грущинська, виокремлюючи основі ознаки змі-
ни світового порядку, визначає «втручання у внутрішні справи ін-
шої країни, спроби нав’язування культури, забезпечення глобаль-
ної та регіональної безпеки, етнічний сепаратизм» [8].

Як зауважує В. Онищенко, «світовий порядок формується не 
чиєюсь волею, а структурується в широкому розумінні силовими 
відносинами: цивілізаційними протистояннями, боротьбою за ре-
сурси, за владу, насамкінець – війнами» [17].

Можна поміркувати над питанням щодо неможливості фор-
мування світового порядку, зважаючи на волю конкретної люди-
ни. Історія свідчить про такі намагання, зокрема з боку а. гітле-
ра та в. путіна.

Дослідники М. Флейчук, В. Волошин та О. Дацко висловлю-
ють гіпотезу про те, що «причиною активізації військових кон-
фліктів та фактів фізичного захоплення територій у ХХІ сторіччі» 
є невідворотність процесу глобалізації [24].

Проводячи дослідження світового порядку, зокрема функці-
онування його міжнародних систем, необхідно спиратися як на 
форми домінування, так і на місце конкретної країни в міжнарод-
ній системі – монополярній або імперській; біполярній; мульти-
полірній; рівноважній системах [8].

Проаналізувавши та узагальнивши значну кількість дослі-
джень із напряму обґрунтування явища «світовий порядок», мож-
на виділити основні його характеристики:

1. Легітимність. Вона не просто задає правила міжнародних від-
носин – як і чого дозволено прагнути, як встановлювати і змінюва-
ти правила, а й показує, наскільки з цими правилами і принципами 
погоджуються дійові особи, які наділені реальною владою.

2. Механізм внесення змін. Тобто, існування визнаного про-
цесу і процедури формулювання, зміни та імплементації нових 
принципів і правил для всіх міжнародних акторів.

3. Баланс сил, або наявність фізичної можливості захищатися від 
агресії. Р. Хаас визначає світовий порядок як комплекс зусиль різ-
них держав, спрямованих на те, щоби не допускати використання 
військової сили для досягнення зовнішньополітичних цілей [33].
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Таке розуміння світового порядку засвідчує перевагу в сприйнятті 
діяльності різних країн та права на власний суверенітет.

Це значить, що ніхто не має права доводити іншій країні (її 
елітам та лідерам), яким чином необхідно реалізувати свої наці-
ональні інтереси в аспекті впровадження внутрішньої й зовніш-
ньої політики.

Дослідник Р. Хаас вивів концепцію «Світового порядку 1.0», 
яка ґрунтується на «підтримці та утвердженні найкращих рис су-
веренного порядку; зокрема, міжнародна спільнота має визнавати 
за державою розумну дозу автономії, утверджувати чітку повагу 
до кордонів і принципів міжнародного співжиття, що їх не до-
зволено змінювати за допомогою військової сили та інших форм 
примусу» [33].

Разом із тим він визнає, що таке сприйняття стабільності світу 
дуже застаріле. При цьому це правило неодноразово порушува-
лося й зараз порушується основними геополітичними гравцями 
світу: США, росією, Китаєм.

Разом із визначальною роллю суверенітету, який робив держа-
ви самостійним учасниками міжнародних відносин, було гаранто-
вано і право «на рівних» взаємодіяти з іншими учасниками, а це 
означає мати рівні права в доступі до загальнолюдських ресурсів, 
універсальних норм, справедливих і чесних правил. У періоді дво-
блокового протистояння цього було достатньо та вважалося суттє-
вим прогресом у забезпеченні стабільного розвитку людства.

Через це, як вважає Г. Кіссінджер, світовий порядок ХХІ ст.  
є абсолютно крихким, розхитаним та не має відчуття опори.

У своїй книзі «Світовий порядок. Роздуми про характер на-
цій в історичному контексті» він також підтримує ідею, що той 
баланс сил, що сформований після Другої світової війни, а та-
кож визначені критерії і правила на зосередженні миру у світо-
вому масштабі вже вичерпали себе. Він зазначає: «загроза хао-
су співіснує з безпрецедентною взаємозалежністю: ідеться про 
поширення зброї масового знищення, розпад держав, наслідки 
хижацького ставлення до навколишнього середовища, не викорі-
ненні практики геноциду, а також поширення нових технологій, 
що загрожують вивести конфлікти за межі людського контролю 
чи розуміння» [12, с. 8].

Відповідно, можна погодитися з автором, що «новий світовий 
порядок» повинен враховувати сучасні реалії, що склалися у сві-
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ті. Насамперед це взаємозалежність, що визначає майбутнє мирне 
співжиття націй. Також це баланс між свободою дій національних 
суб’єктів та нормами міжнародного права – принципами та прави-
лами поведінки. Сюди ж відносять баланс між легітимністю та си-
лою, а також баланс між регіональним і міжнародним порядками.

Необхідно зазначити, що поряд із категорією «світовий поря-
док» часто використовується синонімічні поняття «міжнародний 
порядок», «системний порядок міжнародних відносин» тощо. У 
цьому зв’язку, становлять інтереси роботи  Р. Гілпіна, у яких ще на 
початку 1990-х рр. були сформульовані уявлення про те, що сис-
темний порядок у міжнародних відносинах визначається переду-
сім наявністю зводу правил поведінки. Власне, зміна цих правил 
може характеризувати зміну одного порядку іншим [31, c. 42].

Саме певний кодекс правил міжнародної поведінки і визначає 
особливості світового порядку. Якщо в теперішньому світо устрої є 
країни, які систематично й демонстративно порушують кодекс цих 
загальновизнаних правил, то це говорить про те, що необхідним 
є формування нового світового порядку. Це віддзеркалюється і з 
реальною світовою політичною практикою.

У такій ситуації показовим індикатором виступає співвідношен-
ня між правом і силою, оскільки воно показує, куди світ рухаєть-
ся загалом. Ігнорування або недостатня увага до силового чинника 
може завести ту чи іншу країну в глухий кут та зробити критично 
проблемним питання про її національну безпеку, як, на жаль, це тра-
пилося з Україною. Як показала наша історія, ми не обачливо від-
мовилися від третього у світі ядерного потенціалу та поставили себе 
під стратегічну перманентну загрозу з боку північного сусіда, який 
відмовляє нам у самому праві на самостійне та суверенне існування. 
Звідси ще однією геополітичною ознакою нового світового порядку 
є об’єктивний поділ на дві групи держав: ядерні (привілейовані) та 
неядерні (заручники волі ядерних країн), між якими порушений па-
ритет у відносинах [19, с. 31].

У цьому контексті американський політолог Дж Айкенбері за-
значає, що під міжнародним порядком не обов’язково мається на 
увазі дії сторін з узгодженими правилами. Він може реалізувати 
таку практику поведінки, якої дотримується найсильніші країни. 
Дії цих країн можуть самі по собі ставати правилом, як норма, 
яка підтверджується низкою прецедентів. «Сила перетворюється 
в право, а примус – у борг» [34].
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Водночас іноді може відбутися так, що беззастережне дотри-
мання встановлених правил поведінки в реальності може заважа-
ти тій чи іншій нації. Водночас це може призвести до неприпусти-
мих зловживань із боку сильних країн, оскільки вони можуть самі 
для себе встановлювати умовні «червоні лінії».

Такі умови ставлять середні та малі за своїм потенціалом на-
ції в ситуацію, де необхідно постійно балансувати між виконанням 
загальноприйнятих правил міжнародної поведінки та реалізацією 
власних національних інтересів. Ці інтереси часто можуть не збі-
гатися з інтересами і вимогами великих країн. Тому однією з гео-
політичних ознак світового порядку є протиріччя між потенціалом, 
який мають держави, їх національними інтересами та прагненням 
дотримуватися кодексу цивілізованої міжнародної поведінки.

Разом із тим, важливо розуміти нетотожність понять «міжна-
родного» і «світового» порядку. Хоча, справедливості ради, не всі 
науковці це розрізняють.

Так, категорії «міжнародний порядок» та «світовий порядок» 
уводяться в науковий обіг на межі ХІХ–ХХ ст. Більшість учених 
переконана в тому, що необхідно відрізняти поняття «міжнарод-
ний порядок» та «світовий порядок». Як зазначає українська 
дослідниця О. Копель, «Традиційно поняття «міжнародного по-
рядку» пов’язують із міждержавними відносинами, що не пе-
редбачає втручання держав у внутрішні справи інших держав, 
зокрема в контексті прав людини. Світовий порядок найчастіше 
розглядають як прийнятий усіма устрій, що виник у результаті 
відмови кожного від абсолютного суверенітету з метою врахуван-
ня загальнолюдських інтересів і цінностей, як правовий устрій 
світу шляхом політичної форми. За таких умов «міжнародний» 
(міждержавний) порядок може існувати й без наявності світового 
порядку». Він перейде в якісно новий стан «світового порядку» 
лише тоді, коли до процесу порядкоутворення будуть залучені аб-
солютно всі суб’єкти світсистеми, а відносини між ними будуть 
регулюватися за допомогою єдиних для всіх норм, правил і ме-
ханізмів підтримки цього порядку на основі критеріїв, що відпо-
відають потребам усіх суб’єктів світ-системи» [13].

О. Копель вважає, що світовий порядок є вищим, глобальним 
рівнем у структурній організації міжнародних відносин. Його 
існування неможливе без створення ефективних процедур між-
народної співпраці, які передбачають особливий міжнародний 
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порядок, що відповідає загальним основним цілям і цінностям 
усіх держав та їх громадян. Отже, йдеться про відмінності між 
правами держав і правами людини, змістом світового порядку є 
базові потреби людства. Міжнародний порядок у такому розумін-
ні є ядром світового порядку [13].

О. Копель пропонує під «міжнародним порядком» розуміти 
структуру взаємозв’язків у фізичному та міжнародно-політичному 
вимірі, які засновані на системі норм та правил, вироблених сві-
товим співтовариством та регулюючих відносин держав та інших 
суб’єктів міжнародної системи на певному історичному етапі роз-
витку, а також на різних ієрархічних рівнях цієї системи, які відпо-
відають потребам найвпливовіших суб’єктів міжнародної системи 
певної історичної епохи. Він утворюється між складовими міжна-
родної системи в процесі їх внутрішньої взаємодії та під впливом 
зовнішнього середовища [13].

Також чітке розмежування між цими двома поняттями, що пока-
зує їх співвідношення, зазначається в роботі «Сучасна глобалісти-
ка: провідні концепції й модерна практика» [2]. Автори визначають, 
що ядром світового порядку є міжнародний порядок. Водночас не 
варто ні ототожнювати, ні абсолютизувати їхні відмінності.

Щодо морального аспекту, то пріоритет світового порядку сто-
совно порядку міжнародного визначається тією обставиною, що 
саме на світовий порядок покладена місія упорядкування люд-
ських відносин не стосовно кількох держав, а взагалі в людсько-
му суспільстві.

Р. Булл визначає світовий порядок як породження ХХ ст., 
оскільки до другої половини ХІХ ст. не існувало політичної сис-
теми, яка б охоплювала світ загалом. Через це говорити про світо-
вий порядок у цьому періоді немає сенсу, лише, маючи на увазі 
«суму різноманітних політичних систем, які привносили порядок 
у різних частинах світу» [29].

Лише з появою на початку минулого століття першої глобаль-
ної міжнародної системи виникає можливість говорити про сві-
товий порядок як про упорядкованість політичного життя всього 
людства. Важливість концепції Г. Булла полягає в тому, що він 
одним із перших зафіксував тенденцію до глобалізації міжнарод-
ного порядку. Це стосувалося не лише просторового розширення, 
а і змісту, оскільки держави відкривають свої кордони для інших і 
треба стримувати національний егоїзм та будувати двосторонні й 
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багатосторонні відносини, які б враховували інтереси інших чле-
нів міжнародної спільноти.

Якщо підсумувати аналіз уявлень фахівців із теорії міжна-
родних відносин по всьому світу стосовно феномену світового 
порядку, то ще раз необхідно підкреслити, що якогось одного й 
чіткого визначення, з яким би погоджувалися всі фахівці в сьогод-
нішніх реаліях не існує. Якщо взяти ті дефініції світового поряд-
ку, які розглядаються в цьому дослідженні, то найчастіше це по-
няття ототожнюється із системою міжнародних або взагалі суто 
міждержавних відносин, а це, з погляду змісту самого поняття 
«порядку», неприпустимо. Разом із тим науковці, використову-
ючи термін «світовий порядок», вважають під ним порядок, що 
охоплює усю глобальну систему. У цьому розумінні інколи ви-
користовується поняття «глобальний порядок». Водночас ті, хто 
користуються терміном «міжнародний порядок», часто мають на 
увазі саме «світовий порядок», хоча здебільшого прийнято розді-
ляти ці два поняття.

Підбиваючи підсумок, можемо зазначити, що під порядком 
прийнято розуміти прозору й чітку організацію будь-якої сфери 
діяльності, у якій передбачені чіткі та сталі взаємозв’язки, які 
можуть надавати системі стаціонарного характеру її взаємодії з 
зовнішнім середовищем.

Під соціальним порядком прийнято розуміти певні відноси-
ни взаємопов’язаності між окремими індивідами та соціальними 
спільнотами, що передбачають підтримку елементарних, пер-
шочергових або універсальних цілей суспільного життя. Рівень 
ефективності та стійкості соціального порядку залежить від сту-
пеня його підтримки тим, на кого він поширюється.

Політичний порядок є різновидом порядку соціального. Під 
політичним порядком прийнято розуміти структуру системи 
суспільних відносин, яка забезпечує збереження цілісності соці-
альної системи, що має будь-який розмір та відтворюється через 
прийняття й реалізацію за допомогою відповідних політичних 
механізмів управлінських рішень, залежно від умов, що існують 
у певній історичній епосі.

Під поняттям «міжнародний порядок» прийнято розуміти 
структуру взаємозв’язків, що засновані на системі норм і правил, 
які вироблені світовим співтовариством та іншими суб’єктами 
міжнародних відносин на тому чи іншому етапі світового розви-
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тку, а також на різних ієрархічних рівнях цих відносин, які від-
повідають проблемам передусім самих впливових суб’єктів між-
народних відносин історичної епохи.

На відміну від міжнародного порядку, який є давнішим за світо-
вий та існував із часу появи міждержавних відносин, світовий поря-
док починає формуватися після появи глобальної міжнародної сис-
теми та є феноменом загально планетарного масштабу.

 
3.2.3. Різновиди світового порядку: основні концепції  

та підходи щодо його формування

Серед політиків, учених і суспільства в цілому все частіше акту-
алізується питання побудови нового світового порядку. Збільшен-
ня кількості регіональних конфліктів та конфронтацій, підвищен-
ня рівня бідності та соціальної несправедливості серед населення, 
систематичні фінансово-економічні кризи та інші тенденції роз-
витку виводять проблему організації співіснування країн світу на 
передній план. Така організація дістала назву світового порядку. 
Відповідно до американського дослідника Дж. Айкенберрі в су-
часному світі центральною проблемою міжнародних відносин ви-
ступає проблема порядку та механізму його реалізації [34].

Якщо розглядати світоутворюючі елементи терміна «світовий 
порядок», то він розглядається як процес організації співіснуван-
ня країн світу та інших міжнародних акторів, які мають принципи, 
правила та інструменти регулювання, які визнані всіма або біль-
шістю країн світу та іншими міжнародними суб’єктами. Необ-
хідно зазначити, що під міжнародним акторами маються на увазі 
держави, міжнародні інститути, міжнародні організації, трансна-
ціональні корпорації, суспільство та окремі особи чи групи осіб. 
Також існує ряд акторів, які визначають світовий порядок.

В історичному аспекті світовий порядок може розглядатися в 
трьох основних концепціях: багатополярності, біполярності та 
монополярності.

З розпадом Радянського Союзу як одного з двох потужніших 
центрів світу на противагу США концепція біполярності зараз пе-
реживає важкі часи. Основна теза, яку завжди висловлювати при-
хильники біполярності, полягала в розподілі відповідальності за 
світом між двома найсильнішими державами, що і виступало за-
порукою забезпечення глобальної безпеки [40].
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Це відбувалося тому, що вважається, що біполярна система має 
більш мирний характер із тієї простої причини, що в стані супер-
ництва перебувають лише дві великі держави. За цієї системи ве-
ликі держави, як правило, вимагають лояльності від малих кра-
їн, що з високим ступенем вірогідності призводить до утворення 
жорстких союзницьких структур. Це грає на руку малим країнам, 
оскільки вони захищені від нападів не лише з боку держав-супер-
ників, а й від конфліктів одна з одною [9].

Водночас існує й інша думка. Ряд науковців вважають, що від-
носно мирне співіснування під час біполярної системи всередині 
ХХ ст. було результатом випадковості, а ніяк не закономірності. Дж. 
Л. Геддіс досліджуючи холодну війну вважав, що «Холодна війна 
могла би бути… Усе могло відбутись із точністю до навпаки» [30].

Щодо багатополярної концепції світового поряду, то її при-
хильниками висловлюється теза про розпад соціалістичної сис-
теми в особі Радянського Союзу та формування кола нових по-
люсів впливу, де основними акторами можуть виступати США, 
об’єднана Європа, Китай та росія. Багатополярність зазвичай 
означає існування кількох полюсів – центрів, які можуть співіс-
нувати між собою за рівнем потужності в різних сферах.

Ідея багатополярності виникла ще до Першої світової вій-
ни і визначалася балансом сил великих держав, який існував 
на той час. Серед таких країн були Великобританія, Німеччи-
на, Франція, росія, США, Австро-Угорщина, Італія та Японія. 
Водночас багатополярність стала можливою завдяки «системі 
Бісмарка», яка характеризувалася відносною закритістю (елі-
тарністю), а також був відсутній фактор стримування – ядерна 
зброя. Також ці країни належали до однієї західно-християн-
ської цивілізації (крім Японії) [9].

Як видно з міжнародних реалій, концепція багатополярності в 
наш час є досить обмеженою, оскілки США надто відрізняють-
ся від інших названих полюсів-центрів за рівнем потужності. На 
думку К. Уолтса, «багатополярний світ був дуже стабільний і од-
ночасно занадто здатний до війни» [40].

Наукові кола почали поширювати концепцію однополярнос-
ті чи монополярності, яка представляється як певний антипод 
багатополярності. У цьому разі увага концентрується на фор-
муванні єдиного центру – держави, яка може забезпечити по-
рядок у світовій системі.



424

Навіть якщо розглянути сукупну потужність об’єднаної Євро-
пи, її не можна порівнювати ні зі США, ні з Китаєм, ні з росі-
єю. Такі дослідники, як З.Бжезинський та Р. Кохейн зазначають 
про нездатність багатополярності забезпечити світовий порядок 
як основного аргументу та надають перевагу в цьому питання 
«м’якій силі» – найбільшому учаснику США.

Концепція монополярності є корисною в політичному аналізі, 
адже дає змогу більш адекватно розуміти реальність, незалежно 
від емоційного ставлення до неї. В умовах однополярності світ 
можна представити у вигляді єдиної світової країни, яка управля-
ється з єдиного центру, що дає можливість виявити природу цьо-
го правління, його форми, механізми, режими, правила та практи-
ки. У зв’язку з цим виникають ідеї щодо цього світового уряду та 
«глобального управління» [9].

Ідея глобально управління ґрунтується на тому, що світ стано-
вить глобальну соціальну систему. Водночас ті події, що відбува-
ються у світі лише її підсилюють. Після розпаду біполярної сис-
теми світ швидкими темпами рухався в напрямку глобалізації з 
одного боку, а з іншого боку – відбувалися процеси регіоналізації.

Сучасний геополітичний простір може бути представлений у 
вигляді регіонів або, якщо взяти концепцію С. Ганінгтона, – ци-
вілізацій, які, розвиваючись в умовах глобалізації, намагаються 
зберегти і зміцнити власні національні, етнічні, культурні та ре-
лігійні традиції, осередками яких є держави або групи держав у 
певному регіоні.

Така ситуація спричиняє формування відносин, які характери-
зуються конфронтацією як між великими державами, що можуть 
самі претендувати на провідників відповідних цивілізацій, так і 
між великими державами й малими країнами, які намагаються 
зберегти власну ідентичність і відстояти свої цивілізаційні засади 
в умовах формування світового порядку.

Одна з країн, що підтримує створення єдиного світового уря-
ду, це Німеччина. Вона обґрунтовує це погіршенням економічної 
ситуації, відсутністю компетентних кадрів, які можуть виріши-
ти кризу в Європі та необхідністю в розумному і справедливому 
глобальному уряді, якого потребує світ. Криза в Греції, воєнний 
конфлікт в Україні (на кордоні з ЄС) та фактична неспроможність 
міжнародних інституцій впоратися із ситуацією ще більше акту-
алізує означену проблематику в Європі. Хоча сьогодні і вислов-
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люється думка про створення окремого органу управління серед 
країн Єврозони на противагу Європарламенту, яка підтримується 
найпотужнішим членами ЄС, але така ідея не сприймається но-
вими країнами-членами, оскільки вони можуть бути витіснені від 
розподілу фінансових потоків, що може призвести до економіч-
ного краху [5, с. 53].

Із середина 90-х років ХХ ст. міжнародні відносини ха-
рактеризуються плюралістичною монополярністю, яка ґрун-
тувалася на США та тих країнах, які їх підтримували – чле-
ни Великої сімки (країни Західної Європи, Японія та Канада). 
Співпрацюючи з ООН та використовуючи Північноатлантичний 
альянс, ці країни зробили в проміжку між Дейтонськими уго-
дами (грудень 1995 р.) й операцією в Косово (травень 1999 р.)  
своєрідний безпековий переворот у сфері міжнародних відносин. 
На рівні зі старою системою світу правління, що базувалася на-
вколо ООН, було створено нову вертикаль для прийняття та ви-
конання рішень світового масштабу – G-7 та НАТО.

За майже 10 років цей паралельний неформальний механізм 
міжнародного регулювання настільки показав свою ефектив-
ність, що вона виявилася вищою за оонівську. Незважаючи на за-
клики Пекіна до побудови багатополярного світу, співтовариство 
країн та народів стало ще більше ієрархічним. На самій вершині 
розмістилися США та їх союзники, що стали поширювати своє 
лідерство на різні куточки планети та в разі потреби використо-
вувати силові методи врегулювання.

Колишній світовий порядок базувався не на ООН, а на проти-
борстві і співіснуванні двох світових систем. ООН відіграла роль 
політико-правового обрамлення зразкового військово-політично-
го балансу сил між СРСР і США (разом із їх союзниками) і зо-
всім не була стрижнем світоуправління. Усередині радянської та 
американської «зон впливу» діяли свої правила (війна у В’єтнамі, 
введення військ до Чехословаччини, американські операції в Па-
намі і Гренаді, війна в Афганістані) [23].

Руйнування світової системи соціалізму призвело до втрати 
колишнім світовим устроєм, у тому числі й інституціями ООН, 
його вихідної логічної основи. Систематичні війни в Іраку, Югос-
лавії, Чечні, Сирії, Грузії, Україні лише оголили наявні пробле-
ми та загострили невідповідність колишніх принципів діяльності 
ООН сучасній ситуації.
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Криза світоуправління гостро проявляється в тих країнах, 
де не склалася національна спільність, а державні інститути не 
мають належної сили або дисфункціональні. Сьогодні оптимізм 
стосовно постколоніального національного будівництва зник че-
рез неграмотне управління, високий рівень корупції, бідності, 
економічних катастроф та насильства. Ці держави позбавлені, як 
правило, трьох із чотирьох елементів національного сувереніте-
ту: ефективного контролю над територією, здатності ефективно 
контролювати кордони та виключення зовнішніх акторів із вну-
трішніх конфігурацій влади.

Водночас міжнародний юридичний суверенітет у багатьох ви-
падках слугує джерелом життєздатності влади. Це дає змогу країнам 
здійснювати урядові позики, отримувати різного роду допомогу з 
інших країн та організацій тощо. Криза може прискорити трансфор-
мацію світової системи організації влади та може змусити світове 
співтовариство переглянути своє ставлення до таких держав.

Криза світового порядку також була викликана об’єктивною 
непрацездатністю колишньої моделі світоустрою – «однополяр-
ної». Навіть така могутня держава, як США не в змозі самостійно 
розв’язати численні проблеми економічні, соціальні чи культурні, 
які виникають у сучасному світі та постійно ускладнюються.

Для того, щоби подолати хаос світового масштабу, необхідно 
мати певні усвідомлення:

1) загрози, які утворилися внаслідок руйнування старого світу 
та відсутності нового, прямо чи опосередковано здійснюють тиск 
на всіх міжнародних акторів;

2) ті конфлікти, кризи та нестабільність, що відбуваються у 
світі, безпосередньо здійснюють вплив на всіх учасників регіо-
нальної політики. У подальшому, до цих процесів залучаються 
і світові гравці, що веде до ескалації або вирішення проблемної 
ситуації, що доводить взаємозалежність світу;

3) глобалізація з одного боку породжує всеосяжну взаємоза-
лежність держав. При цьому, інколи нівелюється їх роль міжна-
родним урядовими й неурядовими організаціями, які отримали 
частину суверенітету цих країн. З іншого, глобалізація посилила 
процеси регіоналізації та тенденції до ізоляціонізму;

4) великі світові гравці не повинні поводитися зверхньо по від-
ношенню до менших і слабших учасників міжнародних відносин. 
США повинні переглянути свою стратегію домінування оскільки 
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самостійно вони не здатні забезпечити баланс, а також не можуть 
забезпечити дотримання вже сформованих правил;

5) окрім національних акторів сучасна системи міжнарод-
них відноси поповнюється іншими суб’єктами – міжнародні 
організації, ТНК, релігійні рухи, і, навіть, терористичні орга-
нізації тощо. Вони часто відіграють більш серйозну роль у ви-
робленні правил гри, ніж деякі держави світу. Через це їх місце 
й роль повинні бути враховані;

6) вирішення нагальних світових проблем, а одночасно і 
формування «нового світового порядку» можливо лише за 
спільної згоди світових акторів на створення загальноприйня-
тих правил взаємодії та поведінки. Ці актори отримають реаль-
ні гарантії та набір певних санкцій із їх порушення. Важливо, 
щоб із цим погодилися всі учасники.

Враховуючи характеристики світоустрою, що був сформова-
ний у ХХ столітті та все ще продовжує діяти, хоча щоденно зазнає 
суттєвих змін, через неврахування рівних глобальних і локальних 
тенденцій, необхідно досліджувати основні підходи щодо форму-
вання «нового світового порядку», який буде створюватися у світі 
протягом наступних десятиліть.

Як зазначають американські дослідники, розвиток країн відбу-
вається в русі – то вверх, то вниз. Через це, втрата всезагального 
контролю над світовими процесами – це лише тимчасове явище, 
а Сполучені Штати Америки найближчим часом повернуться до 
глобального домінування.

Ч. Купчан переконаний, що «західний порядок не зміниться 
новою політичною силою чи домінантною політичною моделлю. 
Це буде нічий світ. Уперше в історії світ стане взаємозалежним, 
але без центру тяжіння чи глобального правителя» [36].

Г. Кіссінджер вважає, що «світовий порядок держав, які ствер-
джують гідність особи, учасницьке врядування та співпрацю на 
міжнародному рівні відповідно до узгоджених правил, може бути 
нашою надією та натхненням. Але прогресс на цьому шляху не-
обхідно підтримувати низкою проміжних етапів» [12, с. 297].

Тому визначальним трендом має бути процес пошуку комп-
ромісів між потужними гравцями. Вони в цілому можуть 
змусити менші країни та недержавні утворення до процесу 
створення й дотримання правил співіснування в умовах нової 
міжнародної реальності.
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Дослідник Р. Хаас вважає, що оскільки глобалізація зробила всі 
країни світу взаємозалежними, то й відповідальність за свою вну-
трішню й зовнішню політику країни повинні нести не лише перед 
своїми громадянами, але й перед сусідніми державами, регіоном, у 
якому вони розташовані, а також перед усією світовою спільнотою.

Як доказ можна згадати економічні кризи, торговельні війни, 
епідемії та військові конфлікти. Їх наслідки стають надто відчут-
нішими чи то у вигляді впливу на зростання економіки, чи то за 
наявності масових біженців, чи то за невчасним контролем за по-
ширенням різноманітних хвороб тощо.

За Р. Хаасом держави світу має взяти на себе зобов’язання 
проводити найефективнішу політку. Необхідно робити дис-
кваліфікацію чи покарання (осуд, низькі оцінки в міжнародних 
рейтингах) для тих держав, які не бажають проводити певну 
роботу та досягати визначених цілей. Необхідність прагма-
тизму та багатосторонньої співпраці у вирішенні надскладних 
завдань полягає в необхідності знайти місце для осмислення 
участі провідних недержавних гравців [33].

Водночас Р. Хаас доводить необхідність зберегти окремі еле-
менти старої системи: повага до державних кордонів; механізм 
покарання (фізичний чи фінансовий) за його порушення; індиві-
дуальний підхід до локальних проблем; право лише гуманітарних 
інтервенцій; консенсус про неприпустимість тероризму; легіти-
мізація превентивних дій щодо недопущення поширення ядерної 
зброї; кібербезпека за єдиними правилами тощо.

Відповідно автор намагається зберегти окремі елементи старої 
системи, яка має ознаки обґрунтованого й доречного використання 
в порядку забезпечення стабільності й розвитку світу, поряд із цим 
визначаючи ключові загрози й виклики глобалізованого світу, які 
можна подолати лише новими вимогами до держав.

Інший учений, К. Ф. Лі, вважає навпаки. Він переконаний, що 
держави як національні утворення в майбутньому зникнуть під 
тиском дій транснаціональних корпорацій, які просувають різно-
манітні типи продукції, побудовані на штучному інтелекті [35].

Такий стан справ має змінити не лише природу виробництва, де 
людина буде звільнена від виробничої та рутинної праці, а й замі-
нить характер взаємовідносин між державами, оскільки розвиток 
інновацій нівелюватиме застосування високотехнологічної зброї. 
А це, у свою чергу, зменшуватиме кількість конфліктів та війн.
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У цілому держави повинні прагнути бути більш «пристосова-
ними» до нових реалій та бути готовими вести конкурентну бо-
ротьбу за швидке освоєння штучного інтелекту на користь націо-
нальних інтересів та більш тісному і якісному співробітництву з 
новими гравцями цього світу.

Саме цей елемент може лежати в основі нового світового ладу 
та зможе забезпечити відповідний баланс і стабільність.

Як підсумок, можемо зазначити, що події, які відбулися напри-
кінці ХХ ст., а саме: закінчення холодної війни, руйнація біпо-
лярного світу, розпад Радянського Союзу – визначили подальшу 
структуру сучасної геополітичної ситуації на планеті, яка акту-
альна й донині.

Держави, що утворилися після розпаду Радянського Союзу, 
обрали різні шляхи розвитку, політики та побудови геополітич-
ного партнерства.

Швидкий та певною мірою, неочікуваний розвал великої держа-
ви, що розташовувалася на євразійському континенті та протягом 
багатьох років ХХ ст. була одним із гарантів стабільності та безпеки 
в Європі і світі, має свої історичні корені, в основі яких лежало гео-
політичне протистояння двох різних цивілізацій, а не просто Захід-
ної і Східної Європи чи росії й Заходу.

Подальше протистояння між росією та Заходом зумовлюєть-
ся передусім геополітичними (Сохуділ-Море) та цивілізаційними 
(Слов’янсько-православна-Західна) чинниками.

Після Розпаду Радянського Союзу Сполучені Штати Америки 
забажали стати гегемоном планетарного масштабу, оскільки за-
лишилася одна наддержава, яка намагалася встановити свій поря-
док проамериканської спрямованості. І зараз США стоять на чолі 
побудови нового світового порядку, що має глобальну уніфікацію 
західних ліберальних цінностей.

 
3.2.4. Місце України та проблеми забезпечення її безпеки  

в новій архітектурі світоустрою

Україна завжди історично та географічно перебувала на пере-
тині світових геополітичних інтересів, глобальних торговельно-
економічних шляхів та цивілізаційних процесів, а зараз опинила-
ся та в найближчому майбутньому перебуватиме в центрі великих 
змін планетарного масштабу. Вона є однією з ключових точок на 
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євразійському просторі, де перетинається сучасність та створю-
ється нове майбутнє світових відносин.

У сучасному світі гуманітарні принципи розв’язання цивіліза-
ційних криз і вузлових протиріч перерозподілу сфер впливу у сві-
ті часто поступаються методам сили. За сучасних умов такі явища 
набувають тотальних ознак та мають гібридизовану форму. Ще з 
часів відновлення своєї незалежності й суверенітету Україна, бу-
дучи суб’єктом міжнародного співтовариства, постійно перебува-
ла в об’єкті протистояння Сходу й Заходу, Півночі й Півдня. Вона 
завжди була об’єктом боротьби між великими державами, але має 
всі можливості перетворитися на таку велику державу також.

Як свідчить сучасна політична ситуація, сьогодення й майбутнє 
для України й українського народу полягає не лише у світоглядному 
чи цивілізаційному протистоянні, а також і в безперервній війні, яка 
може бути прихованою («м’якою») чи відкритою («жорсткою) або 
гібридною (прихованою) за право існувати.

Розуміння подібної конфігурації сьогодення й історичної пер-
спективи мусять пульсувати в кожній уособленій одиниці гро-
мадянства зокрема та в суспільній думці народу в цілому: як у 
площині ірраціонального інстинкту солідарного національного са-
мозбереження, так і на рівні раціонального усвідомлення викликів 
і загроз планетарної неминучості в контексті державної безпеки, 
а отже, й у самому сенсі української національної ідеї, у глибин-
ній та обґрунтованій неминучості світової боротьби за першість, 
за право бути й жити як державний народ, за честь і прерогативу 
зберегти власну етноісторичну, господарчо-культурну, соціально-
політичну та національно-расову самоозначенність [6].

Також, на порядок денний виноситься радикальне оновлен-
ня національно-цивілізаційної ідентичності. Це необхідне з 
метою протистояння, а також формування власної відповіді на 
численні виклики сучасного світу.

Це допоможе здійснити повноцінне економічне, соціальне й 
політичне оновлення (осучаснення) країни. Разом із тим необхід-
но брати до уваги й певні суперечливі моменти впливу глобаліза-
ційних процесів на Україну.

Якщо держава та суспільні інститути не зможуть вжити ефек-
тивних заходів із нейтралізації загроз, які походять від глобаль-
них світових гравців, які прямо або опосередковано намагаються 
якщо не знищити, то хоча б оптимізувати етнічно-національну 
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культуру та замінити її власною культурою, це може призвести 
до втрати суверенітету держави. Великою мірою це може бути 
зумовлене зниженням рівня функціонування політичної системи 
до критичного через зовнішні та внутрішні конфлікти.

Для формування політики національної безпеки загалом та, зо-
крема, в аспекті вироблення солідарної ідеї щодо руху народу й 
держави в тому чи іншому напрямі мають бути визначені цілі й 
завдання політики. Такі засади можуть бути відображені в стра-
тегії державної безпеки. У цій стратегії повинні бути відображені 
основні поточні національні інтереси та національні цілі, які мали 
б довгостроковий характер і всеохопну ідею.

Інтереси держави забезпечуються всіма можливими – військо-
вими, економічними, дипломатичними, ідеологічними та культур-
ними засобами. Вони повинні лягти в основу завдань її політики 
національної безпеки, що визначається в систематизації та класи-
фікації національних інтересів за рівнем важливості.

Парадигма сучасних війн полягає не стільки в захопленні пев-
них територій, скільки в боротьбі за перерозподіл ресурсних, фі-
нансових та інформаційних потоків і встановленні контролю над 
інтелектуальним капіталом людини. Така парадигма повністю су-
перечить російській геополітичній поведінці. Проте росія нала-
штована саме на імперську експансію. Це може бути свідченнями 
консерватизму в зовнішньополітичному розвитку та поверненні 
до геополітики минулих часів.

Як підтвердження тому є бажання встановлення контролю 
над пострадянським простором, який росія вважає зоною своїх 
інтересів, у рамках нового євроазійського формату. Незважаючи 
на те, що росія на словах заперечує свої наміри у відродженні 
нової трансрегіональної імперії, її дії, що характеризуються по-
стійним політичним тиском та енергетичним шантажем або 
розв’язуванням воєнних дій по відношенню до інших пострадян-
ських країн, які прагнуть обрати альтернативний шлях розвитку, 
говорять про інше. З цього випливає, що євразійська теорія сучас-
ної росії припиняє своє буття у вигляді просто теорії, а починає 
втілюватися на практиці через створення своєрідної євразійської 
інтеграції та військової територіальної експансії.

До останнього часу були сподівання, що жоден із потужних 
геополітичних гравців не буде висувати територіальні претензії, 
хоча б за тієї причини, що Будапештським меморандумом США, 
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Великобританія та російська федерація гарантували територіаль-
ну цілісність України внаслідок відмови від потужного ядерного 
потенціалу, який був третім у світі.

Також, важливим є той факт, що майже всі світові лідери 
здійснювали інвестування значних фінансових капіталів в 
Україну, а це може говорити про те, що вони зовсім не бажають 
політичної дестабілізації в державі. Також міжнародні актори 
зацікавлені в українській ГТС, аграрному секторі, залізничній 
та морській інфраструктурі України.

Також російська федерація довгий час вела переговори та намага-
лася домовитися зі США стосовно геополітичного обміну сфер впли-
ву за рахунок таких держав, як Україна, Іран, Сирія. Саме боротьба 
провідних гравців за сфери впливу вилилася у військові конфлікти, 
спочатку сирійський, а згодом і український. Можемо зазначити, що 
порушення балансу інтересів провідних держав часто може призвес-
ти до конфліктності та руйнації існуючого світового порядку.

Жодна з країн не готова йти на поступки в українському питанні. 
Якщо росія наполягає на поділі територій, денацифікації, розши-
ренні своїх кордонів та їх офіційному визнанні світовим співтова-
риством, то США і ЄС вимагають виведення її військ з України та 
припинення бойових дій. Для цього вони використовують свої ме-
ханізми, які проявляються в численних санкціях.

Незважаючи на всі негаразди й катаклізми, що відбувають-
ся у світі, США намагаються стояти на варті світового порядку 
та контролювати ситуацію в усіх регіонах, зокрема і в євразій-
ському. Як вважає американський політолог З. Бжезинський, 
«Яким би не було майбутнє, розумно зробити висновок про те, 
що американське верховенство на Європейському континенті 
зіткнеться з різного роду хвилюваннями і, можливо, з окреми-
ми випадками насильства» [27, с. 74].

З огляду на зазначене можна вносити свої зауваження до гіпо-
тетичних припущень С. Гантінгтона щодо зіткнення цивілізацій 
та виникнення конфліктів між різними державами. Це поясню-
ється тим, що загострення ситуації в Україні є скоріш за все кон-
фліктом інтересів провідних центрів сили, а не їх протистоянням 
в ідеологічному чи цивілізаційному плані.

Оскільки Україна залишається для росії ключовим геополітич-
ним суб’єктом, то росія дуже зацікавлена в збереженні статус-кво 
в зоні своїх особливих інтересів.
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Після багатьох тижнів збройної агресії російської федерації проти 
України нарешті стала відомою прихована раніше мета воєнних дій, 
принаймні одна з багатьох. Так, у своєму виступі 11 квітня 2022 р.  
міністр закордонних справ російської федерації сергій лавров зазна-
чив, що «наша спеціальна військова операція покликана покласти 
край безоглядному розширенню й безоглядному курсу на повне до-
мінування США та під ними інших західних країн на міжнародній 
арені» [14]. Інакше кажучи, війна російської федерації проти нашої 
держави покликана змінити встановлений світовий порядок на ко-
ристь її імперських амбіцій.

Окупація Кримського півострова виявилася безпрецедентним 
явищем силового перегляду кордонів у сучасному світі. Анек-
сувавши Крим, москва перевернула світовий порядок, який був 
встановлений після закінчення холодної війни.

Ситуація після таких дій росії не виглядає більш безпечною, 
ніж за часів, коли було радянсько-американське протистояння. 
Незважаючи на те, що на перших етапах росія відмовлялася ви-
знавати свою присутність і участь у захопленні Криму, згодом 
їй довелося визнати це на офіційному рівні, а також після Указу 
Держдуми про входження Автономної Республіки Крим до скла-
ду російської редерації як нової федеративної одиниці.

Парламент автономної республіки Крим було захоплено за 
безпосередньої підтримки російської армії представниками пар-
тії «русское единство». При цьому рівень її підтримки навіть у 
цьому регіоні не перевищував 3 %.

Офіційні кола росії та інші організації керувалися у своїх діях 
риторикою про право народів на самовизначення. Наступним кро-
ком у процесі анексії було проведення місцевого референдуму, за 
результатами якого майже 97 % населення автономної Республі-
ки Крим проголосувало за приєднання півострова до російської 
федерації. Соціологічно доведено, що справжня підтримка зміни 
статусу Криму становила не більше 30 % громадян. При цьому 
такого виду референдум не відповідає українській Конституції, 
оскільки референдум має відбуватися по всій території України.

Тому, як висновок, Крим було приєднано до рф усупереч усім 
міжнародним нормам, а це дає підстави говорити про окупацію 
частини української території.

Перегляд та зміна кордонів суверенної держави через анексію 
Криму, а також подальше розпалювання ситуації в південно-східних 
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регіонах стали тим викликом, який було кинуто росією Західному 
світові. Після Другої світової війни європейська історія не знає ви-
падків насильницького відторгнення територій суверенних держав.

Перегляд і зміщення кордонів суверенної держави України 
шляхом анексії Кримського півострова з подальшим поширенням 
збройної агресії на південно-східні регіони України стали справ-
жнім викликом, який росія кинула існуючому світовому порядку 
й цивілізованому світу зокрема [21, с. 195]

Ряд аналітиків у таких діях росії вбачають розв’язання нової 
світової війни, яку вони характеризують Четвертою світовою, 
оскільки Третьою світовою була Холодна війна.

Як видно з анексії Криму та розпалювання ворожнечі на Дон-
басі, росія не зупинилася, а 24 лютого 2022 р. почала повномасш-
табні військові дії проти України.

Історично Російська імперія в тих чи інших геополітичних 
умовах намагалася змінити світовий порядок на свою користь. 
Причому театром дій для цієї мети було обрано Україну. Варто 
зазначити, що у своїх промовах російські політики й чиновни-
ки абсолютно не приховують наміри своїх подальших дій, як це 
можна було побачити в мюнхенському виступі в. путіна у 2007 
р.і. Також у листопаді 2013 р., перед початком збройної агресії 
проти України, міністр оборони російської федерації с. шойгу за-
явив, що головними загрозами для країни є міжнародний теро-
ризм і розширення НАТО, зокрема його наближення до кордонів 
росії. А вже наступного, 2014 р., після оголошення курсу України 
до НАТО, відбулася збройна агресія росії проти нашої держави. 
Примітними є багато думок стосовно того, що сучасна зміна сві-
тового порядку проходить у кілька етапів – їй передувала спочат-
ку коронавірусна інфекція, а згодом і, власне, повномасштабна 
війна російської федерації проти України. Навіть більше – зазна-
чені події спричинили зменшення впливу процесів із глобалізації, 
віддавши перевагу регіональному розвитку [25].

У березні 2022 р. під час засідання Виконавчої ради Міжнарод-
ного валютного Фонду було зазначено, що посилюється інфляцій-
ний тиск унаслідок підвищення цін на енергоносії та сировину, 
пшеницю та інші зернові. Також було зазначено, що найбільшо-
го впливу відчують «бідні домогосподарства, для яких продукти 
харчування та паливо становлять більшу частку витрат» [11].
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З початком введення санкцій європейські країни почали відчува-
ти проблеми із забезпеченням енергетичної безпеки. Прогнозується, 
що така криза буде ще більш ускладнюватися, особливо коли така си-
туація буде сильно впливати на добробут виборців, а це обов’язково 
вплине на внутрішнє протистояння в державах, де може виникнути 
загроза відкритої громадської непокори, що, ймовірно, переросте в 
громадянську війну чи навіть сепаратизм.

Одна з проблем також – забезпечення продовольчої безпеки, 
що торкається не лише європейських країн, а особливо гостро 
вдарить по азійських та африканських країнах. Оскільки Україна 
є одним із найбільших експортерів сільськогосподарської продук-
ції, то ООН попереджає про загрози виникнення світової продо-
вольчої кризи. Зокрема, комісар із міжнародного співробітництва 
Ю. Урпілайнер зазначила, що вже зараз «міжнародна спільнота 
має вжити заходів, щоби запобігти найбільшій продовольчій кри-
зі в історії, а також соціальним, економічним та політичним за-
ворушенням, що можуть  виникнути внаслідок» [18].

Голова Світового банку Д. Мелпасс теж дотримується схожої 
думки та акцентує увагу на подальшому зростанні цін на енер-
гоносії та на харчові продукти – зерно, соняшникову олію тощо 
[10]. Крім того, що Україна й росія є великими виробниками та-
ких харчових продуктів, ціни на ці продукти до початку війни 
були на високому рівні.

У відповідь на військову агресію росії проти України 24 люто-
го 2022 р., яка є новим військово-політичним викликом, формуєть-
ся широка антиросійська коаліція, до якої входять усі демократичні 
країни. Така одностайність країн мабуть уперше продемонстрована 
з часів Другої світової війни та уособлює демократичну цивілізацію.

Якщо говорити про страждання українського народу внаслі-
док воєнної агресії росії, то Україні необхідно скорегувати свої 
стратегічні плани. Дуже слушну думку висловили автори Р. Бот-
вінов, А. Гірман та Т. Грачевська. Вони стверджують, що «Сус-
пільству необхідне оновлене бачення подальшої інтеграції в євро-
атлантичний простір. Хоч би яким  у майбутньому був розвиток 
світу, зміцнення міжнародної та внутрішньої безпеки України, а 
також її поступове входження й закріплення в різних міждержав-
них об’єднаннях ліберальних демократій світу залишаються пер-
шочерговими завданнями Києва» [3, с. 8].
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Одночасно реалізація європейського та євроатлантичного ви-
бору України може бути поділена на три частини:

1) набуття повноправного членства у Європейському Союзі;
2) співробітництво з НАТО, не будучи членом цьому блоку;
3) створення механізму колективної безпеки для України без 

членства в НАТО, але з країнами, що входять до цього альянсу: 
США, Великобританія Польща, Країни Балтії, Туреччина тощо.

Якщо проаналізувати вищевикладене, то події, які відбувають-
ся в Україні, можуть слугувати однією з основних передумов змі-
ни сучасного світового порядку. Передусім  основною причиною 
цього є збройна агресія російської федерації проти України. Як 
наслідок, відбулась консолідація цивілізованої частина світу на-
вколо України з метою протидії загарбнику та запобігання розви-
тку Третьої світової війни, яка взагалі може призвести до загибелі 
людської цивілізації.

Положення України, яка розташована на перетині між 
Сходом і Заходом та переживає критичний етап різносто-
ронньої модернізації – політичної, економічної, соціальної, –  
є досить складним. Після війни неодмінно відбуватимуться 
глобальні геополітичні та геоекономічні зміни, які неминуче 
торкнуться й України. Водночас, можливо, саме ці потрясіння 
допоможуть відкрити нові можливості для справді глибокої пере-
будови світового порядку, створення нової архітектури світу, для 
впровадження й поширення принципово нових технологій.

Висновки. Через виникнення новітніх загроз глобального масш-
табу підривається стан внутрішньої безпеки держав, навіть найпо-
тужніших. Такі приклади збройного насильства, як анексія територій 
чи міжнародна інтервенція, мають місце в міжнародних відносинах 
не лише як пережитки минулого, а  і демонструють свою згубність 
та безперспективність в умовах формування нової системи світового 
порядку. Про це свідчать військові конфлікти, які відбуваються в Аф-
ганістані, Нагірному Карабасі, Сирії, в Україні тощо.

Разом із тим  у питаннях створення світового порядку людство 
має певні зрушення. Незважаючи на розуміння важливості по-
будови нової системи світоустрою, цей процес може закінчитись 
лише тоді, коли до нього будуть залучені всі суб’єкти світової по-
літики, а механізми регулювання відносин будуть єдині для всіх 
суб’єктів світового співтовариства та відповідатимуть потребам 
усіх учасників світового процесу.
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З розпадом Радянського Союзу США спробували стати єдиним 
гегемоном планетарного масштабу, оскільки вони залишилися 
єдиною наддержавою. Через це робилися спроби встановити свій 
світовий порядок, який би мав проамериканське спрямування.

Сьогодні спостерігається формування центрів сили в Європі, 
Азії та Америці, які в майбутньому можуть стати основою ство-
рення нового світоустрою. росія ж, зі свого боку, не маючи меха-
нізмів схилити на свій бік інші держави, намагається розв’язувати 
в них конфлікти. Це робиться з метою унеможливлення  їх вхо-
дження в проамериканські блоки та об’єднання. Такими діями ро-
сія говорить про те, що вона не готова миритися з монополярним 
світом на чолі зі США та бажає зміцнювати свої геополітичні по-
зиції по всьому світу, у тому числі й за допомогою воєнної сили.

Події, що відбуваються в Україні, є однією з основних переду-
мов зміни сучасного світопорядку. Передусім – це порушення кор-
донів суверенної країни шляхом збройної агресії росії. Ці події при-
звели до консолідації цивілізованої частини світу навколо України з 
метою протидії загарбнику та запобігання Третій світовій війні, яка 
може призвести до загибелі людської цивілізації.

Тенденції, які спостерігаються на енергетичному, продовольчо-
му та інших ринках, демонструють те, що не зупинена російська 
агресія може завдати проблем як європейським країнам у сфері 
енергетики, так і іншим країнам світу, особливо з продовольством.

Збройна агресія росії проти України вже призвела до значних 
втрат у секторі економіки України, зокрема повного або част-
кового руйнування об’єктів інфраструктури, масового вивезен-
ня зернових тощо. Руйнування великої кількості різноманітних 
об’єктів промислової, житлової та транспортної інфраструктури 
вимагатиме не стільки відновлення, скільки створення нових, 
сучасних та технологічних об’єктів за останніми стандартами 
та на основі сучасного європейського досвіду.

Інтеграційні процеси з країнами ЄС, а саме технологічна та 
економічна сумісність і стандартизація, сприяють підвищенню 
розбудови, зокрема і промислового потенціалу України.

Україна, перебуваючи  між Сходом і Заходом, переживає кри-
тичний етап різносторонньої модернізації – політичної, еконо-
мічної, соціальної, що є досить складним процесом. Після війни 
відбуватимуться глобальні геополітичні та геоекономічні зміни, 
які безпосередньо торкатимуться  й України. Разом із тим  такі 
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глобальні зміни зможуть відкрити можливості для глибокої пере-
будови світового порядку, створення нової архітектури світу, для 
реалізації принципово нових технологій. Повинні початися про-
цеси створення нової моделі світоустрою, що буде ґрунтуватися 
на умовах глобального світу в ХХІ ст.

Перспективи подальших досліджень із означеної проблема-
тики можуть стосуватися визначення місця України в системі фор-
мування нового світового порядку, який повинен бути створений 
після припинення бойових дій. Який формат світового порядку 
може бути запропонований світовій спільноті, не можна наразі ви-
значити, але важливо, щоби він включав у себе інтереси всіх учас-
ників світового процесу, а також мав систему обмежуючих заходів 
(санкцій) у випадку його порушення.
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РОЗДІЛ 3.3. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
СТІЙКОСТІ У КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація. Основною комплексною небезпекою для державності є 
руйнація соціального порядку. Тому ефективність соціаль-
ного управління та консолідація суспільства навколо цілей, 
досягнення яких гарантує його безпеку, значною мірою за-
лежить від розв’язання проблеми забезпечення стійкості. 
Актуальність її розв’язання набуває особливого значення в 
сучасну епоху, для якої характерним є зростання ступеня 
невизначеності в суспільно-політичному та соціально-еко-
номічному розвитку як на національному, так і глобальному 
рівнях. Тому забезпечення стійкості соціального порядку 
має постійно перебувати в колі уваги суб’єктів публічно-
го управління та адміністрування, особливо при прийнят-
ті управлінських рішень у сфері національної безпеки, що 
зумовило предмет дослідження – концептуальні засади 
національної стійкості в контексті національної безпеки 
та його методологічну основу: використання міждисци-
плінарного та системного підходів, а також структурно-
функціонального, абстрактно-логічного методів. Мета до-
слідження – осмислення концептуальних засад національної 
стійкості в контексті національної безпеки: з’ясування 
взаємозалежності безпеки та національної стійкості, на-
ціональної безпеки та державності в контексті змісту 
концептів «нація», «націоналізм» та «культурний код»; 
дослідження поняття стійкості соціального порядку; пе-
редумови та ознаки суспільно-політичної дестабілізації як 
загрози національній стійкості. Наукова новизна одержа-
них результатів полягає у виконанні системного аналізу 
концептуальних засад національної стійкості в контексті 
національної безпеки та обґрунтуванні базових підходів і 
механізмів щодо її забезпечення. Значна увага приділена: 
підходам щодо класифікації та оцінювання небезпек полі-
тичній безпеці в процесі підготовки управлінських рішень 
щодо реагування на них; технології оцінювання суспільно-
політичної дестабілізації суспільства, як соціальної систе-
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ми; обґрунтуванню положення, що збереженню культурно-
го коду народу (нації) та національних цінностей належить 
вирішальна роль у забезпеченні стійкості державності; ме-
тодології виявлення параметрів і характеристик стійкості 
держави; розкриттю специфіки формування та відміннос-
ті політичних, державно-політичних та державно-управ-
лінських (адміністративних) рішень. Практичне значення 
дослідження – виявлена та з’ясована взаємозалежність 
факторів: вітального потенціалу державності (залежить 
від природно-біологічних та соціальних умов її розвитку, як 
соціальної системи, у тому числі культурного коду народу); 
національних цінностей (визначають ціннісні орієнтації ін-
дивідів, їхні політичні, культурологічні, світоглядні уявлен-
ня й переконання, моральні та етичні принципи поведінки); 
стійкості соціального порядку (залежить від якості гори-
зонтальної і вертикальної структуризації та впорядкуван-
ня внутрішнього середовища соціуму шляхом узгодженості 
між принципами, цінностями та цілями його елементів на 
моральному, юридичному, програмно-цільовому та концеп-
туально-ідеологічному рівнях); рівня соціального збурення 
(зумовлений суспільно-політичною дестабілізацією), ураху-
вання яких є передумовою політичної безпеки та визначення 
стратегічних цілей суб’єктів державного управління щодо 
її забезпечення. Цінність/оригінальність – підходи щодо 
пошуку оптимального балансу влади в трикутнику: індивід-
суспільство-держава в контексті забезпечення політичної 
безпеки; урахування досліджень аксіологічних аспектів 
об’єктивно-суб’єктивної природи порядку; ототожнен-
ня його цінності з цінністю феномена «безпека»; обґрун-
туванню шляхів підвищення ефективності державного 
управління у сфері політичної безпеки за такими блоками: 
визначення стратегічних цілей у сфері політичної безпеки 
в контексті завдань щодо забезпечення стійкості соціаль-
ного порядку; визначення та моніторинг суб’єктами дер-
жавного управління у сфері політичної безпеки параметрів 
та характеристик стійкості держави.
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Abstract. Ensuring the stability of the social order – the main goal of the 
attention of subjects of public administration and administration 
is determined the relevance of the choice of research topic. The 
purpose of the study is to comprehend the conceptual foundations 
of national sustainability in the context of national security: to 
clarify the interdependence of security and national sustainability, 
national security and statehood in the context of the content of the 
concepts «nation», «nationalism» and «cultural code»; study of 
the concept of stability of the social order; prerequisites and signs 
of socio-political destabilization as a threat to national stability. 
Methodology: interdisciplinary and systemic approaches, 
as well as structural-functional, abstract-logical methods. 
Results. Considerable attention is paid to: approaches to the 
classification and assessment of the dangers of political security 
in the process of preparing managerial decisions on responding 
to them; technologies for assessing socio-political destabilization 
of society as a social system; the substantiation of the provision 
that preserving the cultural code of the people (nation) and 
national values is a decisive factor in ensuring the sustainability 
of statehood; methodology for revealing parameters and 
characteristics of state stability; the disclosure of the specificity of 
the formation and differences of political, state-political and state-
administrative (administrative) decisions. Practical implications. 
The interdependence of the factors: the state of the welcome 
potential (it depends on the natural-biological and social conditions 
of its development, as a social system, including the cultural code 
of the people) is revealed and clarified; national values (determine 
the value orientations of individuals, their political, cultural, 
ideological ideas and beliefs, moral and ethical principles of 
behavior); the stability of the social order (depends on the quality 
of horizontal and vertical structuring and streamlining of the 
internal environment of society through the coherence between the 
principles, values and goals of its elements at the moral, legal, 
program-target and conceptual-ideological levels); the level of 



447

social perturbation (due to socio-political destabilization), the 
consideration of which is a prerequisite for political security 
and the definition of strategic objectives of public administration 
entities in providing it. Value/originality – approaches to finding 
the optimal balance of power in the triangle: individual-society-
state in the context of providing political security; to take into 
account the research of axiological aspects of the objective-
subjective nature of order; the identification of his value with the 
value of the phenomenon of «security»; substantiation of ways to 
increase the efficiency of public administration in the sphere of 
political security by the following blocks: definition of strategic 
goals in the sphere of political security in the context of tasks aimed 
at ensuring the stability of social order; definition and monitoring 
by the subjects of state administration in the sphere of political 
security of parameters and characteristics of state stability.

Вступ. Особливістю сучасного етапу цивілізаційного роз-
витку є кардинальні зміни геополітичного, геоекономічного та 
геокультурного просторів життєдіяльності та взаємодії народів, 
цивілізацій та держав. На думку науковців та аналітиків, при-
чини й наслідки цих змін мають системний, суперечливий та 
значною мірою непередбачуваний вплив на забезпечення на-
ціональної безпеки більшості країн світу і пов’язані передусім 
із довгостроковими тенденціями, зростанням загроз національ-
ним інтересам. Серед вказаних загроз, зокрема, можна виокре-
мити: нехтування нормами міжнародного права; втручання у 
внутрішні справи, що набирає все більш очевидного характеру; 
спроби обмеження державного суверенітету в політичній та еко-
номічній сферах; зростання впливу конфліктогенних чинників 
дестабілізації політичної системи держав; злочини терористич-
ної спрямованості; міжнародна організована злочинність; полі-
тична корупція; масова нелегальна міграція; зростання обсягів 
незаконної торгівлі зброєю тощо. При цьому політичні, еконо-
мічні, міжетнічні та інші суперечності як у державах, так і у від-
носинах між ними, намагання за будь-яку ціну перерозподілити 
сфери впливу вже призвели до низки конфліктів, у тому числі 
збройних, оскільки деякі країни все частіше віддають пріоритет 
силовим методам досягнення своїх національних цілей.

Крім того, в умовах українських реалій набула гостроти й низка 
проблем, які лежать у площині захисту матеріальних та духовних 
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цінностей суспільства, прав та свобод людини, захисту суверені-
тету й територіальної цілісності. Таким чином, теоретико-мето-
дологічні труднощі інтерпретації та операціоналізації концепту 
«національна безпека» зумовлюють необхідність більш деталь-
ного розгляду в контексті сучасних глибинних змін світового 
економічного, політичного та культурного середовища сутності 
концептів «небезпека», «безпека», «нація», «націоналізм», «на-
ціональний», «культурний код народу (нації)», «державність», 
їхнього взаємозв’язку та взаємозумовленості як соціокультурних 
феноменів. Основною комплексною небезпекою для державнос-
ті є руйнація соціального порядку, стійкість якого за будь-яких 
форм правління й державного устрою фактично тотожна цін-
ності безпеки для людини (індивіда), суспільства та державних 
інститутів. З огляду на це ефективність соціального управління 
та консолідація суспільства навколо цілей, досягнення яких га-
рантує його безпеку, значною мірою залежить від розв’язання 
проблеми забезпечення стійкості соціального порядку. Актуаль-
ність її розв’язання набуває особливого значення в сучасну епо-
ху, для якої характерним є зростання ступеня невизначеності в 
суспільно-політичному та соціально-економічному розвитку як 
на національному, так і глобальному рівнях. Тому забезпечення 
стійкості соціального порядку має постійно перебувати в колі 
уваги суб’єктів публічного управління та адміністрування, осо-
бливо при прийнятті управлінських рішень у сфері національної 
безпеки. Це зумовлює необхідність подальшого розкриття змісту 
соціального явища, яке позначають поняттям «соціальний поря-
док», «стійкість», «національна стійкість», виокремлення та ана-
ліз чинників, від яких залежить його стійкість та усвідомлення 
вказаними суб’єктами доцільності щодо її забезпечення як пріо-
ритету у сфері національної безпеки. Тому дослідження проблем 
безпеки життєдіяльності людини (індивіда), суспільства та інсти-
тутів держави в контексті забезпечення стійкості соціального по-
рядку, постійно перебуває в колі наукового дискурсу. Водночас, 
як свідчить виконаний аналіз, виявленню та системному аналізу 
чинників, від яких залежить стійкість соціального порядку в су-
часних умовах, обґрунтуванню доцільності щодо її забезпечен-
ня як пріоритету у сфері національної безпеки, в наявних дослі-
дженнях приділяється недостатньо уваги. Йдеться передусім про 
подальше розкриття аксіологічного аспекту взаємозв’язку націо-
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нальної безпеки та стійкості соціального порядку як соціальної 
системи, обґрунтування підходів щодо розв’язання проблеми її 
забезпечення, аналіз взаємозв’язку рівнів соціального порядку та 
визначення основних завдань суб’єктів публічного управління та 
адміністрування щодо забезпечення стійкості вказаного поряд-
ку. У процесі свого розвитку політична та інші соціальні систе-
ми (соціально-економічні, соціально-культурні та ін.) будь-якої 
держави завжди перебувають у якомусь проміжному стані між 
станом, який політики, управлінці, науковці, аналітики та екс-
перти інтерпретують як стабільний, і станом, який, на їх погляд, 
є нестабільним. Тому визначальним завданням суб’єктів дер-
жавного управління у сфері національної безпеки є утримання 
вказаних систем у такому стані, за якого загрози національній 
безпеці будуть мінімізовані. З огляду на це також актуальною 
науковою проблемою є визначення набору когнітивних ознак 
суспільно-політичної дестабілізації, які є наслідком порушення 
нормального функціонування (наявності збоїв) у процесі розви-
тку соціальних систем, передусім політичної системи й ефек-
тивності публічного управління та адміністрування. Виконаний 
аналіз дає підстави стверджувати, що до цього часу в науковій 
думці відсутня однозначність у розумінні стосовно такого соці-
ального явища, як суспільно-політична дестабілізація.

Це дослідження буде сприяти комплексному погляду на 
розв’язання проблеми забезпечення політичної безпеки в сучас-
них умовах державотворення та стане ґрунтовним теоретичним 
внеском до теорії публічного управління та теорії національної 
безпеки. Крім того, отримані теоретичні висновки та практич-
ні рекомендації можуть сприяти подальшому вдосконаленню 
теоретичних основ щодо забезпечення національної безпеки, 
мають позитивно вплинути на підготовку та прийняття ефек-
тивних політичних та державно-управлінських рішень із питань 
забезпечення політичної безпеки, дадуть змогу суб’єктам пу-
блічного управління не тільки адекватно реагувати на реальні 
загрози політичній безпеці України, а й розробляти та втілю-
вати в життя більш прогнозовану, комплексну, ґрунтовно про-
раховану та спрямовану на перспективу політику національної 
безпеки. Тому дослідження буде корисним передусім для фахів-
ців-управлінців, до кола професійних обов’язків яких належать 
питання забезпечення національної безпеки.
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3.3.1. Взаємозалежність безпеки та національної стійкості

Останніми роками актуалізувалася проблема забезпечення 
стійкості держави як соціальної системи. Можна окреслити такі 
основні причини цього: по-перше, це характер розвитку, невизна-
ченість, взаємозалежність факторів, які визначають економічні, 
політичні, соціальні та культурно-історичні детермінанти роз-
витку інститутів держави; по-друге, системність компонентів, 
які зумовлюють суперечливі тенденції формування безпекового 
середовища функціонування сучасних держав; по-третє, усві-
домлення того, що державні інститути залишаються основним 
інструментом формування та реалізації національних інтересів, 
урахування еволюційних законів суспільного розвитку та вибору 
національних стратегій, які дозволяють гармонізувати його соці-
альні, економічні, політичні та гуманітарні аспекти тощо [1–16].

Насьогодні уявлення фахівців та науковців щодо сутності соці-
ального явища, яке позначають поняттям «стійкість системи», пе-
реважно розуміється як здатність зберігати або відновлювати свої 
основні параметри та характеристики, незважаючи на зовнішні та 
внутрішні впливи. Тому під стійкістю системи найчастіше розу-
міють її здатність повертатися в стан рівноваги після впливу збу-
рення, наприклад певного фактора, явища чи середовища, у яко-
му перебуває система (ці зміни відбуваються постійно у зв’язку з 
безперервним потоком різних подій, явищ та процесів).

Розрізняють здатність системи повертатися в початковий стан 
після виходу з рівноваги (статична рівновага) та здатність здій-
снювати перехід у новий рівноважний стан (динамічна рівновага). 
Ці переходи зумовлені статикою явищ і динамікою процесів, що 
відбуваються в складних системах. Тому з’ясування сутності со-
ціального явища, яке позначають поняттям «стійкість держави» 
передбачає обов’язкове врахування того, що: стійкість держави є 
змінною величиною, яка характеризує той чи інший ступінь її від-
хилення від стану рівноваги, зумовленого впливом внутрішніх та 
зовнішніх збурень; існує певна межа відхилення від стану рівнова-
ги, перевищення якої зумовлює перехід в інший рівноважний стан.

Сьогодні фахівці із різних галузей знань традиційно приді-
ляють багато уваги визначенню ролі держави, стійкості її функ-
ціонування та з’ясуванню чинників, які здійснюють вплив на її 
вітальний (життєвий) потенціал. Водночас зростання переліку 
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та рівня небезпек життєдіяльності сучасних держав, а також на-
пруги в міждержавних відносинах, актуалізували важливість 
розв’язання проблеми забезпечення її стійкості в контексті спро-
можності держави виконувати функції в безпековій сфері [1; 8–10; 
14]. Однією з передумов розв’язання цієї проблеми є осмислення 
аксіологічного аспекту взаємозв’язку стійкості держави та її без-
пеки в історії наукової думки.

Поняття «стійкість» досить багатогранне і використовується 
в різних сферах і має різні відтінки. Зростання рівня глобаль-
них загроз в екології, зміні клімату спричинило потребу шука-
ти нові шляхи убезпечення від природних катастроф, забезпе-
чення життєдіяльності в кризових умовах. Відтоді заговорили 
про стійкість екосистеми й інфраструктури. Згодом спектр за-
гроз як для держав, так і людей лише розширювався. На по-
рядок денний вийшли завдання розбудови стійкості держави 
й суспільства до терористичної загрози й інформаційних атак, 
комп’ютерних систем – до хакерства, стійкості фінансової сис-
теми, а зрештою – національної стійкості [14].

Більшість фахівців схильні вважати, що стійкість держави є 
абсолютною цінністю, а отже, її забезпечення має належати до 
стратегічних цілей суб’єктів публічного управління у сфері на-
ціональної безпеки. Водночас держава є надскладною соціаль-
ною системою, а системність та динамічний характер факторів, 
які визначають умови формування середовища їх функціонуван-
ня зумовлюють необхідність урахування взаємозв’язку стійкості 
держави та її безпеки. Тому дослідження різних аспектів цього 
взаємозв’язку традиційно перебуває в центрі уваги різних фа-
хівців. Як наслідок, у науковій та спеціальній літературі можна 
знайти досить широкий спектр ідей, підходів, висновків та ре-
комендацій щодо розв’язання проблеми забезпечення стійкості 
держави. Крім того, серед фахівців і досі точаться жваві дискусії 
щодо трактування феноменів явищ, які позначають поняттями 
«безпека» та «стійкість держави», а отже, й оптимального пере-
ліку завдань держави в безпековій сфері.

Наприклад, прихильники політичного реалізму [17–21] схиль-
ні максимально розширювати коло завдань держави у сфері без-
пеки. Прихильники ліберальних підходів щодо організації сус-
пільно-політичного життя, навпаки, намагаються максимально їх 
обмежити. Тому серед фахівців відсутня єдність щодо переліку 
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параметрів і характеристик, за допомогою яких пропонується 
оцінювати стійкість держави. Це, безумовно, знижує наукову і 
практичну цінність їхніх висновків та рекомендацій для суб’єктів 
публічного управління у сфері національної безпеки.

Водночас безпека часто інтерпретується як комплексна харак-
теристика взаємовідносин (взаємодії) між елементами соціальної 
системи або як об’єктивно-суб’єктивна оцінка зовнішніх та вну-
трішніх умов, які формують середовище її функціонування.

Разом з тим, за тих чи інших уявлень про неї може акцентува-
тися увага на:

 – стані захищеності системи, результатах діяльності інститу-
тів, які забезпечують її життєздатність;

 – сукупності чинників, від яких залежить безпека держави та 
інших чинниках.

При цьому акцентується увага на тому, що важливості адекват-
ного реагування на небезпеки зниження ефективності взаємодії 
суб’єктів публічного управління, оскільки ці небезпеки справля-
ють суттєвий вплив на стійкість функціонування держави як соці-
альної системи [22; 23; 26] Таким чином, якщо сутність феномену 
«безпека» розглядати в контексті аналізу стійкості держави, то без-
пека є характеристикою умов та тенденцій розвитку держави, за 
якого забезпечується її функціонування, яке відповідає її природі, 
та певна захищеність від небезпек, що виникають під час взаємодії 
створених нею структур із внутрішнім та зовнішнім середовищем.

Це означає, що рішення щодо рівня безпеки держави необхід-
но приймати з огляду на результати аналізу динаміки її функціо-
нування. Зазначену динаміку можна охарактеризувати за допомо-
гою параметрів, вихід яких за деякі допустимі межі призводить 
до невиконання функцій держави у сфері безпеки. У критичних 
ситуаціях невиконання цих функцій може мати наслідком втра-
ту її стійкості та призвести до втрати державності. Ідеться пере-
дусім про такі функції: визначення пріоритетів у сфері безпеки; 
координація зусиль суб’єктів державної влади в безпековій сфе-
рі; сприяння реформам, які забезпечують стабільний суспільний 
розвиток та прийнятний рівень безпеки в суспільстві.

Сьогодні є незаперечним фактом, що держава (її інститути 
та інституції) продовжує залишатися визначальним суб’єктом 
у всіх сферах життєдіяльності суспільства, у тому числі без-
пековій. Тому навіть у провідних країнах світу активізувалися 
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спроби модернізації організаційно-функціональних структур 
держави, за допомогою яких забезпечується консолідація цілей 
індивідів у контексті стимулювання їх до безпечної діяльності, 
здійснюється управління розвитком суспільстві. Це зумовлює й 
відповідні стратегічні завдання щодо підвищення ефективнос-
ті діяльності цих структур для виконання функціональних за-
вдань держави в безпековій сфері.

О. Резнікова вважає, що набуття такої характеристики, як 
стійкість, дає змогу державі й суспільству ефективно протиді-
яти загрозам будь-якого походження й характеру, адаптуватись 
до різких і непередбачуваних змін безпекового середовища, 
підтримувати стале функціонування до, під час і після кризи, 
швидко відновлюватися до бажаної рівноваги. Це дає можли-
вість вистояти (іноді – вижити) у дуже складних (кризових) об-
ставинах, яких не можна уникнути. Тут і проявляється різни-
ця між безпекою і стійкістю: якщо ми не здолали загрозу – ми 
в небезпеці, а якщо загрозу неможливо здолати повністю або 
вона неминуча, чи має довготривалий характер – маємо висто-
яти й зазнати якомога менше втрат [14].

Водночас є думки, що держава є персонажем історичного про-
цесу, який відходить у минуле та що національна держава для 
багатьох груп населення стає хибним видом єдності, не здатним 
ефективно діяти в сучасних умовах [24]. Досить скептичною до 
ролі сучасної держави в безпековій сфері є позиція видатного 
представника філософії постмодерна Ж. Бодріяра, на думку яко-
го, суспільні інститути, у тому числі й держава, зорієнтовані на 
захист громадян від нещасних випадків, безробіття тощо, тому 
спектр гарантій індивідуальної безпеки максимально розширю-
ється, водночас розширюється і сфера контролю та можливостей 
влади, унаслідок чого «турбота» держави щодо безпеки громадян 
стає загрозою для них самих [25]. Проте такі позиції щодо су-
часної ролі держави лише підтверджують актуальність урахуван-
ня взаємозалежності стійкості держави та її безпеки. Передусім 
ідеться про аксіологічний аспект стійкості держави в контексті її 
функцій у сфері безпеки, тобто як суспільної цінності стійкості.

Сьогодні доведеним фактом є те, що усвідомлення безпеки як 
суспільної цінності має визначати зміст діяльності сучасних дер-
жав. Тому серед її пріоритетів, зокрема, є створення умов, спри-
ятливих для збереження національних цінностей, урахування 
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еволюційних законів суспільного розвитку, вибір національних 
стратегій, які дадуть змогу гармонізувати його соціальні, еконо-
мічні, політичні та гуманітарні аспекти [22]. Що стосується до-
слідження аксіологічних аспектів сутності держави, то першим, 
хто на вітчизняних теренах запропонував розглядати її як перма-
нентну та абсолютну цінність, був В. Липинський [27]. Другий 
напрям з’ясування ціннісних характеристик держави започатку-
вав П. Рабінович, який є прихильником ідеї відносної цінності 
держави та пов’язує її із соціальною сутністю [28].

Очевидно, що другий напрям досліджень аксіологічних аспек-
тів сутності держави значно звужує сферу її діяльності. Він не дає 
змогу системно розглядати та поєднувати різні її ціннісні харак-
теристики в інших сферах діяльності, у тому числі безпековій, і 
певною мірою ігнорує значення стійкості держави як суспільної 
цінності. Крім того, варто акцентувати увагу на тому, що за всієї 
очевидної важливості проблемних питань розбудови соціальної 
держави базовою передумовою їх вирішення є забезпечення стій-
кості держави. У цьому разі йдеться про її здатність до виживання 
в сучасних умовах, під час здійснення внутрішніх перетворень, 
модернізації систем управління, змінах політичного керівництва.

Цікавими є дослідження аксіологічних аспектів стійкості дер-
жави Ю. Оборотова, який дійшов висновку, що в авторитарній 
державі ціннісний сенс полягає в тому, що вона визначає обсяг 
свободи особистості, а в демократичній – у тому, що держава за-
безпечує свободу особистості. Він також акцентує увагу на тому, 
що проблематика стійкості держав тісно пов’язана зі спробами 
класифікувати держави залежно від ефективності на сильні, слаб-
кі та такі, які розпалися та розпадаються [29, с. 225]. Очевидно, 
що жодна держава одночасно не функціонує в усіх сферах життє-
діяльності суспільства однаково добре чи однаково погано. Тому 
розпад держави не пов’язаний з одночасним неефективним функ-
ціонуванням усіх її інститутів. Вирішальне значення також має 
здатність держави ефективно функціонувати впродовж тривало-
го часу, що є важливою перешкодою на шляху руйнації систем 
управління та розвалу держави [29, с. 229].

У цілому, для з’ясування ціннісних характеристик держави 
пропонується розглядати [9]: природні фактори (географічне роз-
ташування, менталітет народу тощо); особливості провладної 
еліти (її природа, єдність, принципи самоорганізації); специфіку 
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державного устрою (організаційні начала, які поєднують норма-
тивну та атрибутивну сфери державного життя); організаційний 
порядок як єдність статичного (ідеології), динамічного (функцій 
і режимів держави) та інституціонального його рівнів (конститу-
ція, ступінь поєднання єдиноначальства з колегіальністю тощо).

Варто акцентувати увагу на тому, що досить системно про-
блему забезпечення стійкості держави та її безпеки розглядав 
Г. Гегель, уявлення якого ґрунтувались на цілісному розумінні 
державно-політичного устрою та правових засад сутності без-
пеки, від яких, на його думку, вона передусім і залежить. Він, зо-
крема, акцентував увагу на [30]: необхідності підпорядкування 
частин державного організму цілому (сюзерену); особливостях 
взаємовідносин держави та релігії (сферою релігії є внутрішня 
налаштованість, її зміст є тайною, а держава реалізує себе у фор-
мі наявних правових обов’язків, тому релігійний фанатизм, як і 
політичний, виступають проти будь-якого державного устрою); 
співвідношенні моралі та політики (благо держави має зовсім 
інше підґрунтя, ніж благо індивіду, оскільки принципами її ді-
яльності є не абстракті моральні заповіді, а конкретні політи-
ко-правові норми); пріоритеті забезпечення безпеки держави як 
умови гарантування безпеки індивіда (держава має особливий 
характер цілісності, тому може вимагати, щоби життя індивідів 
були принесені в жертву загальним інтересам, а злочини проти 
безпеки держави є найнебезпечнішими, оскільки їх наслідком, 
зрештою, стане загроза безпеці індивіду).

На думку Т. Гоббса, який був одним із перших, хто виконав сис-
темний аналіз проблем безпеки і виживання держави, суспільства 
та індивіда, найбільш небезпечними для суспільства та держави є 
також чинники, які є наслідком недосконалості конституювання 
державної влади, а також заколоти [20]. Зазначена недосконалість 
може призвести до вимушеної відмови короля від усієї повноти 
влади, необхідної для захисту безпеки держави. Щодо заколотів, 
то поведінку людей схильних до радикальних змін і заворушень, 
він порівнює з нетерплячістю хворого на коросту. Хворий роздирає 
себе власними нігтями, допоки біль не стає нестерпним. Тому Т. 
Гоббс стверджує, що особиста безпека досягається тільки у сфері 
соціального загального, владою й силою абсолютного суверена, а 
отже, забезпечення безпечних умов розвитку суспільства зумовлює 
місію держави та сенс (мету) державної влади (влади сюзерена).



456

Цікавими є й думки Дж. Лока, який вважав, що коли держава 
перестає гарантувати безпеку громадян або сама стає джерелом 
небезпеки для них, вони повинні мати право й можливість забез-
печити свій захист від її дій, гарантуючи собі таким чином най-
важливіші права, і, як логічний висновок, народ має право віді-
брати владу в тих, хто буде нехтувати його інтересами та вручити 
її гідним довіри, тобто цінністю є не стільки безпека держави, як 
індивідуальна свобода, адже безпека держави досягається тільки 
за умов забезпечення безпеки індивідів [31].

Таким чином, національну державу доцільно розглядати 
як абсолютну цінність, що зумовлює необхідність здійснення 
взаємопов’язаних заходів щодо забезпечення як її стійкості, так 
і її безпеки. При цьому доцільно розглядати три типи стійкості 
держави:

 – статичний;
 – функціональний;
 – динамічний.

Для статистичного типу стійкості характерним є стан рівнова-
ги (покою) структур держави (інститутів держави та її інституцій, 
тобто механізмів).

За функціональної стійкості держави здійснювані нею функції 
та параметри не виходять за свої нормативні межі під впливом 
збурень, зумовлених внутрішніми та зовнішніми факторами.

У разі динамічної стійкості держави за наявності таких збурень 
без суттєвих збоїв відбувається поліпшення виконання функцій її ін-
ститутами. Характеристики цих типів стійкості держави треба вра-
ховувати під час аналізу етапів життєвого циклу держав: зароджен-
ня, інтенсивного розвитку, стагнації (застою), деградації та загибелі.

Отже, стійкість держави – це передусім передбачуваність її 
поведінки, яка залежить від особливостей середовища її буття (іс-
нування), у тому числі внутрішніх змін у державі, та якісного ста-
ну систем державного управління. Таким чином, саме управління 
дає змогу забезпечити стійкість процесів, об’єктивно не стійких 
без управління, або може викликати втрату стійкості об’єктивно 
стійких процесів у зв’язку з його неспроможністю.

Очевидно, що характеристики стійкості держави перебувають 
у діалектичній єдності з характеристиками соціальної стійкості. З 
огляду на сфери життєдіяльності суспільства, соціальна стійкість 
складається із соціально-економічної, соціально-політичної, со-



457

ціально-ідеологічної та соціально-психологічної стійкості. При 
цьому велика кількість культур, релігій, особливості менталітету 
населення, рівень освіти та розвитку є визначальними факторами 
соціальної стійкості. Тому динаміка складових соціальної стій-
кості значною мірою відображає динаміку стійкості держави.

Водночас деякі фахівці вважають, що під час формування ме-
ханізмів, які забезпечують стійкість держави необхідно розгляда-
ти чотири рівні її стійкості:

 – перший рівень, який передбачає виокремлення основного 
«суб’єкта стійкості» (політичного лідера або керівної еліти);

 – другий рівень, який пов’язаний із наявністю та аналізом 
специфічного типу політичної системи, яка забезпечує відносну 
стійкість держави;

 – третій рівень, який передбачає виокремлення як основного 
«суб’єкта стійкості» територіальної спільноти, яка проживає на 
території держави; четвертий рівень, який передбачає виокрем-
лення макросоціальної спільноти з характерним для неї культур-
ним кодом, яка розглядається як основний суб’єкт забезпечення 
стійкості держави.

Очевидно, що соціальне явище, яке позначають поняттям 
«стійке державне управління», синонімічне та взаємопов’язане 
з явищем, яке позначають поняттям «безпечний розвиток». При 
цьому в сучасних умовах розвиток інформаційної сфери є од-
ним з основних індикаторів стійкого державного управління та 
безпеки розвитку суспільства. З огляду на це велике значення 
для стійкості управління соціальними системами мають такі 
фактори як [32]: рівень та швидкість наведення інформаційного 
порядку в об’єктах управління; кількість, розмір, організова-
ність та смислова значущість керованих компонентів об’єктів; 
величина та швидкість нагнітання інформаційного шуму, у 
тому числі й суперечливої інформації. Історичний досвід свід-
чить, що держави, які розпадаються, як правило, не володіють 
необхідною стійкістю за такими критеріями, як легітимність 
влади, ефективність інститутів та інші, які досить важко оціни-
ти. Оцінки за цими критеріями можуть бути різними, оскільки 
вони значною мірою залежать від національного менталітету 
та традицій. При цьому серед причин втрати стійкості держа-
ви деякі дослідники називають зростання ролі недержавних та 
псевдодержавних утворень у сфері безпеки.
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На окрему увагу заслуговують і погляди Арістотеля, який, 
розглядаючи низку питань про утворення держави, види і фор-
ми державного устрою, інституції та основний зміст їхньої 
діяльності, запропонував три рівні стійкості держави: збере-
ження при владі правителя, незмінність політичної системи та 
виживання держави [33].

Важливими щодо виокремлення факторів стійкості держави є 
погляди Е. Еллінека, який заклав підвалини теорії правової дер-
жави, в основу якої поклав ідею свободи особистості, яку він вва-
жав самоцінною моральною величиною та незаперечним почат-
ком політичного ладу. На його думку, вимоги обмежити публічну 
владу правом створюють ситуацію, коли навіть державні перево-
роти не знищують правопорядок, а лише порушують якусь його 
частину, через що держава змінює правопорядок, але не ліквідує 
його повністю [34].

Таким чином, держава продовжує залишатися визначальним 
суб’єктом у всіх сферах життєдіяльності, у тому числі безпековій, 
а рішення щодо стану її стійкості необхідно приймати на основі 
аналізу динаміки її функціонування. Цю динаміку можна охаракте-
ризувати за допомогою параметрів, вихід яких за деякі допустимі 
межі призводить до невиконання функцій держави у сфері безпе-
ки, а в критичних ситуаціях навіть до її загибелі. Тому забезпечен-
ня стійкості держави як абсолютної цінності має визначати зміст 
діяльності суб’єктів публічного управління у сфері національної 
безпеки. Ідеться передусім про їхні зусилля щодо гармонізації ін-
тересів людини (індивіда), суспільства та інститутів держави в кон-
тексті створення умов, сприятливих для збереження національних 
цінностей та врахування еволюційних законів суспільного розви-
тку. Тому серед функцій держави, виконання яких одночасно за-
безпечує її стійкість та прийнятний рівень її безпеки, є сприяння 
реформам, які забезпечують стабільний суспільний розвиток. Вод-
ночас на характеристики стійкості держави здійснює вплив багато 
факторів, що об’єктивно зумовлює різні її рівні та типи, а також 
використання різних критеріїв щодо її оцінювання.

Такими чином, стійкість держави – це її певний рівноважний 
стан. За такого стану вона, незважаючи на збурення, зумовлені 
змінами середовища існування, здатна тривалий час зберігати і 
відновлювати основні параметри, елементи, взаємозв’язки між 
ними, які визначають її спроможність виконувати функціональ-
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ні завдання. У контексті такого розуміння стійкості держави 
під стабільністю держави варто розуміти її здатність упродовж 
відносно тривалого часу зберігати свої основні параметри, які 
визначають її основні характеристики, незважаючи на зовніш-
ні та внутрішні впливи, тобто поняття стійкість більш широке, 
оскільки включає в себе стабільність.

І насамкінець, стійкість держави й соціальна стійкість взаємозу-
мовлені, а економічна, соціальна та екологічна складові останньої 
тісно пов’язані. Це породжує низку складних завдань для органів 
державної влади, наприклад, щодо забезпечення соціальної спра-
ведливості. Ідеться про гарантії рівності громадян перед законом і 
рівних можливостей для досягнення матеріального, економічного 
й соціального благополуччя та надання цілеспрямованої допомоги 
бідним верствам населення. Тому стійкість держави має розгляда-
тися й у контексті її взаємозв’язку з дотриманням принципів ста-
лого розвитку та вибору критеріїв, які дозволяли б оцінювати стій-
кість та розвиток як передумову безпеки суспільства та держави.

Національна система стійкості визначається як комплекс ці-
леспрямованих дій, методів та механізмів взаємодії органів дер-
жавної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ, організацій, інститутів громадянського суспільства, які 
гарантують збереження безпеки й безперервності функціонуван-
ня основних сфер життєдіяльності суспільства й держави до, під 
час і після настання кризової ситуації;

 – національна стійкість – здатність держави й суспільства 
ефективно протистояти загрозам будь-якого походження й харак-
теру, адаптуватися до змін безпекового середовища, підтриму-
вати стале функціонування, швидко відновлюватися до бажаної 
рівноваги після кризових ситуацій;

 – організаційна стійкість – здатність органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організа-
цій ідентифікувати, готуватися, реагувати на загрози, адаптуватися 
до змін безпекового середовища, підтримувати стале функціону-
вання до, під час і після настання кризової ситуації задля збережен-
ня функціонування й подальшого розвитку [35].

Таким чином, взаємозв’язок стійкості держави, її безпеки, соці-
альної стійкості та основних цілей концепції сталого розвитку має 
бути враховано в процесі практичної діяльності суб’єктів публіч-
ного управління у сфері національної безпеки. Тобто визначаль-
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ною передумовою забезпечення стійкості держави є зорієнтова-
ність її інститутів, функцій та інструментів влади на збереження та 
розвиток матеріальних і соціальних цінностей суспільства. Поняття 
«стійке державне управління» має розглядатися як синонімічне до 
поняття «безпечний розвиток», як передумова забезпечення стій-
кості держави та унеможливлення ризиків її руйнації. З огляду на це 
практична реалізація тези про необхідність зменшення ролі держа-
ви в усіх сферах суспільного життя, яка деколи звучить у промовах 
публічних політиків та знаходить відображення в наукових роботах 
деяких учених, є вкрай шкідливою, якщо розглядати її в контексті 
забезпечення безпеки людини (індивіда), суспільства та держави.

 
3.3.2. Національна безпека та безпека державності  

в контексті змісту концептів «нація», «націоналізм»  
та «культурний код»

 
Сьогодні існують три основних підходи до інтерпретації зміс-

ту соціального явища, яке позначають поняттям «нація».
Згідно з першим це поняття пов’язується з групою людей, 

яка ідентифікує себе за тими чи іншими ознаками, зокрема, це 
спільність самосвідомості та соціальної структури. Тому в цьому 
разі на перший план висувається етнічна сутність і, як наслідок, 
стверджується, що «нація» є історичною категорією.

Другий підхід ґрунтується на тому, що поняття «нація» перед-
бачає розгляд передусім певної сукупності людей за належністю 
до тієї чи іншої держави (території).

Третій підхід певною мірою поєднує попередні два, коли по-
няття «нація» розглядається як етнічне, історичне явище і як по-
няття, що ототожнюється з державою.

Типовими представниками першого напряму є прихильники 
комуністичної ідеології. (Націю визначали як таку, що склалася 
історично, має стійку спільність мови, території, економічного 
життя і психологічного складу, що виявляються в спільності куль-
тури.) Стверджується також, що нація виникає в період подолання 
феодальної роздробленості на основі капіталістичних економіч-
них зв’язків, утворення внутрішнього ринку, складається з різних 
племен та народностей. При цьому знищення національних від-
мінностей і злиття націй розглядається як неминуче явище після 
перемоги соціалізму у світовому масштабі.
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Таке розуміння поняття «нація», на думку деяких дослідників, 
не відповідає поглядам сучасної науки. Є твердження, що, акцен-
туючи увагу на етнічному в понятті «національне», комуністична 
ідеологія поступово витіснила з науки державницький, країноз-
навчий бік поняття «нація», та переконаний, що це поняття є «ві-
чною» категорією. Проте є й інші погляди щодо цього питання, 
оскільки в такому разі поняття «націоналізм», «національна без-
пека», «національний інтерес», які значною мірою є похідними від 
поняття «нація», також мають бути «вічними» категоріями. Але 
такою категорією є категорія «безпека». Це свідчить про принци-
пову різницю між поняттям «безпека» та «національна безпека», 
хоча ці поняття безпосередньо й пов’язані зі створенням сприят-
ливих умов для забезпечення прогресивного розвитку людини (ін-
дивіда) і суспільства. Друге поняття є категорією історичною.

Не випадково мало висловлювань про «націю» і про «націона-
лізм» у таких видатних мислителів, як К. Маркс, М. Вебер, Дж. 
Лок, Е. Дюркгейм, З.Фрейд, М. Фуко. Якби це були «вічні» кате-
горії, вони б не залишилися поза їхньою увагою. Та й саме понят-
тя «національна безпека» ввійшло в науковий лексикон тільки в 
першій половині минулого століття [9; 23; 31].

Учені на Заході поняття «нація» часто вживають як синонім по-
няття «держава», тобто вважають його належним до сфери політи-
ки, до націй, які мають державність. Це підтверджує й назва ООН, 
де під словом «нація» розуміється «держава». Водночас фахівці 
зауважують, що можливі непорозуміння. Зокрема, держава може 
складатися з кількох націй. Наприклад, Велика Британія є держа-
вою, але включає англійську, шотландську, уельську та частину ір-
ландської нації. Крім того, представники однієї нації можуть про-
живати на територіях багатьох держав, не маючи власної держави. 
Характерним прикладом є єврейська нація, яка століттями не мала 
власної держави. Прикладом є й українська нація, яка до 1991 р. 
була однією з найбільших у Європі, але не мала своєї держави.

Таким чином, нація є історичною категорією й результа-
том перемішування розрізнених спільнот у сучасних інду-
стріальних суспільствах, які вимагають солідарності, що базу-
ється на підкріпленій загальною грамотністю високій культурі. 
Вона завжди містить у собі потяг (прагнення) до формування 
власної державності. Кристалізуючись навколо цього питання, 
нація набуває етнополітичного характеру свого розвитку, ви-
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значальною ознакою якого є її прагнення до самовизначення, 
оскільки в цьому нація вбачає гарантію виживання, збереження 
своїх цінностей та подальшого розвитку.

Щодо інтепретації змісту соціального явища, яке позначають 
поняттям «націоналізм», то, як вважають Б. Андерсон та З. Бау-
ман, сьогодні важко уявити соціальне явище, яке призводило б 
до таких розбіжностей серед дослідників щодо джерел його по-
ходження й майбутніх перспектив, оскільки ніхто не зміг навести 
переконливих доказів його сучасності або архаїч ності, його ко-
рисності або шкідливості [35–37]. Водночас в умовах глобальних 
трансформацій у політичній, культурній та економічній сферах 
під час розв’язання проблем безпеки людини (індивіда), суспіль-
ства та державних інститутів принципово важливим є врахуван-
ня взаємозалежності небезпек руйнації культурного коду народу 
(нації) та кризи державності [38]. Під ним розуміється закодована 
в деякій формі інформація, яка дає змогу ідентифікувати унікаль-
ні культурні особливості, які дісталися народу від предків, а під 
державністю – певна організація матеріального й духовного буття 
народу як соціальної системи, яка складається із території, ма-
кросоціальної спільноти (нації), яка на ній проживає і вирізняєть-
ся культурним кодом, та створені нею державні інститути.

Таким чином, роль елементу «національна» в концепті «на-
ціональна безпека» може бути з’ясована шляхом дослідження 
взаємозв’язку сутності концептів «нація» та «націоналізм» у 
контексті забезпечення безпеки державності. Ця безпека зале-
жить від об’єктивно-суб’єктивної природи взаємозв’язку при-
родно-біологічних і соціальних умов розвитку державності як 
соціальної системи. Тому існує взаємозалежність небезпек руй-
нації культурного коду народу (нації) та національної безпеки, 
зокрема через кризи державності. Ці небезпеки необхідно роз-
глядати в контексті сучасних тенденцій трансформацій геополі-
тичного, культурного та економічного світового простору.

Крім того, одним із наслідків цих трансформацій є відсутність 
у світовому співтоваристві виключно мононаціональних держав. 
Тому в концепті «національна безпека» прикметник «національ-
на» (армія, освіта, безпека, економіка тощо) сьогодні має вико-
ристовуватися стосовно всього народу, який проживає на теренах 
держави. Цей народ утворюють національні групи – сукупності 
людей, які мають спільне історичне минуле й об’єднані економіч-



463

ними, політичними, професійними, культурними, науковими, ре-
лігійними та іншими інтересами, які за назвою є національними, 
а за суттю – інтересами макросоціальної спільноти, яка проживає 
в певній країні. Важливим є й те, що аналіз соціокультурних фе-
номенів, які визначаються концептами «безпека», «небезпека», 
«національна безпека» в контексті відображення ними мети та 
характеристики буття соціальних систем дозволяє виокремити 
три складові безпеки державності, які власне й зумовлюють зміст 
завдань щодо забезпечення національної безпеки. Вказаними 
складовими безпеки державності є безпека: території; макросо-
ціальної спільноти (нації), яка проживає на певній території; дер-
жавних інститутів. При цьому діалектична єдність цих складових 
зумовлена нерозривністю їхнього буття.

Очевидно, що в сучасних умовах забезпечення безпеки те-
риторії передбачає не тільки традиційний захист територіаль-
ної цілісності, а й інші заходи. Серед них, зокрема, заходи щодо 
охорони довкілля, тобто раціонального використання природних 
ресурсів, збереження природних комплексів, забезпечення еколо-
гічної безпеки, загалом обмеження негативного впливу людської 
діяльності на довкілля, яке є матеріальною основою буття люди-
ни. Забезпечення безпеки макросоціальної спільноти передбачає 
створення передумов для її всебічного, прогресивного розвитку 
та самореалізації кожної людини (індивіда) та соціальної групи. 
Основою забезпечення безпеки державних інститутів є створення 
передумов передусім для захисту конституційного ладу держави 
та її політичного та економічного суверенітету.

Безумовно, наведені складові безпеки державності залежать 
від багатьох факторів, зокрема від політичного режиму, стану 
економіки, оперативної спроможності національних сил оборони, 
необхідних для гарантованої відсічі збройній агресії, суспільно-
політичної стабільності. Водночас визначальними є спроможності 
(передусім державних інститутів) щодо виявлення, запобігання та 
зниження можливого негативного впливу від небезпек руйнації 
культурного коду макросоціальної спільноти (нації), яка прожи-
ває на території держави. Про це переконливо свідчить історич-
ний досвід, наприклад, єврейської та китайської націй, коли втра-
та державності не стала фатальною для її відродження з часом, 
оскільки цим націям вдалося зберегти свій культурний код. Тому 
пріоритетність реагування державних інститутів та інститутів гро-
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мадянського суспільства на небезпеки руйнації культурного коду 
макросоціальної спільноти (нації) не може викликати сумніву.

Таким чином, соціальне явище, яке визначають концептом 
«національна безпека», є водночас і специфічною властивістю 
буття державності. Це явище відображає кількісно-якісну дина-
міку розвитку державності як соціальної системи та об’єкта ре-
альної дійсності. Водночас національна безпека є інтегральним 
критерієм захищеності державності від небезпек та акумулює 
результати життєдіяльності макросоціальної спільноти (нації) 
та створених нею державних інститутів. Базовим пріоритетом 
цієї життєдіяльності є збереження якісної визначеності держав-
ності та функціонування, яке відповідає її природі. Інакше ка-
жучи, соціальне явище, яке визначають концептом «національна 
безпека», відображає ступінь захищеності матеріальних і духо-
вних цінностей людини (індивіда), суспільства й державних ін-
ститутів від небезпек або їх відсутності та пов’язані з цим базові 
(національні) інтереси щодо забезпечення позитивної динаміки 
розвитку державності. Тому вибір конкретних шляхів, засобів і 
способів забезпечення національної безпеки зумовлюється необ-
хідністю своєчасного вжиття заходів, адекватних характеру й 
масштабам небезпек для державності.

Вітальний (життєвий) потенціал державності залежить від 
об’єктивно-суб’єктивної природи взаємозв’язку природно-біоло-
гічних та соціальних умов її розвитку як системи, зокрема стій-
кості соціального порядку. Тому в основу розв’язання комплексної 
проблеми забезпечення національної безпеки має покладатися 
принципово новий підхід. Ідеться про парадигму, концептуаль-
ною основою якої є викладене вище розуміння сутності соціаль-
ного явища, яке визначають концептом «національна безпека». 
Принципові особливості цієї парадигми такі: безпека будь-якого 
предмета (об’єкта, суб’єкта тощо) є соціокультурним феноменом, 
який характеризує стан його буття і водночас категорією, яка ві-
дображає універсальні властивості і відношення об’єктивної дій-
сності, загальні закономірності розвитку матеріальних, природ-
них і духовних явищ, пов’язаних з існуванням цього предмета; 
зміст елементу «національна» в концепті «національна безпека» 
уособлює унікальні характеристики культурного коду макросоці-
альної спільноти (нації) та створених нею державних інститутів, 
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за яких забезпечується збереження якісної визначеності держав-
ності як системи (об’єкта реальної дійсності) функціонування, 
яка відповідає її природі; на відміну від традиційних підходів, 
вона дає можливість ураховувати трансформації політичного, 
економічного й культурного глобального простору, мінімізувати 
небезпеки підміни національних цінностей та інтересів влад-
ною верхівкою та ігнорування потреб розвитку соціальних груп 
шляхом нав’язування волі більшості, а відтак і закласти підвали-
ни нової методології пошуку адекватних управлінських рішень 
щодо забезпечення «національна безпека».

Таким чином, теоретико-методологічні труднощі інтерпре-
тації та операціоналізації концепту «національна безпека» зу-
мовлюють необхідність більш детального розгляду в контексті 
сучасних глибинних змін світового економічного, політичного 
та культурного середовища сутності концептів «небезпека», 
«безпека», «нація», «націоналізм», «національний», «культур-
ний код народу (нації)», «державність», їхнього взаємозв’язку 
та взаємозумовленості як соціокультурних феноменів. При цьо-
му в концепті «національна безпека» елемент безпека розгля-
дається як феномен, що характеризує стан буття людини, сус-
пільства, державних інститутів, та як категорія, яка відображає 
властивості і відношення об’єктивної дійсності, загальні зако-
номірності розвитку матеріальних, природних і духовних явищ, 
пов’язаних із їхнім існуванням. Водночас зміст елементу «наці-
ональна», уособлює унікальні характеристики культурного коду 
макросоціальної спільноти (нації) та створених нею державних 
інститутів, за яких забезпечується збереження якісної визначе-
ності державності, яке відповідає її природі.

Загалом, соціальне явище, яке позначають концептом «на-
ціональна безпека», є специфічною властивістю буття (іс-
нування) державності. Вона відображає кількісно-якісну ди-
наміку її розвитку та водночас є інтегральним критерієм її 
захищеності від небезпек, а також акумулює результати жит-
тєдіяльності макросоціальної спільноти (нації) та створених 
нею державних інститутів. Тому вибір шляхів, засобів і спо-
собів забезпечення національної безпеки зумовлюється необ-
хідністю своєчасного вжиття заходів, адекватних характеру й 
масштабам небезпек для державності.

 



466

3.3.3. Стійкість соціального порядку  
як визначальна передумова національної безпеки  

та національної стійкості
 
Основною комплексною небезпекою для державності є руйнація 

соціального порядку, стійкість якого за будь-яких форм правління й 
державного устрою фактично тотожна цінності безпеки для люди-
ни (індивіда), суспільства та державних інститутів. З огляду на це 
ефективність соціального управління та консолідація суспільства 
навколо цілей, досягнення яких гарантує його безпеку, значною мі-
рою залежить від вирішення проблеми забезпечення стійкості со-
ціального порядку. Актуальність її вирішення набуває особливого 
значення в сучасну епоху для якої характерним є зростання ступеня 
невизначеності в суспільно-політичному та соціально-економічно-
му розвитку як на на ціональному, так і глобальному рівнях. Тому 
забезпечення стійкості соціального порядку має постійно перебу-
вати в колі уваги суб’єктів публічного управління та адмініструван-
ня, особливо при прийнятті управлінських рішень у сфері націо-
нальної безпеки. Це зумовлює необхідність подальшого розкриття 
змісту со ціального явища, яке позначають поняттям «соціальний 
порядок», виокремлення та аналіз чинників від яких залежить його 
стійкість та усвідомлення вказаними суб’єктами доцільності щодо 
її забезпечення як пріоритету у сфері національної безпеки.

Дослідження проблем безпеки життєдіяльності людини (інди-
віда), суспільства та інститутів держави в контексті забезпечення 
стійкості соціального порядку, постійно перебуває в колі наукового 
дискурсу. Зокрема, досліджуючи різні аспекти цих проблем, на-
уковці акцентують увагу на [20; 34; 38; 39; 40; 42]: подвійній при-
роді феномену безпеки людської спільноти, через що принципово 
важливим є виокремлення безпеки в природній визначеності від 
безпеки людини, як свідомої істоти; ціннісних аспектах соціаль-
ного порядку в контексті міксерізації ціннісних орієнтацій наро-
дів (націй) та маргіналізації носіїв культури під впливом масової 
культури; значних труднощах забезпечення стійкості соціального 
порядку традиційними інструментами в епоху постмодерну, через 
що виникають кризові явища для державності та її компонентів; 
важливості наближення раціональних прагматичних цілей людини 
(індивіду) до інтересів та цілей розвитку суспільства та інститутів 
держави, як передумову забезпечення їх безпечного розвитку.
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Водночас, як свідчить виконаний нами аналіз, виявленню та 
системному аналізу чинників, від яких залежить стійкість соці-
ального порядку в сучасних умовах, обґрунтуванню доцільності 
щодо її забезпечення як пріоритету у сфері на ціональної безпеки 
в наявних дослідженнях приділяється недостатньо уваги. Йдеть-
ся передусім про подальше розкриття аксіологічного аспекту 
взаємозв’язку національної безпеки та стійкості соціального по-
рядку, як соціальної системи, обґрунтування підходів щодо ви-
рішення проблеми її забезпечення, аналіз взаємозв’язку рівнів 
соціального порядку та визначення основних завдань суб’єктів 
публічного управління та адміністрування щодо забезпечення 
стійкості вказаного порядку.

Щодо взаємозв’язку національної безпеки та стійкості соці-
ального порядку та її аксіологічного аспекту, то виконаний ана-
ліз результатів наявних досліджень дає змогу розкрити сутність 
та складові проблеми стійкості соціального порядку в контексті 
забезпечення національної безпеки та збереження життєвого по-
тенціалу державності, як соціальної системи. Так, у роботі [38] 
було показано, що вказана стійкість акумулює результати зусиль 
суб’єктів публічного управління у сфері національної безпеки 
щодо реагування на небезпеки суспільно-політичній дестабіліза-
ції, територіальній цілісності, правам і свободам людини, руйну-
ванню культурно-цивілізаційного коду народу. При цьому люди 
об’єднуються в групи та налагоджують між собою соціальні вза-
ємодії, значною мірою керуючись прагненням до безпеки, тобто 
щоби мінімізувати небезпеки щодо їх буття (існування), оскільки 
страх перед небезпеками, спонукає індивідів відмовлятися від 
свободи необмеженого самоствердження та об’єднуватися в сус-
пільство [20]. Тому безпека завжди є соціальною цінністю, захист 
якої є визначальною передумовою буття людей та їх всебічного 
розвитку. Варто також акцентувати увагу на тому, що знання про 
фактори, від яких залежить безпека, дають людині (індивіду) та 
суб’єктам управління у сфері національної безпеки свободу ви-
бору в тій чи іншій ситуації [22]. Тому забезпечення національ-
ної безпеки є однією з найважливіших функцій для вказаних 
суб’єктів публічного управління та адміністрування [42].

У дослідженні взаємозв’язку національної безпеки та стійкос-
ті соціального порядку принципово важливим є соціальний ас-
пект безпеки людини (індивіда). Значний внесок у розкриття його 
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сутності зробив Е. Дюркгейм, на думку якого визначальними еле-
ментами забезпечення безпеки мають бути соціальні норми. Ці 
норми спрямовані на обмеження егоїстичних устремлінь людини, 
запобігання соціальним конфліктам, а директивне регулювання 
її поведінки має здійснюватися шляхом формуванням у неї від-
повідних ціннісних орієнтацій [43]. З іншого боку, принцип ціліс-
ності систем зобов’язує забезпечувати соціальний порядок, сфор-
мований в інституційному середовищі, яке спонукає до об’єднання 
різноспрямованої діяльності її елементів у єдиний процес для до-
сягнення загальних цілей, передусім щодо її безпеки. Таким чином, 
соціальний порядок, є цінністю для соціальної системи, оскільки 
його збереження забезпечує її існування як такої.

Принципово важливим при дослідженні стійкості соціального 
порядку є також урахування його аксіологічної складової. У фі-
лософії, згідно з традицією, започаткованою І. Кантом, базовим 
у розумінні сутності цінностей є почуття людей, які спонукають 
визначати їх те, що стоїть над усім, до чого варто ставитися з по-
вагою, чого варто досягати, що необхідно захищати понад усе. 
Звідси й відомий імператив І. Канта [44], який зводиться до того, 
що людина є найвищою цінністю, оскільки саме вона визначає, 
що є цінним, а що ні. Очевидно, у кожної епохи є своя система 
цінностей, тобто завжди існує певна сукупність ціннісних орі-
єнтацій, які є регуляторами людської діяльності, факторами ста-
більності та інтеграції соціальних систем різних рівнів. Це озна-
чає, що головна функція ціннісних орієнтацій є соціальною, бо 
вони є основою вибору для дій та інтеграції елементів соціальних 
систем і, як наслідок, формування певного соціального порядку. 
Будь-яка соціальна система накопичує, зберігає та підтримує (чи 
заперечує) ті чи інші ціннісні орієнтації індивіду, які визначають 
для нього найбільш значиме, суттєве, цінне в його житті. Тому 
ці орієнтації є головним фактором, який регулює мотивацію ін-
дивіду. Вони зумовлюють, зокрема, такі його якості, як вірність 
суспільним ідеалам, наполегливість у досягненні суспільно зна-
чимих цілей, готовність захищати суспільні (у більш сучасному 
розумінні національні) цінності. При цьому вказані цінності зна-
чною мірою є інтегральною оцінкою ціннісних орієнтацій мину-
лих поколінь народу, тобто продуктом його цивілізаційного роз-
витку. Таким чином, головна мета діяльності соціальної системи 
значною мірою визначається необхідністю захисту тієї чи іншої 
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сукупності цінностей, які, у свою чергу, є основним фактором со-
ціалізації її елементів (індивідів).

Водночас між цілями суспільства та людини (індивіда) завжди 
існують певні розбіжності, оскільки остання переслідує свої праг-
матичні цілі, в основі яких, по суті, її егоїстичні потреби. Тому 
формування та узгодження цілей індивідів та суспільства в кон-
тексті їх безпечного розвитку досить складний процес. На жаль, 
ця проблема інколи розглядається без належного врахування осо-
бливостей культурно-цивілізаційного коду народу, ролі ідеології в 
інтеграції суспільства, можливих механізмів культивування соці-
ально значимих цінностей в умовах трансформацій суспільно-полі-
тичного життя [38; 42]. В одних і тих самих умовах життєдіяльності 
в індивідів можуть сформуватися протилежні цілі, у тому числі ті, 
які можуть породжувати небезпеки національній безпеці. Тому прі-
оритетом суб’єктів публічного управління у сфері національної без-
пеки є створення умов для узгодження вказаних цілей у контексті 
суспільно значимих інтересів, які лежать у площині забезпечення 
безпеки людини (індивіду), суспільства та інститутів держави. Од-
ним зі шляхів розв’язання цієї проблеми є трансформація спрямова-
ності цілей індивідів на ціннісні орієнтації суспільства.

Принципово важливим є те, що, як правило, часові межі іс-
нування домінуючої в суспільстві системи цінностей не збіга-
ються з масштабами політичних, економічних та інших змін, 
тобто при взаємодії різних культур форми суспільно-політич-
ної організації засвоюються більш-менш успішно, а ядро куль-
тури, система цінностей – значно важче та повільніше. Тому 
часто виникають проблеми пов’язані з ефективністю запози-
ченої моделі політичної системи, якщо не враховувались со-
ціокультурні особливості життєдіяльності суспільства та цін-
нісні орієнтації індивідів, на чому, зокрема, акцентує увагу  
Дж. Шарп [45]. Тому обґрунтування концептуальних засад стій-
кості соціального порядку, які б враховували її аксіологічну скла-
дову, залишається актуальною проблемою.

Універсального підходу щодо розв’язання проблеми забезпе-
чення стійкості соціального порядку як соціальної системи сьо-
годні не існує. Вказана проблема увійшла в історію наукової дум-
ки як Гоббсова проблема. Основна теза Т. Гоббса, полягає в тому, 
що, оскільки всі індивіди егоїсти, вирішення цієї проблеми перед-
бачає необхідність існування домінуючого інституту (інстанції), 
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здатного підтримувати стабільність суспільних відносин. На його 
думку, в умовах слабкості інститутів (правил) індивіди використо-
вують для досягнення власної вигоди засоби, які можуть призвес-
ти до суспільно-політичної дестабілізації. Уникнути її допоможе 
домінуюча інстанція шляхом агрегації індивідуальних некоопера-
тивних стратегій на макрорівні, що забезпечує колективний субоп-
тимальний вибір передусім у контексті забезпечення безпеки інди-
відів, суспільства та держави [20]. Очевидно, що запропонований  
Т. Гоббсом варіант розв’язання проблеми забезпечення стійкості 
соціального порядку перебуває передусім у політичній площи-
ні, що було актуальним у його епоху. Це рішення містить у собі 
дискурсивні елементи стосовно оптимізації балансу влади в три-
кутнику: індивід-суспільство-держава. Сучасна епоха, для якої 
характерним є кардинальна переоцінка ціннісних орієнтацій ін-
дивідів, актуалізує, як зазначалося вище, важливість уврахування 
аксіологічного аспекту вирішення цієї проблеми. Це зумовлено 
труднощами держави максимізувати вигоди індивідів без інсти-
туційного примусу щодо дотримання правил, визначених у кон-
тексті системи національних цінностей, включаючи санкції щодо 
їх порушників. Саме цим сьогодні можна пояснити наявність до-
сить жвавих дискусій, пов’язаних з оцінками сучасної місії дер-
жави в контексті забезпечення соціального порядку. Крім того, 
принципово важливим є також те, що сучасна епоха кидає зна-
чний виклик інституційній спроможності й інших інститутів за 
допомогою яких традиційно забезпечується соціальне управлін-
ня, консолідація суспільства та безпека життєдіяльності індиві-
дів, наприклад, церкві, політичним партіям, профспілкам.

Загальновідомо, що задовольнити потреби людини (індивіда), 
суспільства та державних інститутів у безпеці спираючись тіль-
ки на моральні норми, які є складовою національних цінностей, 
неможливо. Необхідно забезпечити захист цих цінностей норма-
ми права шляхом їх включення у відповідні акти законодавства. 
Унаслідок цього система цінностей отримує офіційний статус і 
відповідний захист із боку держави. Так утворюються директив-
но-нормативні вимоги (правові норми) щодо поведінки кожного 
індивіда. При цьому, очевидно, що чим повніше ці норми вра-
ховують національні цінності, чим тісніший їх взаємозв’язок із 
моральними нормами, тим ефективніше вони виконують регуля-
тивну функцію та впливають на свідомість та поведінку індивіда. 
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У такому випадку вони, як, наприклад, і релігійні норми, куль-
турні традиції, ставлення індивіда до своєї історичної спадщини 
визначають взірці та еталони його поведінки, тобто є потужним 
інструментом узгодження цілей індивідів та суспільства.

Проте правові норми, не можуть абсолютно точно відповіда-
ти ціннісним орієнтаціям індивіда та суспільства загалом. Вони 
також можуть по-різному усвідомлюватися і сприйматися людь-
ми, які належать до різних соціальних груп, відповідати або не 
відповідати їх потребам. Крім того, соціальні групи, у руках у 
яких зосереджена влада, можуть інтерпретувати свої інтереси 
як загальнонаціональні суспільні інтереси. Закріплюючи нор-
мами права одні цінності, політичні інститути часто нівелюють 
інші, які не відповідають їх уявленням про ідеальний соціаль-
ний порядок та пріоритети державного будівництва. Тому ін-
тереси людини (індивіда) та суспільства в цілому можуть не 
збігатися з проголошеними інтересами державної бюрократії. 
Унаслідок цього виникають суперечності між їх цілями щодо 
шляхів, засобів і способів забезпечення стійкості соціального 
порядку, а відтак і національної безпеки.

Таким чином, правові норми мають бути адекватними завдан-
ням щодо забезпечення вказаної стійкості та національної без-
пеки, щоб мінімізувати негативні наслідки боротьби соціальних 
груп, які можуть мати різні ціннісні пріоритети. Досвід так званих 
«кольорових революцій» свідчить, що ця боротьба може набува-
ти досить гострих форм. В остаточному підсумку традиційні цін-
ності в суспільстві є результатом суперництва та компромісу між 
цінностями та ціннісними орієнтаціями індивідів та соціальних 
груп. Тому головною причиною небезпек стійкості соціальному 
порядку, які призводить до дезінтеграції суспільства, є невідпо-
відність цих цінностей ідеологічним засадам, програмним цілям 
та правовим нормам щодо розвитку суспільства та держави, які 
визначаються вищим політичним керівництвом. З огляду на це 
соціальний порядок доцільно досліджувати як соціальну систему.

Елементами соціальної системи є активні елементи, а саме 
індивіди, які переслідують свої цілі та утворені ними соці-
альні групи, які пов’язані горизонтальними і вертикальними 
взаємозв’язками урегульованими соціальними нормами (мораль, 
релігія, звичаї, право тощо). Ці норми формуються в процесі куль-
турно-історичного розвитку народу та функціонування інститутів 
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держави. Тому на тому чи іншому історичному етапі їх дотриму-
ється більшість індивідів, оскільки вони розглядають соціальні 
норми, які покладаються в основу соціального порядку, як пере-
думову забезпечення безпеки їх життєдіяльності. Такий контекст 
розуміння сутності соціального порядку, як соціальної системи, 
означає, що: спроби створити соціальний порядок, що суперечить 
законам буття (існування) народу, є соціальним волюнтаризмом 
і неминуче призведе до глибокої соціальної кризи (катастрофи); 
порушення наявного соціального порядку, зокрема через здій-
снення злочинів, протиправних дій, аморальних вчинків, а також 
підбурювання щодо їх здійснення в політичній, економічній та 
інших сферах життєдіяльності суспільства є посяганням на життя 
людей та виникнення кризової ситуації, яку Т. Гоббс охарактери-
зував метафорою «війна всіх проти всіх» [20].

При цьому історичний досвід свідчить, що ліквідація інститутів 
держави (передусім політичних інститутів), наприклад при безпо-
середньому силовому впливі на них ще не означає загибелі дер-
жавності. Більш принциповим є руйнація соціального порядку як 
такого. Коли існуючий соціальний порядок зруйновано, більшість 
соціальних норм, в основі яких закладені фундаментальні концеп-
ти, пов’язані з мораллю, релігією, звичаями, національними тради-
ціями тощо не дотримуються переважною частиною індивідів. Це 
унеможливлює забезпечення безпеки людини (індивіда) та суспіль-
ства загалом. Тому при збереженні життєвого потенціалу функці-
онування суспільства кризова ситуація, зумовлена інституційною 
кризою, може бути подолана та відновлено функціонування інсти-
тутів держави. Проте критичне зниження цього потенціалу загро-
жує загибеллю народу (нації) у цивілізаційному сенсі. Це означає, 
що найбільш небезпечним для державності є руйнація (підрив) 
соціального порядку. Тому суб’єкти, які генерують (створюють 
передумови) для формування небезпек стабільності соціального 
порядку, зазвичай розглядають їх як один із найбільш ефективних 
засобів руйнації державності тієї чи іншої країни.

Таким чином, соціальний порядок є соціальною системою, 
структуру якої утворюють індивіди та соціальні групи. Вони ство-
рюють певні способи впорядкування та організації соціальних вза-
ємовідносин (взаємодій), які сприяють самозбереженню системи та 
кожного її елемента. Тому важливим є дослідження структури, пе-
редусім ієрархічних рівнів соціального порядку та їх взаємозв’язку.
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Принциповою особливістю соціальних систем є наявність 
у них активних елементів. Вони в процесі своєї діяльності змі-
нюють (структурують) внутрішнє та зовнішнє середовище свого 
існування шляхом внесення в нього певного порядку. Тому при 
розв’язанні проблеми забезпечення стійкості соціального порядку 
як соціальної системи виокремлення та аналіз рівнів внутрішньої 
структуризації порядку є доцільним. Це зумовлено тим, що кате-
горія “стійкість” відображає якісно-кількісну оцінку соціального 
порядку як соціальної системи. Рівні соціального порядку відо-
бражають якість (несуперечливість) її внутрішньої структуриза-
ції, тобто внутрішнього середовища.

Таким чином, соціальний порядок можна інтерпретувати як 
стійкість певним чином зорієнтованих елементів та виділити 
в ньому певні ієрархічні рівні, передусім моральний, юридич-
ний та концептуальний.

Моральний (нижній рівень) структурується моральними ка-
тегоріями (нормами), які значною мірою визначають менталітет 
народу (нації) та його загальні уявлення щодо формування та мі-
сії соціальних інститутів, а юридичний (середній рівень) формує 
правовий простір, тобто структурується правовими нормами, які 
утворюють вузли своєрідної соціальної мережі, у якій відбуваєть-
ся взаємодія індивідів, соціальних груп та інститутів держави.

Щодо концептуального (верхнього рівня), то його призначен-
ням є формування певної концепції суспільного розвитку (пріори-
тетні цілі, ресурси, критерії тощо). Очевидно, що ступінь керова-
ності стійкістю соціального порядку з боку суб’єктів публічного 
управління та адміністрування зростає в міру просування по вка-
заних рівнях знизу-вгору. Дійсно, на нижчому рівні виконання 
моральних є певною мірою добровільним. На середньому – пра-
вові норми накладають більш жорсткі обмеження на свободу дій 
індивідів, соціальних груп та представників державної влади. 
Концептуальний рівень є координуючим для попередніх рівнів 
оскільки всі індивіди, мають діяти в контексті реалізації концеп-
ції суспільного розвитку та державного будівництва, визначеної 
політичним керівництвом держави.

Особливості сучасних процесів глобалізації генерують зна-
чні виклики стійкості соціальних порядків. Тому З. Бауман за-
пропонував використовувати для характеристики сучасної епохи 
метафору «текуча сучасність», якою позначив фіксацію перехо-
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ду від світу структурованого, обтяженого соціальними умовами 
й зобов’язаннями до світу пластичного, вільного від бар’єрів та 
кордонів [36]. Наслідком вказаного переходу є глибокі зміни у всіх 
сферах людського життя, у яких домінують процеси дерегулюван-
ня соціально-економічних і суспільно-політичних відносин. Тому 
відмінною рисою сучасності є посилення в суспільстві ролі не-
контрольованих тенденцій, наростання невпевненості та невизна-
ченості, придушення тих проявів людського духу, які донедавна 
спонукали людей до активних соціальних дій та перетворень [37].

З огляду на викладене вище, як показано в [38], при розв’язанні 
проблеми забезпечення стійкості соціального порядку доцільно ви-
окремлювати чотири ієрархічні рівні вказаного порядку за рахунок 
поділу вказаного концептуального рівня на програмно-цільовий та 
концептуально-ідеологічний. Важливість виокремлення цих рівнів 
для забезпечення стійкості соціального порядку в сучасну епоху 
зумовлене важливістю формування та взаємоузгодження з іншими 
рівнями вказаного порядку. Зокрема, концептуально-ідеологічна 
компонента передбачає прийняття відповідних політичних рішень 
на вищому стратегічному рівні управління державою, а програм-
но-цільова – належне обґрунтування стратегічних цілей розвитку 
суспільства, засобів і способів їх досягнення та прийняття рішень 
відповідними суб’єктами публічного управління та адмініструван-
ня, передусім із питань забезпечення національної безпеки.

Історичний досвід, свідчить, що недостатня горизонтальна та 
вертикальна структуризація та впорядкування внутрішнього се-
редовища соціуму шляхом узгодженості між принципами, ціннос-
тями та цілями функціонування його елементів на моральному, 
юридичному, програмно-цільовому та концептуально-ідеологіч-
ний рівнях структуризації та впорядкування соціального порядку 
досить швидко призводить до руйнації та втрати державності. У 
цілому ж відсутність вказаної узгодженості є причиною більшос-
ті кризових ситуацій у всіх сферах життєдіяльності суспільства 
та держави, які характеризуються, зокрема, загостренням міжет-
нічних, міжрелігійних та міжрегіональних протиріч, моральною 
деградацією особистості, руйнацією інститутів держави. Типо-
вим прикладом є загибель Римської імперії, де духовна дегра-
дація римського суспільства та його еліти, а не криза інститутів 
держави стала головною причиною перемоги сепаратистів та за-
хоплення території імперії її противниками [46].
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Соціальний порядок як соціальна система володіє деякою 
цілісністю та стійкістю, якщо має місце горизонтальна та вер-
тикальна структуризація внутрішнього середовища соціуму 
шляхом узгодженості між принципами, цінностями та цілями 
функціонування його елементів на моральному, юридичному, 
програмно-цільовому та концептуально-ідеологічному ієрар-
хічних рівнях. Тому вирішення низки завдань щодо забезпечен-
ня вказаної структуризації зумовлює місію та сенс діяльності 
суб’єктів публічного управління у сфері національної безпеки. 
Це означає, що попри непоодинокі зауваження щодо заперечен-
ня визначальної ролі держави як соціального інституту в сучас-
ну епоху, їй, як і раніше, належить важливе місце в збереженні 
соціального порядку. Дійсно, інститути держави, як і раніше, не 
тільки забезпечують об’єднання всіх елементів соціуму в єди-
не ціле, а й продовжують охороняти індивідів, здійснюють пра-
восуддя, забезпечують дотримання членами суспільства норм 
чинного законодавства тощо. Вказані завдання вони можуть ви-
конувати за умови стійкості соціального порядку та створення 
ефективних соціальних механізмів для забезпечення соціаль-
ній взаємодії індивідів, соціальних груп, соціальних структур, 
інших соціальних інститутів тощо. Ця взаємодія є необхідною 
умовою та засобом забезпечення функціонування соціальної 
системи для досягнення її головної мети, передусім безпеки.

У формуванні та функціонуванні вказаних механізмів провід-
ну роль відіграють цінності, ціннісні орієнтації та цілі індивіда 
та суспільства в цілому, зміна яких не може не призвести до змін 
у цих механізмах. Тому головним фактором «запуску» руйнації 
соціального порядку, тобто ліквідації належної структурованості 
та концептуальної узгодженості між принципами, цінностями, ці-
лями на вказаних вище рівнях соціального порядку та між ними 
є генерація ініціаторами вказаної руйнації світоглядної та полі-
тичної невизначеності, дискредитації національних традицій та 
способу життя, історичного минулого тощо. Спрямованість та 
інтенсивність дій вказаних ініціаторів буде залежати від їх голов-
ної мети (критичне послаблення державності, включення систе-
ми державного управління до зовнішнього контуру управління, 
втрата державного суверенітету тощо). При цьому традиційними 
інструментарієм ініціаторів руйнування соціального порядку є 
конструювання віртуальної реальності, переписування історич-
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ного минулого, реалізація на національних теренах постмодер-
ністських проєктів, розроблених за лекалами інших цивілізацій, 
розробка та реалізація неузгоджених між собою реформ через 
втрату взаємозв’язків і належної взаємодії між компонентами 
державності (політичні інститути, населення (народ), територія) 
тощо. У цьому разі завжди необхідно пам’ятати, що, як перекон-
ливо показав Дж. Шарп, будь-яка держава існує доти, допоки не 
буде перекритим канал взаємодії інститутів влади із суспільством 
і, відповідно, їх солідаризації з ним [45].

Таким чином, забезпечення стійкості соціального порядку зу-
мовлює місію та сенс діяльності суб’єктів публічного управління 
та адміністрування, а відтак має бути їх пріоритетом. З огляду на 
викладене вище, визначаючи основні завдання у сфері національ-
ної безпеки в контексті забезпечення стійкості соціального поряд-
ку, вказані суб’єкти мають враховувати, що:

 – стійкість соціального порядку має розглядатися, як цінність 
тотожна цінності безпеки людини (індивіда), суспільства та ін-
ститутів держави. Тому як необхідну умову та засіб забезпечення 
вказаної стійкості необхідно розглядати створення ефективних 
механізмів соціальної взаємодії індивідів, соціальних груп, соці-
альних інститутів тощо в контексті забезпечення їх безпеки;

 – у сучасну епоху має місце інтенсифікація трансформації цін-
нісних орієнтацій індивідів та соціальних груп. Це суттєво усклад-
нило розв’язання проблеми забезпечення стійкості соціального по-
рядку. Водночас неефективність традиційних способів координації 
дій індивідів зумовлює необхідність активного пошуку шляхів 
конституювання соціальності нового типу, заснованої на дуалізмі 
свободи індивідів та обмежень, зумовлених їх потягом до особис-
тої безпеки. Проте, як і раніше, пошук оптимального балансу влади 
в трикутнику: індивід-суспільство-держава при вирішенні питань 
безпеки їх життєдіяльності має залишатися в центрі уваги суб’єктів 
публічного управління у сфері національної безпеки;

 – необхідно активно протидіяти будь-яким спробам створен-
ня світоглядної та політичної невизначеності у всіх сферах сус-
пільного життя, дискредитації національних традицій та способу 
життя, історичного минулого та іншим чинникам, які призводять 
до руйнації соціального порядку.

В остаточному підсумку пріоритетним завданням для суб’єктів 
публічного управління та адміністрування є розробки та впрова-
дження комплексу заходів, спрямованих на забезпечення струк-
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турованості та узгодженості між принципами, цінностями, ціля-
ми на ієрархічних рівнях соціального порядку та між ними. При 
цьому базовими передумовами ефективності вказаних заходів є:

 – визначеність на концептуально-ідеологічному рівні струк-
туризації та впорядкування соціального порядку. Це передбачає 
наявність концепції (ідеологічних засад) суспільного розвитку на 
довгострокову перспективу. Концепція має бути розроблена із залу-
ченням провідних вітчизняних фахівців. Вона має, зокрема, визна-
чати: співвідношення загального та індивідуального в суспільному 
розвитку, дати відповідь на питання щодо власності на основні засо-
би виробництва, сформувати кінцеву мету державного будівництва;

 – визначеність на програмно-цільовому рівні структуризації та 
впорядкування соціального порядку. Це передбачає наявність вза-
ємоузгоджених за цілями, термінами, засобами та способами реа-
лізації стратегій суспільно-політичного та соціально-економічного 
розвитку. Вказані стратегії мають розроблятися в контексті осно-
вних положень концепції суспільного розвитку;

 – забезпечення на основі чинного законодавства ефективної 
взаємодії між інститутами держави та суспільством (населен-
ням), зокрема, шляхом проведення референдумів, громадських 
опитувань, активізації залучення представників інститутів грома-
дянського суспільства.

Таким чином, нами була здійснена спроба розкриття аксіоло-
гічного аспекту взаємозв’язку національної безпеки та стійкості 
соціального порядку як соціальної системи шляхом розкриття 
змісту соціальної функції ціннісних орієнтацій, які розглядають-
ся як основа вибору дій елементів соціальних систем. При цьому 
важливим є обґрунтування концептуальних засад стійкості соці-
ального порядку, які б ураховували соціокультурні особливості 
життєдіяльності суспільства та ціннісні орієнтації індивідів, та 
показано, що головною причиною небезпек стійкості соціально-
му порядку є невідповідність традиційних цінностей, які сповідує 
суспільство, ідеологічним засадам, програмним цілям та право-
вим нормам щодо його буття та розвитку держави, які визнача-
ються вищим політичним керівництвом. З огляду на це виокрем-
лено моральний, юридичний та концептуальний рівні соціального 
порядку, охарактеризовано їх взаємозв’язок та акцентується увага 
на доцільності виокремлення концептуально-ідеологічної та про-
грамно-цільової компоненти на концептуальному рівні.
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Установлено, що найбільш ефективним засобом руйнації дер-
жавності є генерування тими чи іншими суб’єктами передумов для 
формування небезпек стабільності соціального порядку, тому пріо-
ритетним завданням суб’єктів публічного управління та адміністру-
вання є розробки та впровадження комплексу заходів, спрямованих 
на забезпечення структурованості та узгодженості між принципа-
ми, цінностями, цілями на ієрархічних рівнях соціального порядку 
та між ними. З огляду на це визначені основні завдання суб’єктів 
публічного управління та адміністрування щодо забезпечення стій-
кості вказаного порядку в контексті забезпечення національної без-
пеки та базові передумовами ефективності вказаних заходів.

 
3.3.4. Передумови та ознаки суспільно-політичної 
дестабілізації як загрози національній стійкості

 
Визначення набору когнітивних ознак будь-якого явища (сис-

теми, об’єкта тощо), дає змогу зберігати та оновлювати інформа-
цію щодо уявлення про його сутність та відрізняти його від інших 
явищ (феноменів).

У процесі свого розвитку політична та інші соціальні системи 
(соціально-економічні, соціально-культурні та ін.) будь-якої дер-
жави завжди перебувають у якомусь проміжному стані між ста-
ном, який політики, управлінці, науковці, аналітики та експерти 
інтерпретують як стабільний і станом, який, на їх погляд, є не-
стабільним. Тому визначальним завданням суб’єктів державного 
управління у сфері національної безпеки є утримання вказаних 
систем у такому стані, за якого загрози національній безпеці бу-
дуть мінімізовані. З огляду на це актуальною науковою пробле-
мою є визначення набору когнітивних ознак суспільно-політичної 
дестабілізації, які є наслідком порушення нормального функціо-
нування (наявності збоїв) у процесі розвитку соціальних систем, 
передусім політичної системи, та які ми в цьому дослідженні роз-
глядаємо в контексті наслідків для політичної безпеки, а відтак і 
ефективності державного управління у сфері публічної безпеки.

Виконаний нами аналіз дозволяє стверджувати, що до цього 
часу в науковій думці відсутня однозначність у розумінні стосовно 
такого соціального явища як суспільно-політична дестабілізація:

 – особливостей функціонування соціальних систем в умовах, 
які ідентифікують поняттям «дестабілізація» системи та характе-
ристики її можливих типів;



479

 – переліку взаємозв’язаних та взаємозумовлених чинників, 
параметрів, індикаторів, які б дозволяли науковцям, аналітикам 
та представникам органів державної влади здійснювати систем-
ний опис та оцінювання процесів, які мають місце при дестабілі-
зації соціальних систем, передусім у контексті забезпечення на-
ціональної безпеки;

 – динаміки та характеристик суспільно-політичних проце-
сів, їх взаємозв’язку в контексті дестабілізації будь-якої соці-
альної системи:

 – важливості взаємозв’язку, взаємозумовленості, адекватнос-
ті, своєчасності та результативності політичних, державно-полі-
тичних та державно-управлінських рішень в умовах суспільно-по-
літичної дестабілізації для розвитку соціальних систем і передусім 
політичної системи як передумову забезпечення мінімізації нега-
тивних наслідків вказаної дестабілізації для політичної безпеки;

 – актуальності дослідження питань пов’язаних з оцінюванням 
негативного впливу наслідків суспільно-політичної дестабілізації 
на ефективність державного управління, незважаючи на те, що кон-
цепт «суспільно-політична дестабілізація» передусім пов’язаний 
саме з управлінням, як соціальним явищем та його ефективністю.

При цьому аналіз суспільно-політичного життя в переваж-
ній більшості країн світу, у тому числі провідних та з розвину-
тими основами демократії, дозволяє дійти висновку, що в су-
часних умовах глобальних трансформаційних змін і системних 
невизначеностей у взаємодії факторів, які визначають характер 
та динаміку їх суспільно-політичного та соціально-економіч-
ного розвитку, суспільно-політична стабільність для них є рад-
ше виключенням, ніж правилом.

Суспільство, як соціальна система, постійно перебуває під 
впливом практично незамкненої множини взаємопов’язаних, 
а інколи і взаємозумовлених факторів, які продукують ті чи 
інші виклики та загрози суспільно-політичній стабільності. 
Серед цих факторів, зокрема: використання політичними си-
лами (партіями) неконституційних засобів боротьби за владу; 
політичний екстремізм та політична корупція; кризові явища в 
економічній системі; зростання соціальної нерівності; негатив-
ні зовнішньополітичні впливи. Наслідком дії цих та інших фак-
торів є періодичні збурення, які проявляються як кризові явища 
різної інтенсивності та спрямованості передусім у політичній 
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системі. За цих умов принципового значення набуває адекват-
ність та своєчасність прийнятих суб’єктами державного управ-
ління у сфері публічної безпеки управлінських рішень із метою 
утримання політичної системи, а відтак і інших суспільних ін-
ститутів, як форм організації життєдіяльності суспільства, які 
надають йому єдності й цілісності та соціальних інституцій, як 
соціальних практик, що санкціоновані та підтримуються за до-
помогою соціальних норм і мають важливе значення в структу-
рі суспільства, у процесі прогресивного розвитку.

Викладене вище розуміння стабілізації (дестабілізації) соці-
альної системи передбачає здійснення відповідного комплексу 
заходів суб’єктами державного управління у сфері публічної без-
пеки в політичній, економічній та інших сферах життєдіяльності 
суспільства та держави та пояснює, чому тут і далі йдеться мова 
саме про суспільно-політичну дестабілізацію, а не тільки про 
дестабілізацію політичної системи. Крім того, стає зрозумілим, 
чому суспільно-політичну дестабілізацію необхідно розглядати не 
тільки як виклик чи загрозу політичній безпеці, а й державності, 
оскільки вона, з одного боку, є певним станом розвитку нації, а з 
іншого – особливою формою організації життєдіяльності народу, 
об’єднаного спільними соціальними та культурними інтересами, 
проживаючого на певній території, маючого власну систему управ-
ління та володіючого внутрішнім та зовнішнім суверенітетом.

Очевидно, що суспільно-політична дестабілізація породжує ви-
клики та загрози не лише життєдіяльності та розвитку політичної 
системи, як впорядкованої системи державних і недержавних від-
носин, суспільних та політичних інститутів, що виконують певні 
політичні функції, а також вона породжує низку викликів та загроз 
усій сукупності соціальних та культурних інтересів народу, дер-
жавному суверенітету та територіальній цілісності держави. Саме 
тому суспільно-політична дестабілізація має розглядатися як одна 
з визначальних небезпек політичній безпеці, через що нами при-
діляється значна увага дослідженню чинників, які її зумовлюють.

На актуальності ґрунтовного аналізу чинників, суб’єктів, об’єктів, 
цілей, складових, методів, технологій, наслідків дестабілізації соціаль-
них систем, акцентують увагу багато дослідників. Серед них, зокрема: 
В. Ананьїн, О.Давиденко, М. Шев ченко, Е. Люттвак, О. Ме женська, 
О.Москаленко, О. Назаренко, М. Орел, О. Руденко, В. Солдатен-
ко, Г. Ситник, Ф. Фукуяма, С. Хантінгтон та інші [47–89]. Проте, 
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незважаючи на наукову цінність їх досліджень, до цього часу не 
визначено когнітивні ознаки, які б дозволяли здійснити концепту-
алізацію дестабілізації суспільно-політичної системи в процесі її 
розвитку та в контексті наслідків для політичної безпеки й ефек-
тивності державного управління. Разом із тим, очевидно, що вка-
зані ознаки дозволили б, зокрема, підвищити оперативність пошу-
ку суб’єктами державного управління у сфері публічної безпеки 
адекватних управлінських рішень щодо реагування на небезпеки 
політичній безпеці, зумовлених вказаною дестабілізацією.

З огляду на важливість уникнення невиправданих витрат ре-
сурсів на подолання кризових явищ, які час від часу стають 
об’єктивною реальністю в процесі суспільного розвитку, варто 
погодитися з дослідниками, які вважають, що під суспільною 
стабільністю варто розуміти стан соціальної системи, для якого 
характерна «… певна стійкість, єдність, цілісність, здатність до 
ефективних та конструктивних дій» [59, с. 671]. Близьким до тако-
го розуміння сутності стабільності соціальної системи є уявлення 
авторів українського політологічного енциклопедичного словни-
ка про стабільність політичної системи, на думку яких її відмін-
ною рисою є такий стан системи та зв’язків між політичними 
суб’єктами, для якого характерні «… стійкість, єдність і цілісність, 
здатність до ефективності й конструктивності» [60, с. 631–632].

Окремої уваги, як на нашу думку, заслуговує розуміння сут-
ності стабільного стану держави, запропоноване Г. Ситником. Він 
вважає, що вказаний стан є «етапом розвитку держави, на якому, у 
випадку різкої та негативної зміни дестабілізуючих зовнішніх чи 
внутрішніх факторів її життєдіяльності, надійно забезпечуються 
державний суверенітет, територіальна цілісність, соціально-еко-
номічний і суспільно-політичний розвиток, зокрема, дотримання 
прав і свобод особи та стійке функціонування державних і сус-
пільних інститутів [61]. Крім того, він пропонує інтерпретацію 
політичної стабільності, як такого стану системи зв’язків між 
політичними суб’єктами, для якого характерні визначена ціліс-
ність політичної системи та її здатність ефективно реалізовувати 
покладені на неї функції, вирізняючи при цьому внутрішньопо-
літичну, регіональну й міжнародну політичну стабільність [61]. 
Окрему увагу він акцентує й на тому, що наявність такого стану 
суттєво залежить від ефективності системи забезпечення націо-
нальної безпеки (СЗНБ) визначальним елементом якої є система 
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державного управління у сфері національної безпеки (система 
державного управління у сфері національної безпеки) [61].

З огляду на викладене вище визначальними ознаками суспіль-
но-політичної стабільності можна вважати: стан суспільства та 
політичної системи, якому властиві певна стійкість, єдність, ці-
лісність зв’язків між політичними суб’єктами та їх здатність до 
конструктивної взаємодії щодо досягнення цілей суспільного роз-
витку; етап розвитку суспільно-політичної системи, на якому за-
безпечуються державний суверенітет, територіальна цілісність, 
соціально-економічний і суспільно-політичний розвиток, стійке 
функціонування державних і не державних інституцій за рахунок 
оперативного та адекватного реагування на дестабілізуючі зовніш-
ні та внутрішні фактори та завдяки мобілізації наявного потенціа-
лу держави й суспільства для захисту національних інтересів. Тому 
уявляється логічним розуміти під суспільно-політичною дестабілі-
зацією в суспільстві, яке є соціальною системою, такий стан вказа-
ної системи, коли мають місце процеси, які призвели до суттєвого 
порушення її цілісності, стійкості, здатності щодо ефективної та 
конструктивної взаємодії її елементів при визначенні та досягненні 
цілей суспільного розвитку, а також до суттєвого зниження можли-
востей мобілізації наявного потенціалу для реагування на загро-
зи реалізації життєво важливих інтересів індивіда (громадянина), 
суспільства та держави, тобто коли знижується ефективність вико-
нання функцій системи державного управління щодо оперативного 
та адекватного реагування на фактори, які породжують виклики та 
загрози життєво важливим національним інтересам.

Виконаний нами аналіз також дозволяє дійти висновку, що 
сьогодні дослідження різних аспектів функціонування соціаль-
них систем досить часто ґрунтуються на основних положеннях 
та використанні інструментарію, напрацьованих у межах теорії 
систем та теорії нестабільності (теорії хаосу). При цьому різні 
аспекти формування та функціонування соціальних систем (ін-
ституційні та ідеологічні, нормативне регулювання, функціональ-
на основа, інформаційно-комунікативні елементи тощо) науковці 
розглядають передусім у контексті їх спроможності забезпечити 
цілісність структури системи, її розвиток, здатність виконувати 
основні функції та повернутися у вихідний стан після збурень, 
зумовлених впливом тих чи інших факторів [48; 51–53; 55; 56; 58; 
68; 69; 75; 79;81; 84; 88]. Вони також акцентують увагу на тому, 
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що соціальні системи є відкритими, нелінійними, що їх функці-
онування та розвиток, тісно пов’язаний із процесами дестабілі-
зації, які мають різну природу та характеристики. Багато дослід-
ників звертають увагу й на ціннісний підтекст, який практично 
завжди має місце при дестабілізації соціальних систем. Це зумов-
лено тим, що ті чи інші суб’єкти соціальної взаємодії, визнача-
ючи зміст та спрямованість своєї поведінки оцінюють ті чи інші 
фактори, загрозливі, як такі, що варті уваги, як бажані, а ці оцінки 
завжди транслюють світоглядно-ціннісні установки суб’єкта оці-
нювання [55; 57; 68; 69; 75; 79;81; 84].

Окремої уваги заслуговує аналіз цілей, мотивів та технології 
дестабілізації суспільства та держави, а також можливості про-
тидії їй, доходять висновку про доцільність введення в науковий 
обіг наукових категорій «позитивна» та «негативна» дестабіліза-
ція, прийняття рішень в умовах суспільної дестабілізації [68; 69; 
75; 77; 79; 85; 86; 88; 89]. У першому випадку йдеться про деста-
білізацію, як передумову створення додаткових можливостей для 
переходу на модель розвитку суспільства. У другому випадку – 
про свідоме генерування тими чи іншими суб’єктами такої ситу-
ації нестабільності, яка врешті-решт призводить до соціального 
хаосу (вибуху) і, як наслідок, до повної структурної руйнації сус-
пільства, як соціальної системи, а відтак і державності. І дійсно, 
наприклад, як свідчить, зокрема, аналіз причин, ходу та наслідків 
процесів, які розпочалися наприкінці 2010 року в Тунісі, які окрес-
лено метафорою «арабська весна», якщо суспільно-політична 
дестабілізація ініціюється зовнішнім оточенням, то кризові яви-
ща охоплюють практично всі сфери життєдіяльності суспільства 
та держави. При цьому вказані процеси не обов’язково завершу-
ються формуванням прогресивної за своєю суттю та адекватної 
завданням захисту національних інтересів суспільно-політичної 
системи. Крім того, як на нашу думку, акцентування уваги на «по-
зитивних» та «негативних» вимірах дестабілізації суспільно-по-
літичної системи дозволяє дещо під іншим ракурсом оцінювати ті 
чи інші реформи в політичній, економічній та іншій сферах, осо-
бливо коли їх реалізація не забезпечена відповідними ресурсами. 
Наприклад, в Україні відсутність необхідних для проведення тієї 
чи іншої реформи ресурсів (фінансових, матеріальних, кадрових 
та ін.), як правило, традиційно не зупиняє їх ініціаторів у проду-
куванні величезної кількості концепцій, доктрин, стратегій, дер-
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жавних програм, метою яких є кардинальне реформування тих 
чи інших систем та їх складових у різних сферах життєдіяльності 
суспільства та держави. Крім того, вони часто неузгоджені між 
собою. Як наслідок, переважна більшість започаткованих реформ 
залишаються нереалізованими. Це призводить до певного хаосу, 
зниження ефективності в системах управління, оскільки, як пра-
вило, наявні організаційно-функціональні структури демонту-
ються, а створення нових не завершується.

Проте найбільша загроза для державності України та її гро-
мадян полягає в тому, що відсутність необхідних для задекларо-
ваних реформ ресурсів, об’єктивно зумовлює їх залучення із зо-
внішнього середовища. Очевидно, уникнути при цьому диктату з 
боку тих, які надають ресурси, практично, неможливо. Вказаний 
диктат може виявлятися, наприклад, у висуванні тих чи інших 
умов надання ресурсів (допомоги), які, як правило, розглядаються 
в контексті, як і які реформи здійснювати, коли, яка має бути їх 
послідовність тощо, без належної взаємозв’язки з життєво важ-
ливими національними інтересами. Тому системний аналіз на-
слідків здійснення незабезпечених ресурсами реформ та надання 
зовнішньої допомоги вартий прискіпливої уваги українських по-
літиків, науковців, аналітиків, експертів, представників відповід-
них структур органів державної влади. Очевидно, що цей аналіз 
має бути виконаний у контексті викликів та загроз щодо реалізації 
життєво важливих національних інтересів, можливих наслідків 
щодо суспільно-політичної дестабілізації, а також синергетичних 
ефектів взаємодії вказаних викликів та загроз у контексті їх впли-
ву на суспільний розвиток та державність. У даному випадку вра-
хування вказаних синергетичних ефектів є принципово важливим.

Загальновідомо, що синергетика дає загальне уявлення, як від-
буваються зміни в суспільному житті. Зокрема, загальновідомим 
положенням є те, що на тому чи іншому етапі розвитку соціальної 
системи та за наявності певних умов, виникає стан так званої бі-
фуркації, для якого характерним є наявність точки (межі, зони) пе-
реходу системи до нової якості. Йдеться про точки, у яких виника-
ють різні альтернативи щодо подальшого розвитку системи, тобто 
вказана якість може оцінюватися нами як небажана «негативна» 
або як бажана «позитивна». Проте, у будь-якому випадку, неми-
нуче виникає ситуація, обмежена певними часовими межами, яка 
може бути ідентифікована як процес дестабілізації системи. Прин-



485

ципово важливим є й те, що з огляду на різні причини, оминути ці 
точки система в процесі свого розвитку, як правило, не може.

Разом із тим, виявити та виконати системний аналіз усіх чинни-
ків та мотивів (цілей) ініціаторів дестабілізації соціальної системи 
й на цій основі дати достовірний прогноз щодо можливого напря-
му та параметрів її подальшого розвитку, навіть маючи у своєму 
розпорядженні перелік можливих альтернатив, досить важко. Це, 
зокрема, зумовлено тим, що навіть незначна дія (не кажучи вже 
про взаємодію!) тих чи інших чинників, зокрема зусилля ініціато-
рів дестабілізації, спрямовані на досягнення поставлених ними ці-
лей, які до того досить часто є латентними, можуть мати вирішаль-
не значення для остаточного вибору траєкторії розвитку системи. 
Тільки через деякий час можна дійти висновку, чи була вказана 
траєкторія (альтернатива) оптимальною з огляду на динаміку роз-
витку системи, або ж, навпаки, вона вийшла на траєкторію розви-
тку, яка є реальною загрозою для природної сутності її існування.

Крім того, проблема вибору оптимальної альтернативи щодо 
подальшого розвитку соціальної системи ускладнюється не лише 
внутрішніми суперечливостями, а й часто непередбачуваністю 
соціальних взаємодій. Суттєві труднощі, як правило, виникають 
і при визначенні пріоритетності, тобто першочерговості тих чи 
інших політичних, державно-політичних чи державно-управлін-
ських рішень щодо оперативного та адекватного реагування на 
дестабілізацію соціальної системи. Суспільство, як соціальну сис-
тему, утворюють політична, економічна, соціальна та культурна 
(гуманітарна) підсистеми, важливими складовими яких, у свою 
чергу, є ціннісні компоненти, стосовно ролі яких можна погоди-
тися з українським науковцем О. Руденко. Вона стверджує, що 
ціннісні підсистеми, формують ціннісно–ідеологічні установки та 
визначають соціальні пріоритети суспільного розвитку та пропо-
нує таку ієрархію цих підсистем: свідомісна (ціннісна), політична, 
економічна, соціальна та культурна (гуманітарна) [55, с. 108].

Проте, як на нашу думку, при системному аналізі чинників 
дестабілізації суспільних систем у контексті її негативного впли-
ву на ефективність державного управління, навряд чи можливим 
є використання запропонованої ієрархії. У даному випадку крите-
рієм побудови ієрархії вказаних підсистем, яка необхідна для ви-
значення сфери, змісту та пріоритетності управлінських зусиль, 
спрямованих на реагування на негативні наслідки дестабілізації 
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соціальної системи, має бути рівень загроз життєво важливим на-
ціональним інтересам у тій чи іншій підсистемі або, іншими сло-
вами, потребам її виживання. Звичайно, історичний досвід роз-
витку тих чи інших соціальних систем переконливо свідчить, що 
періоди спадів, застою, підйомів і навіть хаосу та деградації мали 
й можуть мати місце в будь-якому суспільстві. Це стосується по-
літичних, економічних та інших аспектів його розвитку. Функці-
онування соціальної системи завжди відбувається з невпинним 
формуванням нової реальності, у результаті чого вона вимушена 
переходити на новий рівень свого розвитку, змінюючи свою орга-
нізаційну структуру та цільові функції. Водночас завжди залиша-
ється відкритим питання: чи з’являться в суспільства нові мож-
ливості для динамічного та безпечного розвитку в тій чи іншій 
сфері життєдіяльності, так би мовити, у постдестабілізаційний 
період чи ні? Це зумовлено тим, що трансформаційні процеси мо-
жуть також призвести й до деградації суспільства, тобто повної 
руйнації соціального організму (соціальної системи).

Очевидно, що актуальність отримання своєчасної та однознач-
ної відповіді на це запитання зростає, коли мають місце очевидні 
або латентні, свідомі та цілеспрямовані дії тих чи інших ініціа-
торів дестабілізації суспільно-політичної системи та досить оче-
видні її негативні наслідки для національної безпеки, передусім 
для її політичної складової. Безумовно, що вказані дії потребують 
відповідного реагування передусім суб’єктів системи державного 
управління у сфері публічної безпеки. Тому комплексним завдан-
ням цих суб’єктів є виявлення, ідентифікація, системний аналіз, 
оцінювання та постійний моніторинг мотивів (цілей) та техноло-
гій ініціаторів суспільно-політичної дестабілізації, а також інших 
чинників, які призводять до неї, а також оцінювання оператив-
ності та адекватності управлінських рішень щодо реагування на 
наслідки дестабілізації. При цьому не може бути сумніву, що це 
завдання залишається актуальним незалежно від «позитивного» 
чи «негативного» контексту наслідків дестабілізації.

Викладене вище свідчить про доцільність визначення кон-
цептуальних засад виокремлення принципових типів дестабілі-
зації суспільно-політичної системи. Тобто при аналізі суб’єктів, 
об’єктів, мотивів, цілей, технологій тощо вказаної дестабіліза-
ції, окрім доцільності запровадження оціночних категорій «по-
зитивна» та «негативна» дестабілізація, не менш актуальним є 
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виокремлення виокремлення її типів. У контексті викладеного 
варто також акцентувати увагу на тому, що визначальним прин-
ципом забезпечення прогресивного та стійкого розвитку соціаль-
ної системи має бути пошук суспільної злагоди щодо вирішення 
тих чи інших проблемних питань, зокрема щодо пріоритетів по-
літичних, економічних та інших реформ. Це обумовлене тим, 
що часто ці реформи, незважаючи на об’єктивну необхідність 
їх здійснення, значною мірою руйнують усталенні традиційні 
цінності та ідеологічно-світоглядні уявлення про безпеку життє-
діяльності, як на рівні окремого індивіда, так і суспільства зага-
лом. При цьому відсутність національної злагоди щодо вказаних 
пріоритетів часто є наслідком наявності серед різних соціальних 
груп і в політичної еліти держави різних уявлень щодо безпе-
кових вимірів політичної, економічної, соціальної та культурної 
(гуманітарної) стабільності суспільства, в основі яких, як ми вже 
зазначали, завжди присутній певний ціннісний підтекст. Останнє 
зауваження є принципово важливим при виявленні, ідентифікації 
та оцінюванні небезпек політичній безпеці, які можуть виника-
ти при суспільно-політичній дестабілізації та виборі суб’єктами 
державного управління у сфері публічної безпеки адекватних 
управлінських рішень щодо реагування на них.

Таким чином, збурення, які виникають у соціальних систе мах 
є поштовхом для їх самозбереження та самовдосконалення. Тому 
постійний моніторинг та оцінка цих збурень у контексті забезпе-
чення безпечного суспільного розвитку, є обов’язковими при роз-
робці та прийнятті суб’єктами державного управління у сфері пу-
блічної безпеки тих чи інших управлінських рішень. Разом із тим 
чи означає це, як стверджують деякі дослідники, що коли соці-
альна система перебуває в стані розвитку, її стабільність передба-
чає, що всі збурення і процеси, які впливають на неї, неспроможні 
її змінити суттєво, а лише є поштовхом для самозбереження та 
самовдосконалення, а коли має місце підтримка стабільності, то 
це дозволяє системі перебувати в стані рівноваги, який може за-
безпечуватися лише за умови, якщо внутрішні або зовнішні па-
раметри цієї системи змінюються несуттєво впродовж відносно 
тривалого проміжку часу, значимого для системи.

Не може бути сумніву, що самозбереження та самовдосконален-
ня соціальної системи навряд чи можливе без зміни її структури та 
функцій. Навіть коли йдеться про еволюційний розвиток, не кажу-
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чи вже про умови реформування та трансформації системи голов-
ною ціллю яких і є самозбереження системи, шляхом самовдос-
коналення, адекватного реагування і пристосування до змін умов 
середовища її функціонування. Очевидно також, що якщо метою 
підтримки стабільності соціальної системи є забезпечення перебу-
вання її в стані постійної рівноваги, то говорити про стан постійного 
розвитку втрачає сенс, бо стан рівноваги фактично тотожний ситуа-
ції стагнації (застою) системи. Зрештою, розвиток суспільства відбу-
вається завдяки тому, що зміна тієї чи іншої підсистеми соціального 
організму зумовлює зміну його інших підсистем. Саме це робить 
соціальний організм високоорганізованою системою зі зворотними 
зв’язками, здатною до саморозвитку та самовдосконалення.

Дійсно, погоджуючись із думкою В. Матвієнка та Г. Ситника, 
найважливішими елементами соціального організму є механізми 
соціальної активності особи та суспільства. Функціонування цих 
механізмів ґрунтується на реалізації схеми: соціальні цінності – 
ціннісні орієнтації – потреби – інтереси (усвідомлені потреби) – 
мотиви (спонукання до діяльності) – цілі, яких належить досягти 
внаслідок цієї діяльності – рішення розпочати діяльність – дії, 
тобто діяльність, спрямована на задоволення потреб, а також ме-
ханізмах соціальної диференціації суспільства на соціальні групи 
та їх інтеграції в складні комплекси соціальних зв’язків, а саме 
диференціації його життєдіяльності на певні соціальні інститу-
ти та інтеграції цих інститутів у складні сукупності інституціо-
нальних соціальних взаємодій [57; 62]. При цьому останньому 
механізму притаманні управлінські параметри виміру відповід-
них соціальних явищ і процесів, тому в ньому визначальну роль 
відіграють саме управлінські рішення, метою яких є забезпечен-
ня ефективного функціонування (життєдіяльності) соціального 
організму, тобто його прогресивного розвитку.

Таким чином, дослідження тих чи інших чинників суспільно-
політичної дестабілізації та вплив її наслідків на ефективність 
державного управління має принципове значення для своєчасної 
підготовки його суб’єктами адекватних управлінських рішень, 
які мають за мету зниження рівня загроз національній безпеці, 
у тому числі й політичній безпеці. При цьому визначальними 
ознаками вказаної дестабілізації є наявність процесів, які при-
звели до суттєвого порушення цілісності та стійкості політичної 
системи та інших соціальних системи, а також здат ності до ефек-



489

тивної та конструктивної соціальної взаємодії при визначенні та 
досягненні цілей суспільного розвитку, мобілізації наявного по-
тенціалу держави для реагування на загрози національним ін-
тересам, тобто коли має місце зниження ефективності виконання 
функцій суб’єктами державного управління щодо реагування на 
фактори, які породжують вказані загрози.

Викладене вище також дозволяє дійти висновку, що при до-
слідженні передумов, перебігу та наслідків суспільно-політичної 
дестабілізації принципово важливим є застосування системного 
підходу, як методологічного інструментарію щодо оцінювання 
політичних економічних та інших аспектів формування нових 
соціальних систем (переходу їх на інший рівень розвитку), а 
також врахування їх ціннісного контексту незалежно від «пози-
тивного» чи «негативного» контексту наслідків дестабілізації. 
Також окремої уваги має бути приділено ґрунтовному аналізу 
мотивів (цілей) зовнішніх суб’єктів (фізичних і юридичних осіб, 
міжнародних акторів тощо), зацікавлених у суспільно-політич-
ній дестабілізації, передусім дестабілізації політичної системи 
та технологій (інструментарію, засобів, способів тощо), які мо-
жуть бути ними використані для цілеспрямованого генерування 
внутрішньополітичної кризи та небезпек державності.

Висновки. 
1. Установлена взаємозалежність феноменів «стійкість держа-

ви» та «безпека», «національна стійкість», яка має розглядати-
ся як визначальна передумова визначення стратегічних завдань 
суб’єктів у державного управління політичною безпекою та 
оцінювання ефективності їх діяльності. Доведено, що стійкість 
держави, має розглядається як абсолютна цінність та її стан, за 
якого вона, незважаючи на збурення, зумовлені змінами серед-
овища існування, завдяки ефективному державного управління 
політичною безпекою здатна впродовж тривалого часу зберігати 
та відновлювати свої основні параметри, структурні елементи та 
взаємозв’язки між ними, які визначають її основні характеристи-
ки та спроможність виконувати завдання у сфері безпеки. Пока-
зано, що на ціннісні характеристики стійкості держави здійснює 
вплив низка факторів, що об’єктивно зумовлює різні рівні склад-
ності її дослідження та використання різних критеріїв щодо її 
оцінювання в процесі публічного адміністрування. Проте визна-
чальною передумовою забезпечення стійкості держави є зорієнто-
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ваність її інститутів, функцій та інструментів влади на збережен-
ня національних цінностей, що зумовлює ефективне виконання 
суб’єктами державного управління політичною безпекою низки 
стратегічних завдань спрямованих на реалізацію головної мети 
держави – забезпечення безпеки соціуму, а відтак поняття «стійке 
державне управління» має розглядатися синонімічним до поняття 
«безпечний розвиток», як передумова забезпечення стійкості дер-
жави та унеможливлення ризиків її руйнації.

Визначено, що, стійкість держави – це її певний рівноважний 
стан. За такого стану вона, незважаючи на збурення, зумовлені змі-
нами середовища існування, здатна тривалий час зберігати і віднов-
лювати основні параметри, елементи, взаємозв’язки між ними, які 
визначають її спроможність виконувати функціональні завдання. У 
контексті такого розуміння стійкості держави під стабільністю дер-
жави варто розуміти її здатність упродовж відносно тривалого часу 
зберігати свої основні параметри, які визначають її основні харак-
теристики, незважаючи на зовнішні та внутрішні впливи, тобто по-
няття стійкість більш широке, оскільки включає в себе стабільність.

І, насамкінець, стійкість держави й соціальна стійкість взаємо-
зумовлені, а економічна, соціальна та екологічна складові остан-
ньої тісно пов’язані. Тому стійкість держави має розглядатися й у 
контексті її взаємозв’язку з дотриманням принципів сталого роз-
витку та вибору критеріїв, які дозволяли б оцінювати стійкість та 
розвиток як передумову безпеки суспільства та держави.

Національна система стійкості визначається як комплекс ці-
леспрямованих дій, методів та механізмів взаємодії органів дер-
жавної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ, організацій, інститутів громадянського суспільства, які 
гарантують збереження безпеки й безперервності функціонуван-
ня основних сфер життєдіяльності суспільства й держави до, під 
час і після настання кризової ситуації;

національна стійкість – здатність держави й суспільства ефек-
тивно протистояти загрозам будь-якого походження й характеру, 
адаптуватися до змін безпекового середовища, підтримувати ста-
ле функціонування, швидко відновлюватися до бажаної рівнова-
ги після кризових ситуацій;

організаційна стійкість – здатність органів державної влади, ор-
ганів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій 
ідентифікувати, готуватися, реагувати на загрози, адаптуватися до 
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змін безпекового середовища, підтримувати стале функціонуван-
ня до, під час і після настання кризової ситуації задля збереження 
функціонування й подальшого розвитку.

Взаємозв’язок стійкості держави, її безпеки, соціальної стій-
кості та основних цілей концепції сталого розвитку має бути 
враховано в процесі практичної діяльності суб’єктів публічного 
управління у сфері національної безпеки. Тобто визначальною пе-
редумовою забезпечення стійкості держави є зорієнтованість її ін-
ститутів, функцій та інструментів влади на збереження та розвиток 
матеріальних і соціальних цінностей суспільства. Поняття «стійке 
державне управління» має розглядатися як синонімічне до поняття 
«безпечний розвиток», як передумова забезпечення стійкості дер-
жави та унеможливлення ризиків її руйнації. З огляду на це прак-
тична реалізація тези про необхідність зменшення ролі держави в 
усіх сферах суспільного життя, яка деколи звучить у промовах пу-
блічних політиків та знаходить відображення в наукових роботах 
деяких учених, є вкрай шкідливою, якщо розглядати її в контексті 
забезпечення безпеки людини (індивіда), суспільства та держави.

Тому серед функцій держави, виконання яких одночасно за-
безпечує її стійкість та прийнятний рівень її безпеки, є сприяння 
реформам, які забезпечують стабільний суспільний розвиток. Вод-
ночас на характеристики стійкості держави здійснює вплив багато 
факторів, що об’єктивно зумовлює різні її рівні та типи, а також 
використання різних критеріїв щодо її оцінювання.

2. Досліджено безпековий аспект взаємозалежності трансфор-
мації культурного коду народу (нації) і кризи державності та об-
ґрунтовано, що без цих досліджень неможливо визначити страте-
гічні цілі суб’єктів державного управління політичною безпекою 
щодо адекватного реагування на загрози політичній безпеці. По-
казано, що характеристики вказаного коду та державності є змін-
ними величинами та цінністю, яка має об’єктивно-суб’єктивну 
природу, та що зниження їх вітального (життєвого) потенціалу є 
реальною загрозою безпеці життєдіяльності індивіда й соціуму. 
При цьому доведено, що в умовах постмодерну має місце значною 
мірою керована тенденція руйнування культурних кодів народів 
(націй) та державності, що породжує явища, які загрожують їх 
стійкості. Тому важливою передумовою забезпечення політичної 
безпеки є адекватне реагування суб’єктів державного управління 
політичною безпекою на загрози руйнації вказаного коду, тобто 
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на загрози природному буттю нації, унікальні культурні особли-
вості якої є визначальним чинником її суверенного права на фор-
мування національної за своєю сутністю державності, зокрема 
через втрати національних цінностей, зміни ціннісних орієнтацій 
індивідів у руслі цінностей інших націй, генерації симулякрів, а 
також на зростання кризових явищ для державності, зокрема че-
рез порушення належних взаємозв’язків між компонентами дер-
жавності (політичні інститути, населення, територія), які можуть 
призвести до розпаду держави.

Таким чином, соціальне явище, яке визначають концептом «на-
ціональна безпека», є водночас і специфічною властивістю бут-
тя державності. Це явище відображає кількісно-якісну динаміку 
розвитку державності як соціальної системи та об’єкта реальної 
дійсності. Водночас національна безпека є інтегральним критері-
єм захищеності державності від небезпек та акумулює результати 
життєдіяльності макросоціальної спільноти (нації) та створених 
нею державних інститутів. Базовим пріоритетом цієї життєдіяль-
ності є збереження якісної визначеності державності та функціо-
нування, яке відповідає її природі. Інакше кажучи, соціальне яви-
ще, яке визначають концептом «національна безпека», відображає 
ступінь захищеності матеріальних і духовних цінностей людини 
(індивіда), суспільства й державних інститутів від небезпек або їх 
відсутності та пов’язані з цим базові (національні) інтереси щодо 
забезпечення позитивної динаміки розвитку державності. Тому ви-
бір конкретних шляхів, засобів і способів забезпечення національ-
ної безпеки зумовлюється необхідністю своєчасного вжиття захо-
дів, адекватних характеру й масштабам небезпек для державності.

Загалом соціальне явище, яке позначають концептом «національ-
на безпека», є специфічною властивістю буття (існування) держав-
ності. Вона відображає кількісно-якісну динаміку її розвитку та вод-
ночас є інтегральним критерієм її захищеності від небезпек, а також 
акумулює результати життєдіяльності макросоціальної спільноти 
(нації) та створених нею державних інститутів. Тому вибір шляхів, 
засобів і способів забезпечення національної безпеки зумовлюється 
необхідністю своєчасного вжиття заходів, адекватних характеру й 
масштабам небезпек для державності.

При цьому історичний досвід свідчить, що ліквідація інсти-
тутів держави (передусім політичних інститутів), наприклад, 
при безпосередньому силовому впливі на них ще не означає за-
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гибелі державності. Більш принциповим є руйнація соціального 
порядку, як такого. Коли існуючий соціальний порядок зруйно-
вано, більшість соціальних норм, в основі яких закладені фун-
даментальні концепти пов’язані з мораллю, релігією, звичаями, 
національними традиціями тощо не дотримуються переважною 
частиною індивідів. Це унеможливлює забезпечення безпеки 
людини (індивіда) та суспільства загалом. Тому при збережен-
ні життєвого потенціалу функціонування суспільства кризова 
ситуація, зумовлена інституційною кризою, може бути подо-
лана та відновлено функціонування інститутів держави. Проте 
критичне зниження цього потенціалу загрожує загибеллю на-
роду (нації) у цивілізаційному сенсі. Це означає, що найбільш 
небезпечним для державності є руйнація (підрив) соціального 
порядку. Тому суб’єкти, які генерують (створюють передумови) 
для формування небезпек стабільності соціального порядку, за-
звичай розглядають їх як один із найбільш ефективних засобів 
руйнації державності тієї чи іншої країни.

3. Визначено, що соціальне явище, яке позначають концептом 
«національна безпека», є водночас і специфічною властивістю бут-
тя державності. Це явище відображає кількісно-якісну динаміку 
розвитку державності як соціальної системи та об’єкта реальної 
дійсності. Водночас національна безпека є інтегральним критері-
єм захищеності державності від небезпек та акумулює результати 
життєдіяльності макросоціальної спільноти (нації) та створених 
нею державних інститутів. Базовим пріоритетом цієї життєдіяль-
ності є збереження якісної визначеності державності та функціо-
нування, яке відповідає її природі. Інакше кажучи, соціальне яви-
ще, яке визначають концептом «національна безпека», відображає 
ступінь захищеності матеріальних і духовних цінностей людини 
(індивіда), суспільства й державних інститутів від небезпек або їх 
відсутності та пов’язані з цим базові (національні) інтереси щодо 
забезпечення позитивної динаміки розвитку державності. Тому ви-
бір конкретних шляхів, засобів і способів забезпечення національ-
ної безпеки зумовлюється необхідністю своєчасного вжиття захо-
дів, адекватних характеру й масштабам небезпек для державності.

Загалом, соціальне явище, яке позначають концептом «наці-
ональна безпека», є специфічною властивістю буття (існування) 
державності. Вона відображає кількісно-якісну динаміку її роз-
витку та водночас є інтегральним критерієм її захищеності від не-
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безпек, а також акумулює результати життєдіяльності макросоці-
альної спільноти (нації) та створених нею державних інститутів. 
Тому вибір шляхів, засобів і способів забезпечення національної 
безпеки зумовлюється необхідністю своєчасного вжиття заходів, 
адекватних характеру й масштабам небезпек для державності.

Також історичний досвід свідчить, що ліквідація інститутів 
держави (передусім політичних інститутів), наприклад при без-
посередньому силовому впливі на них ще не означає загибелі 
державності. Більш принциповим є руйнація соціального по-
рядку як такого. Коли існуючий соціальний порядок зруйнова-
но, більшість соціальних норм, в основі яких закладені фунда-
ментальні концепти, пов’язані з мораллю, релігією, звичаями, 
національними традиціями тощо, не дотримуються переважною 
частиною індивідів. Це унеможливлює забезпечення безпеки 
людини (індивіда) та суспільства загалом. Тому при збережен-
ні життєвого потенціалу функціонування суспільства кризова 
ситуація, зумовлена інституційною кризою, може бути подо-
лана та відновлено функціонування інститутів держави. Проте 
критичне зниження цього потенціалу загрожує загибеллю на-
роду (нації) у цивілізаційному сенсі. Це означає, що найбільш 
небезпечним для державності є руйнація (підрив) соціального 
порядку. Тому суб’єкти, які генерують (створюють передумови) 
для формування небезпек стабільності соціального порядку, за-
звичай розглядають їх як один із найбільш ефективних засобів 
руйнації державності тієї чи іншої країни.

4. Показано, що соціальний порядок є соціальною системою, 
структуру якої утворюють індивіди та соціальні групи. Вони 
створюють певні способи впорядкування та організації соціаль-
них взаємовідносин (взаємодій), які сприяють самозбереженню 
системи та кожного її елемента. Тому важливим є дослідження 
структури передусім ієрархічних рівнів соціального порядку та їх 
взаємозв’язку. Таким чином, забезпечення стійкості соціального 
порядку зумовлює місію та сенс діяльності суб’єктів публічного 
управління та адміністрування, а відтак має бути їх пріоритетом.

З огляду на викладене вище визначальними ознаками суспіль-
но-політичної стабільності можна вважати: стан суспільства та 
політичної системи, якому властиві певна стійкість, єдність, ці-
лісність зв’язків між політичними суб’єктами та їх здатність до 
конструктивної взаємодії щодо досягнення цілей суспільного роз-
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витку; етап розвитку суспільно-політичної системи, на якому за-
безпечуються державний суверенітет, територіальна цілісність, 
соціально-економічний і суспільно-політичний розвиток, стійке 
функціонування державних і недержавних інституцій за рахунок 
оперативного та адекватного реагування на дестабілізуючі зовніш-
ні та внутрішні фактори та завдяки мобілізації наявного потенціа-
лу держави й суспільства для захисту національних інтересів. Тому 
уявляється логічним розуміти під суспільно-політичною дестабілі-
зацією в суспільстві, яке є соціальною системою, такий стан вказа-
ної системи, коли мають місце процеси, які призвели до суттєвого 
порушення її цілісності, стійкості, здатності щодо ефективної та 
конструктивної взаємодії її елементів при визначенні та досягненні 
цілей суспільного розвитку, а також до суттєвого зниження можли-
востей мобілізації наявного потенціалу для реагування на загро-
зи реалізації життєво важливих інтересів індивіда (громадянина), 
суспільства та держави, тобто коли знижується ефективність вико-
нання функцій системи державного управління щодо оперативного 
та адекватного реагування на фактори, які породжують виклики та 
загрози життєво важливим національним інтересам.

5. Установлено, що дослідження чинників (факторів) суспіль-
но-політичної дестабілізації та її наслідків на державне управління 
політичною безпекою та врахування їх результатів має принци-
пове значення для своєчасної підготовки управлінських рішень, 
які мають за мету зниження рівня загроз політичній безпеці. На 
основі основних положень теорії систем і теорії нестабільності та 
в контексті впливу на державне управління політичною безпекою й 
реалізацію національних інтересів виокремлено когнітивні ознаки 
суспільно-політичної дестабілізації суспільства, як соціальної сис-
теми та встановлено, що ними, зокрема, є: порушення цілісності 
системи; зниження конструктивної взаємодії її елементів при ви-
значенні та досягненні цілей суспільного розвитку; ефективність 
виконання функцій суб’єктами державного управління націо-
нальною безпекою щодо реагування на процеси, які породжують 
загрози життєво важливим національним інтересам. При цьому 
показано, що при дослідженні передумов, перебігу та наслідків 
суспільно-політичної дестабілізації важливим є застосування сис-
темного підходу, врахування «позитивного» чи «негативного» кон-
тексту її наслідків, мотивів внутрішніх та зовнішніх зацікавлених 
суб’єктів, зацікавлених у дестабілізації, передусім політичної сис-
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теми та технологій, які можуть бути використані для генерування 
внутрішньополітичної кризи та небезпек державності.

6. Виокремлено когнітивні ознаки, які дають змогу суб’єктам 
державного управління політичною безпекою, визначати, який 
саме тип суспільно-політичної дестабілізації має місце в той чи 
інший період життєдіяльності суспільства та держави: еволюцій-
ний, модернізаційній, трансформаційній чи комбінований, які 
вирізняються передумовами, складом ініціаторів, цілями та мож-
ливими наслідками цього явища та доведена важливість забезпе-
чення збалансованості морального, юридичного та концептуаль-
ного рівнів упорядкування політичної системи для забезпечення її 
стійкості. Виокремлено складові комплексного підходу щодо до-
слідження факторів суспільно-політичної дестабілізації та можли-
ві рівні соціального збурення, як наслідки дестабілізації, а саме: 
стабільний стан; соціальний сплеск; соціальна напруженість; 
структурна криза; режимна (політична) криза; соціальний вибух.

7. Визначено, що незалежно від цілей, які ставлять перед со-
бою суб’єкти публічного, політичного та державного управління в 
контексті забезпечення безпеки, засобів та способів їх досягнення, 
акцент у розумінні сутності цих видів соціального управління має 
бути зроблено на виняткових можливостях державних інститутів 
та інституцій щодо регулювання політичних процесів із метою на-
дання їм певних властивостей і якостей, оскільки саме вони мо-
жуть приймати загальнообов’язкові норми та наділені правом ле-
гітимного примусу щодо їх виконання, що й визначає в кінцевому 
підсумку порядок взаємодії індивідів у тому чи іншому сегменті 
політичної сфери. Тому забезпечення безпеки вимагає скоордино-
ваних зусиль усіх гілок влади у виробленні та проведенні єдиної пу-
блічної політики, ефективність якої залежить від узгодженості в ме-
ханізмах прийняття й реалізації політичних, державно-політичних 
та державно-управлінських рішень та їх наукового обґрунтування.

8. Встановлено, що в державі має бути сформована ефективна 
система виявлення та моніторингу загроз стійкості держави на 
стадії їх зародження, в основі функціонування якої мають бути 
покладені науково обґрунтовані переліки параметрів та характе-
ристик вказаної стійкості та методика їх системного аналізу. Це 
дозволить значною мірою знизити ризики негативних наслідків 
процесів, які призводять до втрати стійкості держави, а відтак і 
до зниження рівня політичної безпеки, більш якісно оцінювати ті 
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чи інші процеси і трансформації в суспільстві в контексті зміни 
середовищі її функціонування.

Перспективами подальших досліджень зокрема, є ґрунтов-
ний системний аналіз мотивів зовнішніх суб’єктів, зацікавлених 
у суспільно-політичній дестабілізації, передусім дестабілізації 
політичної системи та технологій (інструментарію, засобів, спо-
собів тощо), які можуть бути ними використані для цілеспря-
мованого генерування внутрішньополітичної кризи та небезпек 
державності; визначення критеріїв національної стійкості (кіль-
кісних та якісних) та постійний їх моніторинг тощо.
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РОЗДІЛ 3.4. ГЛОБАЛЬНА ПОЛІТИЧНА 
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ЯК УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ 

ГЛОБАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Анотація. У межах дослідження здійснено ґрунтовний теоретико-
методологічний аналіз глобальної політичної реструктури-
зації як умови реалізації глобальної інтеграції, відповідно 
до цього охарактеризовано основні умови та фактори, що 
зумовлюють виникнення нових інтеграційних форм суспіль-
ного розвитку, які приводять до трансформації політичної 
системи сучасного світу, що стає причиною його глобаль-
ної політичної реструктуризації. Досліджено особливості 
переходу від однополярної та біполярної до багатополярної 
структури світу. Розглянуто та ґрунтовно проаналізовано 
питання глобалізації як чинника політичної реструктуриза-
ції в системі сучасних міжнародних відносин та доведено, 
що глобалізація в її сучасному варіанті приводить до «пере-
форматування» структури сучасного світу, а в результаті 
цього – до коригування національних систем державного 
управління, зміни стратегій економічного, політичного та 
духовного розвитку, що породжує суцільну взаємозалеж-
ність світу, яка і складає основу його функ ціонування. Об-
ґрунтовано, що глобалізаційні процеси породжують нові 
виклики, і це проявляється в змінах орієнтування міжна-
родних зв’язків, тобто минуле стає не таким важливим, як 
теперішнє й майбутнє.
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THE GLOBAL POLITICAL RESTRUCTURING AS A 
CONDITION OF GLOBAL INTEGRATION 

Abstraсt. Within this article, by a thorough theoretical and methodological 
analysis of the global political restructuring as a condition of 
global integration, according to this characteristic of the basic 
conditions and factors that lead to the emergence of new forms of 
integration of social development that lead to the transformation 
of the political system of the modern world, which causes its 
global political restructuring, the peculiarities of transition from 
unipolar and bipolar to multipolar world structure. The question 
of globalization as a factor of political restructuring in the system 
of modern international relations was considered and thoroughly 
researched, and it was proved that globalization in its modern 
version leads to the «reformatting» of the structure of the modern 
world, and as a result – to the adjustment of national systems 
of public administration, changes in the strategies of economic, 
political and spiritual development, which gives rise to continuous 
interdependence of the world, which forms the basis of its 
functioning. It is substantiated that globalization processes bring 
with them new challenges and this is manifested in changes in the 
orientation of international relations, that is, the past becomes less 
important than the present and the future.

 
Вступ. Важливість дослідження глобалізаційних процесів 

як нового спрямування суспільного розвитку в контексті фор-
мування нової геостратегічної реальності, утвердження ново-
го сприйняття цінностей, якісних змін принципів і структури 
світу, модернізації соціальних, політичних, економічних сис-
тем та систем державного управління в XXI ст. набуло нових 
підходів та, як наслідок, визначило нові виклики сьогодення. 
За останні роки глобалізація стала однією з найпопулярніших 
концепцій у різних галузях наукового знання. Поляризація тео-
ретичних конструкцій глобалізації сьогодні ставить під сумнів 
можливість створення цілісного теоретичного бачення змісту 
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глобалізації, послідовних закономірностей її впливу та пер-
спектив розвитку світу загалом.

Порівняно з іншими пострадянськими державами, Украї на 
максимально відкрита до процесів глобальної політичної реструк-
туризація і, відповідно, найбільшою мірою перебуває під впливом 
деструктивних проявів інтеграційних процесів. Така відкритість 
переважно впливає на лібералізацію економічних відносин та по-
літичного простору, у майбутньому може призвести до неспро-
можності України контролювати та ефективно управляти негатив-
ними наслідками глобалізаційних та інтеграційних процесів.

Зважаючи на зазначене, метою розділу є дослідження глобаль-
ної політична реструктуризація як умови реалізації глобальної інте-
грації. Для досягнення зазначеної мети поставлено такі завдання:

– розглянути глобалізацію як чинник політичної реструктури-
зації в системі сучасних міжнародних відносин;

– дослідити глобальну політична реструктуризація в умовах 
постбіполярності та євроатлантизму;

– обґрунтувати розвиток транснаціональних структур та ево-
люція державного суверенітету як чинники глобальної політич-
ної реструктуризації;

Методологічною основою дослідження є сучасні загальні та 
спеціальні методи наукового пізнання, серед яких використовува-
лись зокрема: аналіз – під час дослідження змісту основних по-
нять, викликів геополітичної система світу, основних трансфор-
мацій, які переформатовують структуру геополітичної системи в 
межах різнополярної моделі та структуру міжнародних відносин; 
індуктивний і дедуктивний – для аналізу та узагальнення інфор-
мації з тематики дослідження; узагальнення, синтез та прогнозу-
вання – для узагальнення опрацьованих матеріалів та формулю-
вання висновків за результатами дослідження.

3.4.1. Глобалізація як чинник політичної реструктуризації  
в системі сучасних міжнародних відносин

 
Вплив різних інтеграційних форм суспільного розвитку на 

сучасний світ породжує якісні зміни, які трансформують його 
політичну систему, що визначає глобальну політичну реструк-
туризацію. Якщо пріоритетним принципом функціонування сис-
теми міжнародних відносин протягом майже всього ХХ ст. була 
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біполярна (складається із двох наддержав, відносини, між яки-
ми стають визначальними для системи міжнародних відносин у 
цілому), та однополярна (наявність однієї наддержави, багатьох 
слабких та відсутність впливових великих держав) структури 
світу, то сьогодні все більшою мірою обговорюється можливість 
створення багатополярної (багатополюсної) структури світу.

Багатополярна структура світу «складається із кількох великих, 
приблизно рівних за силою держав, які співпрацюють і конкуру-
ють одна з одною, утворюючи різні альянси» [1]. Це принципово 
важливо, на думку Дж. Форрестера, оскільки «кожна держава праг-
не до домінування в коаліції союзних держав і змагається з іншою 
наддержавою за вплив серед союзних країн» [1]. Відтак тенденції 
багатополярності, які характеризують об’єднання великих держав 
із метою вирішення важливих міжнародних питань, є вкрай необ-
хідними, оскільки покликані зберегти певну стабільність у нала-
годженні системи міжнародних відносин, створюючи тим самим 
«багатоцентричність» у розвитку сучасного світу. Здебільшого сьо-
годні йдеться про одно-багатополюсну систему, яка характеризує 
світову політику, де пріоритет віддається одній наддержаві та кіль-
ком великим державам. На думку A. Буарі, «врегулювання ключо-
вих міжнародних питань вимагає дій від єдиної наддержави, але 
завжди в поєднанні з іншими великими державами; єдина наддер-
жава при цьому може накласти вето на спроби вирішити ключові 
питання об’єднаними зусиллями інших держав» [2].

Питання, пов’язані з концептуальним аналізом змісту гло-
бальної політичної реструктуризації як умови реалізації гло-
бальної інтеграції, широко досліджуються в науковій літе-
ратурі. Так, І. Валлерстайн виділяв рівні глобалізаційного 
розвитку, на основі яких класифікував держави, які належать 
до центру, напівпериферії й периферії. А. Беттлер досліджу-
вав теоретичні особливості біполярної системи та наголошу-
вав на нестабільності багатополярної системи. Дж. Модельські 
підкреслював у дослідженнях, що порядок підтримується до-
мінуванням однієї країни, а глобалізаційний розвиток забез-
печується постійною зміною місць у системі центр-периферія.  
А. Уолферс варіантом міждержавної взаємодії розглядав безпеку 
держави, економіку та престиж держави. Ю. Юхананов убачав, що 
нова глобальна картина світу є результатом фактів та аналізу від-
носин на основі інтеграції. Не применшуючи загальний доробок 
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зазначених досліджень, питання аналізу змісту глобальної політич-
ної реструктуризації як умови реалізації глобальної інтеграції є до-
сить актуальним і потребує поглибленої уваги.

Необхідно враховувати, що глобальний світ насамперед ха-
рактеризується взаємодією і співпрацею найбільш розвинутих 
і впливових держав в економічній та військовій сферах; торго-
вельні, фінансові й технологічні потоки контролюються саме 
цими суб’єктами міжнародної системи. Глобалізація – це про-
цес інтеграції людства в єдине ціле. Водночас вона висуває нові 
вимоги до технологій, науки та загострює проблеми міжнарод-
ної конкуренції, адже глобалізація є процесом суттєвих змін у 
світовій економіці, політиці, в інформаційній сфері, у галузі 
транспорту, у військовій сфері тощо. Отже, специфіка її сучас-
ного етапу полягає передусім у тому, що це – багатоаспектний 
процес, який викликає кардинальні зміни не лише у всіх сферах 
людської діяльності, а й у способі життя людини. Глибинним 
фактором глобалізації є те, що здійснюється вона значною мірою 
за рецептами неолібералізму в економічній і політичній сферах. 
При цьому неоліберальні рецепти поступово трансформуються 
в щось нове, і в цьому новому неолібералізм і неоконсерватизм 
конвергуються. Найяскравіше це проявляється в американській 
моделі геоекономіки й геополітики, у якій глобалізація постає 
як американізація світу, як домінування США в економічній, по-
літичній, військовій, культурній і побутовій сферах.

Виникнення й поширення процесів глобалізації є закономір-
ним результатом розвитку міжнародних економічних зв’язків, 
науки, техніки й технологій. Особливо впливають на поступ 
глобалізації революційні зміни в інформаційних технологіях – 
розвиток комп’ютерної техніки, поява інтернету й мобільного 
зв’язку. Усе це дає можливість організовувати й підтримувати 
стійкий обмін різноманітною діловою та технологічною інфор-
мацією між структурними виробничими підрозділами підпри-
ємства, які функціонують у різних країнах.

Також слід зазначити, що сучасні глобалізаційні процеси ста-
ли можливими завдяки руйнації старих політичних бар’єрів (між-
державних кордонів) та прогресу всіх засобів транспортування 
товарів та людей, революції в інформаційних технологіях. Вона 
загострює старі протиріччя між державами лідерами й аутсайде-
рами та спричиняє нові. Глобалізація – це об’єктивний процес, 
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який розвивається незалежно від волі глобалізаторів, хоча їм під 
силу його дещо прискорювати чи гальмувати.

Глобалізаційні процеси принесли як позитивні, так і негатив-
ні зміни в розвиток сучасного світу. З одного боку, змінили люд-
ський світогляд, капітал, технології – і це мало позитивний вплив 
на пришвидшення розвитку на глобальному рівні. З другого боку, 
ці процеси призвели до розширення цілої низки негативних явищ, 
як от: міжнародні політичні кризи, економічні та фінансові про-
блеми, міжнародний тероризм, інформаційні загрози, організова-
на злочинність, корупція, торгівля людьми й наркотиками, відми-
вання грошей, морське піратство – і ці явища швидко охоплюють 
різні регіони й розвиваються в межах цілого світу.

Однією з найсерйозніших загроз, яку несе глобалізація дер-
жавам, що розвиваються, – є висока імовірність запуску процесів 
деіндустріалізації економіки цих країн. Це зумовлено тим, що в 
процесі глобалізації внаслідок появи сприятливих умов для віль-
ного переміщення через державні кордони технологій, трудових 
ресурсів, ідей, розміщення підприємств відбувається в тих кра-
їнах, де стабільна соціально-політична обстановка і є все необ-
хідне для випуску високотехнологічної продукції, у тому числі є 
трудові та інші ресурси, а політика урядів і чинне законодавство 
сприяють розвитку бізнесу, у тому числі малого й середнього.

У таких країнах органи державної влади найважливішими 
своїми завданнями вважають забезпечення захисту приватної 
власності та активну протидію корупції. Усе це об’єктивно спри-
яє створенню належних умов для зовнішньої і внутрішньої ін-
вестиційної діяльності, упровадження інновацій та створення 
високотехнологічних наукоємних виробництв. В остаточному 
підсумку в таких країнах відбувається створення і випуск ви-
сокоякісного продукту, який стає світовим брендом і з яким не 
завжди можуть конкурувати аналогічні продукти традиційних 
національних виробників, що об’єктивно створює не тільки за-
грози їхній економічній безпеці, а й, власне , існуванню на 
ринку. Це зумовлено тим, що для сучасного споживача насам-
перед важливе поєднання ціни і якості, а не країна виробник.  
І тому він віддає перевагу не національному товаровиробнику, а 
закордонному, якщо товар останнього буде якіснішим і матиме 
прийнятну вартість. Як результат, вітчизняні товаровиробники 
зазнають значних економічних втрат, які в остаточному підсумку 
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можуть призвести до зупинки й руйнації підприємств. Потрібно 
пам’ятати, що існує логічний взаємозв’язок між глобалізацією 
економіки, процесами деіндустріалізації й економічною безпе-
кою держави та окремих підприємств. Передусім це стосується 
підприємств сфери матеріального виробництва, які становлять 
основу не тільки вітчизняної економіки, а і, що важливо, – основу 
національної безпеки країни [3].

Пристосування до глобалізаційних змін є нерівномірним і 
призводить до напруженості й конфліктів у міжнародних від-
носинах. У зв’язку із цим роль держави як ключового гравця 
на міжнародній арені значно ослабла, – така тенденція просте-
жується вже в цілому світі та й навіть призвела до обмежен-
ня регуляторної ролі держави стосовно зовнішніх суб’єктів [4, 
с. 106]. Таким чином, спрогнозувати результат новоутворених 
тенденцій, які спостерігаються в сучасному інформатизованому 
просторі, набагато важче, ніж це було б два десятиліття тому. 
Небезпека криється ось у чому: перехідний період від однієї ма-
кросистеми (стабільної) до іншої (яка є більш рухомою й мінли-
вою) приховує безліч протиріч, адже ціна такого переходу вкрай 
висока, його перспективи незрозумілі, а потенціал впливу не-
значних змін на кінцевий результат виключно великий.

Пошук моделі, яка б враховувала інтереси країн у глобалізо-
ваному світі, передбачає процеси політичної глобалізації та гео-
політичної реструктуризації. Зокрема, під політичною глобаліза-
цією науковці розуміють комплекс взаємодій між державними та 
недержавними акторами міжнародних відносин, що проявляєть-
ся через посилення впливу міжнародних інститутів глобального 
управління, стимулювання глобальної діяльності транснаціо-
нальних корпорацій, розширення впливу інформаційно-комуні-
каційних технологій на всі сфери життєдіяльності людства [5].

Глобальна політика змінює традиційні уявлення про відміннос-
ті між внутрішньою й зовнішньою, внутрішньодержавною та між-
народною, територіальною і нетериторіальною політикою. Полі-
тичні рішення й дії в одній частині світу швидко позначаються 
на всьому іншому світі. Центри політичної дії і прийняття рішень 
можуть, завдяки сучасним засобам комунікації, перетворювати-
ся на складні системи спільного прийняття рішень та політичної 
взаємодії. Також слід додати, що політична глобалізація сприяє 
трансформації існуючої системи глобального управління через 
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появу неінституціональних структур, які намагаються впливати 
на процеси міждержавної взаємодії.

Глобалізація в її сучасному варіанті приводить до «перефор-
матування» структури сучасного світу, а в результаті цього –  
до коригування національних систем державного управління, змі-
ни стратегій економічного, політичного та духовного розвитку, що 
породжує суцільну взаємозалежність світу, яка і складає основу 
його функціонування. Для прикладу, у випадку з міжнародними 
економічними організаціями політична глобалізація означає появу 
численних нових «гравців» світогосподарської системи (переду-
сім ТНК і неурядових організацій), вплив яких за низкою параме-
трів можна порівняти із впливом національних урядів.

Зростаюча взаємозалежність уніфікує і стандартизує умови та 
фактори розвитку окремих країн світу, є своєрідним індикатором 
визначення рівня сталості розвитку національних держав, а отже, 
і їх потенціалу в протистоянні викликам глобалізаційних проце-
сів, які і стають сьогодні основним критерієм об’єднання держав 
у відповідні глобальні чи регіональні структури. Протистояти та-
ким глобаліза ційним викликам здатна лише та держава, яка має 
активну систему управління, реалізує власну геополітичну стра-
тегію розвитку, макси мально оберігає свій суверенітет, орієнту-
ється в глобальному просторі, а головне – володіє ефективними 
механізмами впливу та навіть і управління ним.

В основі глобальної політичної реструктуризації лежить про-
цес реорганізації, який приводить до зміни усталеної структури 
світу, а відповідно до цього трансформує інтереси та потреби 
всього населення планети. У результаті цього відбувається новий 
поділ світу залежно від інтеграційної моделі, якій надається пе-
ревага і яка і визначає специфіку розвитку окремої частини сві-
ту [6, с. 34]. Цей процес передбачає формування нової структури 
міжнародних відносин, яка визна чається об’єктивними умовами 
(глобальна інтеграція) і жодною мірою не залежить від геополі-
тичної волі чи позиції окремої держави чи навіть кількох держав.

Основні риси сучасної системи міжнародних відносин є інте-
граційно зумовленими. Світ прискорено інтегрується в глобаль-
ному масштабі (глобалізація), маючи за «агентів» глобалізування 
ліберально-демократичні та глобально зорієнтовані держави світ-
системного ядра, ТНК, міжнародні організації та наднаціональні 
інститути, НУО; за провідні царини – економіку, комунікацію, ма-
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сову культуру, науково-технологічні та екологічні сфери, а стри-
муючі – міжцивілізаційні, міжетнічні, міждержавні відносини та 
сферу безпеки. Водночас світ диференціюється на регіональні ін-
теграційні об’єднання, серед яких найвиокремленішими, найроз-
виненішими й через те найпоказовішими є західноєвропейське, 
північноамериканське й південно-східноазійське. Третьою, також 
інтеграційно зумовленою рисою сучасної системи міжнародних 
відносин є зміна системної парадигми безпеки. Відбувається 
«розпорошення» війни до рівня локального конфлікту та аси-
метричного терору, її інструменталізація у формі миротворчих 
операцій (підтримання миру, встановлення миру, гуманітарної ін-
тервенції). Домінуючими, унаслідок зсуву військово-політичного 
акценту з національної на міжнародну безпеку, стають системи 
кооперативної (колективної) безпеки [7, с. 193–194].

Варто також узяти до уваги той факт, що чим далі, то більшу 
загрозу становлять для міжнародної безпеки слаборозвинені дер-
жави, які не мають можливості забезпечити відповідний рівень 
обороноздатності та захисту власних кордонів, території. Тому 
найчастіше ці держави стають осередками для фундаменталіст-
ських і терористичних організацій та розвитку організованої зло-
чинності. Яскравим прикладом цього був до 2001 р. Афганістан, 
де панував режим талібів, а сьогодні все більше занепокоєння й 
небезпеку починає становити ситуація в Малі та ін.

Як бачимо, суперечності й невизначеність, непередбачуваність 
розвитку структурно роздвоєного світу, розвиток сучасних інфор-
маційних технологій сприяли появі тероризму й терористичних 
організацій як акторів світової політики. Таким чином, з одного 
боку, посилення неурядових організацій і неформальних мереж 
сприяє створенню і становленню в сучасному світі глобального 
громадянського суспільства, а з іншого – відбувається посилення і 
збільшення кількості загроз безпеці людства.

Таким чином, глобалізація як загальносвітовий процес ство-
рює не лише зростання взаємозалежності між країнами, людьми, 
а й серйозні виклики та загрози безпеці людини, економічній та 
екологічній стабільності, наявному соціальному ладу. Зазначена 
проблема нині є особливо актуальною з огляду на те, що глобалі-
зований і все більше взаємозалежний світ відкриває великі мож-
ливості для соціально-економічного прогресу. Загрози й виклики 
сталому розвитку постійно зростають, а реалії глобалізації поро-
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джують нові як у багатих, так і в бідних країнах. Тому й виникає 
необхідність всебічного посилення міжнародної співпраці щодо 
питання протидії загрозам глобалізації на міжнаціональному та 
міжурядовому рівнях, наслідком якої має бути створення гло-
бальної універсальної системи загальної безпеки.

У рамках сучасної системи міжнародних відносин відбу-
вається три трансформуючі процеси, які мають визначальний 
вплив на її форму та структуру. Модернізаційні процеси в Тре-
тьому світі, посттоталітарна трансформація у світі посткомуніс-
тичному, глобальний поступ демократії визначають та визнача-
тимуть новітні системні обриси світової політики.

Кожна держава світу має свою ментальну специфіку, свої гео-
політичні закономірності розвитку, які вплітаються в глобальну 
систему світоустрою і визначають її роль у межах глобального 
простору та особливості його функціонування загалом. Саме 
тому в межах цього дослідження на особливу увагу заслуговує 
питання чіткого визначення в межах глобального простору ста-
тусу держави та віднесення її до позиції лідера, чи світового ге-
гемона. На думку Т. Босвелла, «лідер – це статус економічного 
домінування, тоді коли гегемоном є держава, яка займає позицію 
воєнно-політичного домінування» [8, с. 3].

Лідерство держави являє собою форму співкоординованої 
діяльності держав із реалізації спільних інтересів, що включає 
торговельні системи, визначення прав власності, встановлення 
загальних стандартів, послідовну макроекономічну політику, 
скоординовані дії в умовах економічних криз, стабільність наці-
ональної валюти, ліберальний міжнародний порядок. Таким чи-
ном, лідерство визначається економічним потенціалом держави, 
її здатністю до налагодження ефективних економічних відносин 
з іншими на паритетних засадах, а тому принципово важливо, 
аби ці інтереси збігалися з інтересами інших. Такими спільними 
інтересами для держав є «формування відкритих торговельних 
систем, чітко визначені права власності, одиниці виміру загаль-
них стандартів, включаючи міжнародні гроші, послідовна ма-
кроекономічна політика, адекватні та чітко скоординовані дії в 
умовах економічних криз, стабільність обмінних курсів, а також 
ліберальний міжнародний порядок» [9, с. 40].

Таким чином, глобалізаційні процеси, які ми спостерігаємо в 
інформаційну епоху, породжують нові виклики: це проявляєть-
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ся в змінах орієнтування міжнародних зв’язків (минуле стає не 
таким важливим, як теперішнє й майбутнє), завдяки інновацій-
ним технологіям суспільство в різних точках світу стає все більш 
взаємозалежним, глобалізаційні зміни відбуваються швидше, ніж 
раніше, трансформації планетарного масштабу стають усе менш 
передбачуваними. Зміни на політичній і економічній арені відбу-
ваються надто швидко, аби на них відповідним чином реагували 
раніше створені наддержавні надбудови. Тому постає нагальна 
потреба реформування тих регуляторних інститутів міждержав-
них зв’язків, які будуть відповідати викликам часу й забезпечува-
ти врегулювання міжнародних конфліктів і суперечливих ситуа-
цій виходячи з інтересів учасників конфлікту.

 
3.4.2. Глобальна політична реструктуризація в умовах 

постбіполярності та євроатлантизму
 
Зміст сучасної глобальної геополітичної реструктуризації сві-

ту зводиться до такого переформатування системи міжнародних 
відносин, у межах якої відбувається перехід від однополярної до 
багатополярної, яка в остаточному підсумку знову приводить до 
біполярної структури геополітичного світу.

В основі біполярного світу лежить глобальний порядок, що 
виникає під час домінування в міжнародних відносинах двох над-
держав чи суспільно-політичних систем, що різняться між собою.

Історія системи біполярності складається з трьох періодів: 
протобіполярності (1918–1945 рр.), тобто часів Міжвоєння і 
Другої світової війни; «жорсткої біполярності» (50–60-ті рр. 
ХХ ст.); «м’якої біполярності» (70-80-ті рр. ХХ ст.). Перший 
період охоплює історичний проміжок часу між двома світови-
ми війнами і ,власне ,Другу світову війну, коли за глобальний 
статус одного з полюсів протистояння змагалися одразу три ве-
ликодержавні претенденти – комуністична росія, націонал-со-
ціалістична Німеччина, ліберально-демократичні Сполучені 
Штати Америки (кожен зі своїми союзниками й сателітами). 
Другий період був позначений прискореною «гонкою озбро-
єнь», постійною загрозою глобальної (в тому числі ядерної) ві-
йни, ідеологічною боротьбою в контексті «Холодної війни», 
майже повною відсутністю «третьої сили» в особі впливової 
універсальної міжнародної організації чи групи позаблокових 
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держав. Третій період («м’яка біполярність») став часом, коли –  
під тиском колоніальної та науково-технічної революцій і сил сві-
тової економічної інтеграції (глобалізації); завдяки появі впливової 
третьої сторони, репрезентованої ООН та рухом Неприєднання; 
унаслідок подальшого технологічного, економічного, політичного, 
ідеологічного ослаблення комуністичного блоку і, власне, СРСР – 
відбувся занепад системи та її трансформація в наступну.

Економічними середовищними передумовами системи біпо-
лярності були: індустріальне суспільство (індустріалізм); розви-
нене світове господарство і світовий ринок, поділені, однак, на 
дві протилежні субсистеми та економічну периферію; прискоре-
ний технологічний поступ у контексті науково-технічної рево-
люції. Система біполярності, з економічного погляду, була інду-
стріальною (тут змагалися два типи індустріальних суспільств), 
у той час як «балансу сил» – переважно аграрною, а наприкінці 
– аграрно-індустріальною. Ціннісними середовищними переду-
мовами системи «біполярності» були: протистояння глобальних 
ідеологій; націоналізм (озброєний тією чи іншою модифікацією 
цих ідеологій із певними етнічними «домішками»); початково 
формована єдина світова політична культура, уособлена ООН та 
«загальнолюдськими» (загалом ліберальними) цінностями. Вну-
трішньосуспільними середовищними передумовами системи бі-
полярності були індустріальні (принаймні в центрі протистояння) 
суспільства масової політичної участі двох типів – тоталітарного 
й демократичного [10, с. 192–193].

Поділ світу на два табори під час «холодної війни» й загроза 
конфронтації супердержав СРСР і США стримували локальні кон-
флікти, не давала їм змоги вийти на глобальний рівень. Система 
біполярності була органічною, ґрунтуючись і живлячись силами 
націоналізму, поєднаними з глобальними ідеологіями; двополюс-
ною, компонуючись двома блоковими полюсами, очолюваними 
наддержавами; різнорідною ціннісно й системно, детермінуючись 
світовим поділом на різні суспільні устрої та ідеології; глобаль-
ною, системно охоплюючи увесь світ.

Послаблення СРСР спричинило його розпад, ліквідацію Орга-
нізації Варшавського Договору та руйнацію біполярної системи, 
що підтримувала безпеку в усьому світі. Фактично на деякий час 
світ став однополярним. Однак у 2019-му р. Світовий економіч-
ний форум у Давосі продемонстрував, що новим барометром гео-
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стратегічних та геополітичних трендів сучасності є Китай, який 
за останніх 20–25 років обійняв домінуючі позиції у виробництві 
та експорті товарів широкого вжитку. Загрозою в сучасному світі 
є задеклароване стратегічне партнерство росії та Китаю, хоча й не 
призвело до створення військовооборонного союзу та стабільної 
коаліції. Водночас зростає активність Китаю на далекому Сході, 
який Пекін вважає своєю регіональною сферою впливів. 

Високі конкурентоспроможні позиції посилює в останньому 
двадцятиріччі Бразилія, яка сконцентрувала свої зусилля щодо 
економічно господарського розвитку та концентрації політич-
них ресурсів, так званих «soft power».

На думку Світового банку, у найближче десятиліття одну із 
лідерських позицій обійме Індія, яка, крім економічно госпо-
дарської експансії, зорієнтована на розвиток мілітарного потен-
ціалу (враховуючи конфлікт із Пакистаном), широкої закупів-
лі військової техніки та ліцензованих технологічних ліній для 
монтажу військової техніки.

Зміни в міжнародному розподілі сил призвели до появи части-
ни держав середньої величини, котрі претендують на роль імперій 
на регіональних рівнях, серед яких виокремлюються: Іран, Індо-
незія, Пакистан, Туреччина й Нігерія [11, с. 107].

Таким чином, уже нині виокремлюються два періоди історії 
сучасної системи міжнародних відносин – період власне «пост-
біполярності» й період «євроатлантизму». Перший період був 
суто перехідним і містив у собі чимало ознак попередньої сис-
теми, коли один із полюсів системного протистояння ще оста-
точно не розпався й ще мав певну міжнародно- політичну вагу, 
а переможець ще не адаптувався до нових умов. Другий період 
лише розпочинається формуванням світового суспільства на-
вколо євроатлантичного центру сил. Знаковими історичними 
подіями першого періоду стали падіння «Берлінського муру», 
комуністичних режимів у країнах Центрально-Східної Європи, 
розпад СРСР. Знаковими історичними подіями початку другого 
періоду – розширення НАТО і ЄС на Схід. 

Сучасна система міжнародних відносин, заступивши біпо-
лярність, перебуває лише на перших стадіях свого формування. 
Проте вже нині виокремлюються її системотворчий (органі-
заційний) принцип – інтеграція; посутні риси – глобалізація, 
регіоналізація, зміна парадигми безпеки; визначальні процеси 
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– посттоталітаризм, модернізація, демократизація. Упродовж 
певного часу Америка була єдиною наддержавою, що могла 
впливати на долі інших народів.

Важливою ознакою сучасного варіанту геополітичної реструк-
туризації є відсутність індикаторів тривалості функціонування 
кожної з таких геополітичних структур світу. У цьому контексті 
надзвичайно складно визначити, від чого саме в умовах глобаль-
ної інтеграції світу залежатимуть причини, фактори та механізми 
геополітичної реструктуризації.

Істотною проблемою при дослідженні й систематизації фак-
тів глобальної сучасності є пошук концептуальної рамки для її 
аналізу. На нашу думку, такою рамкою може бути «теорія до-
вгих циклів глобальної політики» й однойменна концепція Дж. 
Модельскі, сформовані ним у рамках «еволюційної парадигми» 
«структурного аналізу» планетарної політики. На думку цього 
дослідника, кожен «довгий цикл» – це «потік політичних подій 
глобального рівня тривалістю в сто років, який пов’язує страте-
гії чи долі певного числа головних акторів», які борються за лі-
дерство. Цей цикл відображає 1) «механізм» відбору кандидатів 
«на роль [неформальну позицію]… лідера» і вибір між їх полі-
тичними курсами, 2) «накопичення досвіду» майбутнього геге-
мона, який пропонує ефективні рішення «глобальних проблем» 
(«структурних викликів») без «стандартних рецептів» їх вирі-
шення. Лідер втілює «програму» «розвитку» глобальної політики 
«згідно із внутрішньою логікою та/або послідовною структурою» 
і проходить чотири етапи (фази) накопичення досвіду [12, с. 125].

На думку Дж. Модельскі, ми перебуваємо в «постзахідно-
європейській ері» «глобальної системи», коли «центр тяжіння» 
«активної зони» «світової системи», у якій концентрується інно-
ваційна діяльність людства «географічно розташовувався» поза 
межами Європи. Автор цієї концепції як представник США вва-
жав попередній (ІХ-й «довгий цикл» гегемонії) і поточний (Х-й за 
рахунком, що почався із 1973 р.) цикли гегемонії американськи-
ми. Натомість ми не можемо однозначно визначити поточного 
глобального лідера, оскільки не дотримуємось «методологічно-
го заходоцентризму». Утім, для нас цікавим є аналіз визначених 
американським теоретиком фаз кожного циклу гегемонії, які відо-
бражають «еволюційне вдосконалення» глобальної політики шля-
хом «пошуку інформації» й альтернатив розвитку людства саме 
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через «систематичний, колективний процес», який відображає 
реалізацію ««інструкцій» та «інгредієнтів» «проведення правиль-
ного курсу структурних змін» у глобальній системі. Кожну з цих 
фаз реалізує певне покоління політичних еліт. Так, перша з них 
– «визначення порядку денного» – глобальних проблем, з якими 
стикнулось людство в цьому циклі гегемонії і які має вирішувати 
глобальний лідер, завершилась у 1973–2000 рр. Друга фаза – «по-
будови коаліцій» навколо конкуруючих кандидатів у глобальні 
лідери з альтернативними порядками денними й рішеннями гло-
бальних проблем, за Дж. Модельскі, почалась у 2000 р. і трива-
тиме, на його думку, до 2026 р. Наступні фази «довгого циклу» 
структурної глобальної політики лише прогнозовані, а тому вихо-
дять поза межі нашого дослідження: «макрорішення» (глобальної 
вій ни), яка має тривати у 2026–2050 рр., і «виконання» програми 
глобального лідера-гегемона – у 2050–2080 рр. [13, с. 62–67].

Виходячи із теорії Дж. Модельскі держава-гегемон має пе-
реваги у функціонуванні геополітичного світу, конструюючи за 
рахунок домінування новий світовий порядок, у якому воєнний 
потенціал захищає глобальні торговельні комунікації [14, с. 26]. 
Таким чином, роль держави-гегемона є визначальною в умовах 
геополітичної реструктуризації, оскільки саме вона забезпечує 
формування такого інституційного порядку, без якого глобаль-
на система розвитку світу неминуче набула б ознак хаотичності 
та організаційної невпорядкованості. Прихід доби біполярності, 
крім того, що приводить до геополітичної реструктуризації сві-
ту, зумовлює «нестабільність системи, у межах якої відбувається 
найбільше війн та конфліктів» [15, с. 73]. Це, на думку А. Беттле-
ра, свідчить про те, що «теоретично багатополярна система може 
бути стійкою при рівних силових можливостях центрів, але як 
тільки держава досягне рівня економічної могутності та воєнного 
потенціалу, адекватного могутності та потенціалу держав-лідерів 
світу, вона вимагатиме для себе нового статусу, який означатиме 
обмеження сфери світового впливу» [16, с. 80].

Отже, наведені вище тенденції свідчать про те, що багатопо-
лярність є найгіршим варіантом реструктурування міжнародної 
політичної структури світу, оскільки забезпечує формування лише 
кількох центрів (США, Китай, Бразилія) впливу на глобалізацій-
ний розвиток. У результаті цього неминучим, на думку Х.Тома, є 
«формування єдиної моделі господарювання, яка приведе до фор-
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мування світового уряду саме соціал-демократичного типу, який 
у змозі буде справедливо перерозподіляти, управляти та контр-
олювати» [16, с. 80]. З огляду на зазначене глобальна реструкту-
ризація є основним засобом подолання інертності, подрібненості 
та мозаїчності сучасного світу, оскільки покликана видозмінити 
сучасний світ виходячи з глобалізаційних стандартів розвитку.

Кожна національна держава постає перед необхідністю проти-
стояти глобалізаційним викликам. Це, у свою чергу, вимагає від 
них створення нових модернізаційних проєктів з урегулювання 
локальних та цивілізаційних конфліктів, вироблення ефективних 
механізмів управління глобалізаційними процесами. Глобалі-
зація, яка привела сучасний світ до взаємозалежності, створила 
ситуацію демілітаризації планети шляхом формування єдиного 
глобального економічного простору. Однак у сучасному світі без-
пекові проблеми все ще розв’язуються за рахунок створення тра-
диційних союзів, що перешкоджає поглибленню процесів світової 
безпекової інституціоналізації й розширення повноважень ООН у 
цій сфері. Така стратегія протистояння глобалізаційним викликам 
досить часто супроводжується впровадженням універсалізованих 
принципів управління суспільно-політичним розвитком, стандар-
тизацією технології прийняття державно-управлінських рішень, 
унаслідок чого національні системи державного управління здо-
бувають глобальну відкритість, яка унеможливлює збереження 
власної національної ідентичності, а це, у свою чергу, провокує 
виклики національній безпеці соціального характеру.

Головним викликом суспільного розвитку в умовах глобаліза-
ції стає підміна національного інтересу глобальним, проте націо-
нальний інтерес жодною мірою не може підмінятись глобальним 
інтересом, оскільки це реально позбавляє національну державу 
можливості реалізації власної стратегії суспільного розвитку. На 
сучасному етапі світового розвитку національний інтерес зазнає 
такої радикальної трансформації, що вже не може бути ефектив-
ною формулою функціонування національної держави.

При цьому слід ураховувати як геополітичну, так і геоеконо-
мічну складову національних інтересів. Геополітична складова 
національних інтересів – це цілі та шляхи їх досягнення, що ви-
пливають із геополітичного статусу та кодексу держави, а та-
кож геополітичної самоідентифікації нації. Ці цілі визначають 
державну політику національної безпеки щодо захисту держав-
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ного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності 
кордонів. Таким чином, стратегія держави при захисті цих на-
ціональних інтересів ґрунтується на геополітичній парадигмі 
міжнародних відносин, що передбачає переважно військовий 
контроль над територією та ведення «гарячих» та «холодних» 
війн проти держав-агресорів. Геоекономічна складова націо-
нальних інтересів – це цілі та шляхи, які визначаються просу-
ванням комерційних інтересів транснаціональних компаній, які 
делеговані державі. Стратегія держави при захисті цих інтересів 
ґрунтується на геоекономічній парадигмі міжнародних відно-
син, яка вже не передбачає завоювання територій, а спрямовані 
на нав’язування опонентам своєї політичної волі й бачення май-
бутнього, як правило, за допомогою інструментів «м’якої» сили, 
на встановлення й досягнення стратегічних горизонтів, які ви-
значаються геоекономічною конкуренцією [17].

Геополітична реструктуризація переважною мірою залежить 
від економічного потенціалу держави, який визначається рівнем 
ВНП/ВВП, і може продемонструвати економічну могутність дер-
жави та її геополітичний статус у межах глобального простору. 
Індикатором потенціалу держави, на думку канадського дослід-
ника А. Беттлера, є так званий полюс, який дає змогу визначити 
суб’єкта, який відрізняється від інших суб’єктів своєю переважа-
ючою економічною могутністю над економічним потенціалом ін-
ших держав як мінімум у два рази. Саме тому дослідник виходить 
із того, що світовим або глобальним полюсом є США з ВНП по-
над 8,3 трлн дол., що вдвічі випереджає Японію [18, с. 73]. Проте 
категорія полюсу не дала змоги дослідникові пояснити сутність 
зміни геополітичної структури світу і він вводить категорію 
«центр сили», під яким розуміє «суб’єкта, який має можливість 
підпорядкувати діяльність інших суб’єктів або акторів міжна-
родних відносин відповідно до власних національних інтересів» 
[18, с. 74]. Виходячи з цього найвищою формою такого підпоряд-
кування є гегемонія, яка і спрямована на підпорядкування всіх 
суб’єктів міжнародного простору з метою реалізації інтересів 
гегемону. Полюс та центр сили виступають у ролі суб’єктів гео-
політичного розвитку, а отже, й геополітичної реструктуризації, 
принципова відмінність між ними полягає саме в тому, що полюс 
не обов’язково діє в межах системи міжнародних відносин (пере-
буває в самоізоляції). На думку І. Валлерстайна, зміст системи 
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міжнародних відносин та необхідність її реструктуризації визна-
чається двома основними засобами: боротьбою за геополітичний 
вплив (міждержавні об’єднання) та боротьбою за світові ринки 
(держави та ТНК), які у свою чергу, є результатом нерівномірного 
економічного розвитку держав [19, с. 44].

Виходячи з необхідності формування власних геополітичних 
інтересів, питання економічного порядку спираються на військові 
можливості їх захисту. Водночас у контексті зміни парадигми роз-
витку міжнародних відносин спостерігається значне зниження ролі 
воєнного фактору в забезпеченні національної безпеки держави і 
зростання ролі економічних, інформаційних та соціальних аспек-
тів безпеки. Соціальна безпека держави – це гарантія захищеності 
громадян від впливу зовнішніх та внутрішніх загроз. Такі зовніш-
ні проблеми, як розповсюдження ядерних технологій, тероризм, 
нелегальна торгівля зброєю, питання екології, неконтрольована 
міграція, демографічний вибух, етнічна ворожнеча потребують не 
просто багатосторонніх, а загальносвітових масштабів вирішення, 
толерантності в міжнаціональних відносинах, об’єднання зусиль 
міжнародної спільноти, співпраці. Щодо внутрішніх загроз соці-
альній безпеці, для більшості населення – це погіршення соціаль-
но-економічного стану в країні, неконтрольоване зростання цін, 
утрата довіри до влади, демографічна криза, збройний конфлікт, 
вимушена внутрішня та зовнішня міграція, зростання недовіри до 
влади, високий рівень корупції та тінізації економіки.

Водночас слід пам’ятати, що в сучасному світі війна все ще 
залишається крайнім проявом деструктивного впливу в сис-
темі міжнародних відносин. Це знайшло своє відображення в 
існуванні такої важливої тенденції силового протистояння, як 
застосування новітніх геоекономічних технологій для повно-
го або часткового паралічу економіки, а також геополітичного 
інформаційного протиборства.

Таким чином, чітко визначаються межі власної діяльності, 
встановлюються правила та норми, яких мають притримуватися 
основні гравці, а глобальний економічний простір набуває впо-
рядкованих та передбачуваних ознак. Зазначені ознаки насам-
перед стосуються питань, пов’язаних із процесами глобального 
контролю та перерозподілу.

У цьому контексті варто звернути увагу на поділ світу на кра-
їни та регіони, які користуються перевагами глобалізації і які не 
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залучені до цього процесу. Тому «перші, зазвичай, асоціюються 
з ідеями прогресу й добробуту, другі – з маргіналізацією і зли-
денністю». Міжнародна спільнота за допомогою стабільної сис-
теми соціальної безпеки повинна діяти в напрямі зменшення або 
пом’якшення негативних наслідків цього процесу.

Основною умовою побудови нової політичної структури світу 
є глобальна інтеграція, яка пронизує собою весь світ та всі сфе-
ри людської життєдіяльності. При цьому більшість світових до-
слідників глобальну політичну реструктуризацію сучасного сві-
ту розглядають як об’єктивний процес розвитку, який має «свій 
еволюційний шлях і не передбачає різних стрибків та поворотів» 
[20]. В умовах реалізації різних інтеграційних стратегій глобалі-
заційного розвитку світ виявляється розподіленим або ж і розко-
лотим за різними критеріями, а також і з різних причин, одними 
з яких є цивілізаційні критерії, яким надається перевага в межах 
тієї чи іншої стратегії національного розвитку [21, с. 234].

Основними факторами, які впливають на формування нової 
політичної структури світу, є сучасні глобалізаційні процеси, 
до яких із позицій різних дослідницьких підходів належать 
різні тенденції. Зокрема, на думку Дж. Модельскі, сучас-
на фаза «циклу глобального лідерства» зводиться до кількох 
ключових процесів: 1) зростання поінформованості людства 
про «нові [глобальні] проблеми» і зникнення старих, 2) «низь-
кої… концентрації» воєнних і економічних сил глобального 
лідера і зростання могутності інших сил, особливо конкурен-
тів гегемона («челенджерів»), багатополярність, 3) «гнучкості 
[існуючих] альянсів» і «перевлаштування [їх] систем». У під-
сумку, саме на цій фазі циклу глобальної політики виникають 
коаліції держав у формі об’єднання «за» або «проти» «збере-
ження глобального порядку» як своєрідна форма «голосуван-
ня» держав за «нові відповіді на… проблеми» людства. При 
цьому формування коаліцій полегшують фактори – культурні, 
релігійні, торговельні та ідеологічні («стандартизовані визна-
чення глобальних проблем, пов’язані із чіткими програмами 
дій», які «формують конкуруючі рішення» й «забезпечують 
загальну орієнтацію в майбутньому»). Вони сприяють побу-
дові союзів політиками, дипломатами, а також національними 
(регіональними) партіями, які є зв’язком «на стику» регіо-
нальних і глобальних політик [22, с. 64–70].
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На думку іншого американського дослідника А. Мельвіля, 
основним фактором виникнення нової політичної структури світу 
є демократизація [23]. Проте остання закономірно розглядається 
як результат розгортання глобалізаційних процесів, завдяки яким 
максимальною мірою люди та держави виявляються включеними 
в структуру світового простору.

3.4.3. Розвиток транснаціональних структур та еволюція 
державного суверенітету як чинники глобальної політичної 

реструктуризації
 
Глобальна політика сьогодні орієнтується не тільки на традицій-

ні географічні інтереси, а й на безліч різноманітних економічних, 
соціальних, екологічних та інших проблем. Тому компоненти дер-
жавного суверенітету – внутрішня влада, контроль за кордонами, 
політична автономія, невтручання – стикаються з безпрецедентни-
ми викликами. Зміни зачіпають усі складові концепції державного 
й національного суверенітету. Особливо сильно відчувають втру-
чання у свої внутрішні справи слабкі держави, однак і відносно 
сильні держави повністю не можуть захистити свій суверенітет.

У сучасних процесах еволюції глобальної політики свої стра-
тегії реалізують як держави, так і недержавні актори – інші учас-
ники «структурної глобальної політики»: міжурядові організації; 
агенти глобального економічного порядку (ТНК); механізми ви-
раження глобальної громадської думки (ЗМІ та епістемологічні 
співтовариства, які «визначають глобальні проблеми»). В основі 
їх стратегій лежать і «очікування змін у глобальному лідерстві», і 
різні підходи до розв’язання глобальних проблем, зумовлені від-
даністю певним цінностям [24, с. 126].

В умовах сучасного глобалізаційного розвитку серед наведе-
них учасників структурної глобальної політики все більша роль 
належить транснаціональним структурам («наддержавним ак-
торам», міждержавним організаціям), які перебирають частину 
повноважень із реалізації державного суверенітету. Такий стан 
справ у деяких сферах має позитивний вплив на стабілізацію си-
туації завдяки добровільному делегуванню частини суверенних 
прав на міжнародний рівень. Це збільшує можливість у перед-
баченні поведінки держав і надає кращі можливості в координа-
ції діяльності, а також приводить до гармонізації права. Проте 
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державам і надалі загрожують ще більші та різноманітні виклики 
зі сторони недержавних сильних суб’єктів – міжнародних корпо-
рацій, організованої злочинності, терористичних організацій, та 
й навіть приватних парамілітарних фірм і підприємств. За умов 
кризи чи в складній ситуації, такі організації можуть на різному 
рівні стати причиною нестабільності.

Зважаючи на це, у сучасній науковій думці можна виділити 
як прихильників, так і критиків, які досліджують проблеми по-
літичної глобалізації й еволюції державного суверенітету. Зо-
крема, західні дослідники Дж. Бхагваті, К. Омае, Т. Фрідман 
відзначають, що головними рисами політичної глобалізації ви-
ступають глобальне управління, глобальний капітал і зміна ролі 
національних держав, при цьому поглиблення глобалізаційних 
процесів сприятиме формуванню єдиних правил поведінки на 
міжнародній арені, підняттю загальнолюдського життєвого 
рівня, розвитку соціальної стабільності та ліквідації процесу 
підпорядкування великими державами слабших країн. Вче-
ні-глобалісти Е. Гідденс, Дж. Розенау, Р. Фолк вважають, що 
в перспективі держави будуть втрачати своє домінуюче стано-
вище на міжнародній арені, на противагу транснаціональним 
корпораціям і банкам, які будуть справляти зростаючий вплив 
на систему міжнародних відносин, що сприятиме поступовому 
відходу від світу суверенних територіальних держав.

Критики процесів політичної глобалізації П. Б’юкенен,  
Г.-П. Мартін, X. Шуманн не визнають позитивного впливу глоба-
лізації на будь-які світові процеси. Зокрема, Г.-П. Мартін і X. Шу-
манн відзначають, що глобалізація, об’єднуючи світ, одночасно й 
руйнує його, оскільки транснаціональні корпорації з капіталом у мі-
льярди доларів немов паралізують національні держави. При цьому 
політична еліта швидкими темпами трансформує державну владу 
залежно від бажань світових фінансових і промислових груп [25].

Виступаючи як цілком самостійні та незалежні інституції, 
транснаціональні структури здійснюють реальний вплив на 
систему міжнародних відносин. Це безпосередньо засвідчує 
нову модель соціальної організації в умовах глобалізації, яка 
приводить до побудови нової структури світу й пов’язується із 
налагодженням складного процесу взаємодії та взаємовпливу 
національних держав та транснаціональних структур (міжна-
родних організацій). Створення такого варіанта міждержавної 
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взаємодії, на думку А. Уолферса, побудоване на трьох осно-
вних мотивах: 1) досягнення та забезпечення національної 
безпеки держави; 2) задоволення економічних потреб; 3) під-
вищення престижу держави на світовій арені [26].

У цьому контексті слід зазначити, що як зарубіжні, так і ві-
тчизняні дослідники вважають, що діяльність недержавних акто-
рів у глобальних політичних процесах справляє неоднозначний 
вплив на міжнародну та національну безпеку, тому що одні групи 
недержавних суб’єктів своєю діяльністю сприяють стабільності й 
безпеці на глобальному й регіональних рівнях, тоді як інші – дес-
табілізують міжнародну ситуацію і створюють загрози подальшо-
му розвитку світової спільноти.

Масштаби політичної глобалізації та роль держав у цьому 
процесі можна оцінювати по-різному: з одного боку, національ-
ні держави виступають локомотивами глобального господарства, 
які підтримують необхідну бізнесу інфраструктуру, а з другого – 
зростання могутності транснаціональних корпорацій призводить 
до появи глобальної економіки, у якій національна держава не 
тільки втрачає свою могутність, а і стає анахронізмом.

Більшість дослідників дотримується думки, що в процесі здій-
снення глобального співробітництва вирішальну роль відіграва-
тимуть існуючі держави поряд із наднаціональними міжнародни-
ми організаціями. Зарубіжні та вітчизняні науковці вважають, що 
відносини між державами й міжнародними структурами необхід-
но розглядати як взаємозалежні, тому економічно й політично по-
тужні держави формують завдання й цілі міжнародних організа-
цій. Також часто міжнародні організації створюються державами 
з метою підтримки їхньої політики, що дає змогу в перспективі 
державам легалізовувати власні геополітичні стратегії через фор-
мальні міжнародні організації. Тому національні держави будуть 
діяти через міжнародні структури доти, поки корисність колек-
тивних акцій, здійснюваних через міжнародні структури, буде 
перевищувати витрати односторонніх дій [27].

Проте в умовах побудови нової структури світу держава 
опиняється в ореолі нових проблем, а саме її тепер уже колиш-
ні держави-партнери виявляються достатньо агресивними й не 
налаштованими на партнерські відносини, до чого досить часто 
вона виявляється неготовою. Іншим викликом для національної 
держави в умовах глобальної політичної реструктуризації є не 
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допустити превалювання принципу «диких джунглів» 28]. Від-
повідно до цього за умови глобальної відкритості між державами 
окремі із них намагаються побудувати таку структуру світу, де 
б основними засобами існування недержавних структур, а то й 
держав у цілому стало налагодження нелегального бізнесу, що 
стосується, зокрема, наркотиків чи продажу людей.

Слід також відзначити, що світ зазнає радикальної глобальної 
реструктуризації в результаті поєднання несумісних цивілізацій-
них типів розвитку, коли відбувається узгодження індустріального 
та постіндустріального типів суспільного розвитку.

Найбільш небезпечною для сучасного глобалізаційного роз-
витку є інтеграція держав із різним рівнем соціально-економіч-
ного розвитку держав. Відповідно до цього І. Валлерстайн виді-
лив такі рівні глобалізаційного розвитку, як високий, середній, 
низький, а на основі цього класифікував держави, які належать 
до центру, напівпериферії й периферії» [29]. Таким чином, саме 
такі чинники можуть виступати основними критеріями поділу, а 
то й розколу сучасного світу в умовах глобалізаційного розвитку.

Важлива роль у запобіганні та подоланні глобалізаційних 
викликів належить розробці ефективних управлінських меха-
нізмів. Так чи інакше сучасний світ має змиритись із незворот-
ністю сучасних глобалізаційних процесів, але заради того, аби 
пом’якшити їх негативні впливи, необхідно виробити механіз-
ми запобігання їм. Одним із важливих механізмів розв’язання 
та запобігання глобальним проблемам є розвинута співпраця 
між державами в політичній, економічній, гуманітарній, інфор-
маційній та військовій сферах. Нове підґрунтя для такого спів-
робітництва передбачає узгодження позицій між державами з 
метою розробки «прогнозних сценаріїв розвитку», «вірогідних 
моделей майбутнього», «сценарних моделей майбутнього», які 
забезпечать розв’язання глобальних проблем суспільного роз-
витку в загальнопланетарному масштабі. В умовах глобалізації 
кожна держава намагається створити власний інструментарій 
розв’язання глобальних проблем сучасності, спираючись на під-
тримку інших держав. Це зумовлено тим, що глобальні пробле-
ми сучасності мають детермінований характер, ще не встигли 
розв’язати одну проблему, як з’являється інша, більш складна. 
Якщо ж держава виявиться неготовою вчасно розрядити ситуа-
цію, може відбутися деструкція системи суспільного розвитку.
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Таким чином, в умовах глобальної політичної реструктуризації, у 
яких сьогодні перебуває сучасний світ, важливою проблемою для кож-
ної національної держави є забезпечення ефективності системи дер-
жавного та глобального управління. Це безпосередньо пов’язується 
з тим, що значну частину своїх функцій держава передає так званим 
недержавним структурам, а в результаті цього виникає потреба по-
силення механізмів державного управління, а отже, й посилення по-
зицій державності у світових глобалізаційних процесах. У результаті 
цього виникнення наддержави є неминучим, адже це цілком відпо-
відає логіці глобальної інтеграції, коли світові держави будь-якою ці-
ною намагаються утримати статус світового лідерства. Досить часто 
саме із такою метою окремі держави світу виходять на реалізацію ін-
теграційної стратегії, щоби здобути статус світового лідера.

Дослідники вважають, що політичний характер глобального 
управління пов’язаний із підготовкою і прийняттям світових за-
гальних, стратегічних рішень, а також із масштабами соціально-
го впливу управлінської діяльності на процеси світобудівництва. 
Варто зазначити, що глобальне управління дає змогу глобальними 
акторами нівелювати негативні й посилювати позитивні для люд-
ської спільноти наслідки глобалізації через використання засобів і 
механізмів, які діють на різних рівнях, – глобальному, регіонально-
му, національному й локальному. Виходячи з цього вітчизняний до-
слідник Б. Юськів виокремлює два виміри глобального управління: 
перший вимір є управлінням політичним, яке справляє організую-
чий вплив на світову спільноту і в якому політика виходить за на-
ціональні межі й набуває транснаціонального рівня, тоді як другий 
вимір пов’язаний із розв’язанням глобальних проблем людства [30].

С. Кононенко стверджує, що оскільки кожна з держав є неза-
лежним (суверенним) актором, то й відносини між ними анар-
хічні, тобто тут відсутній всеосяжний центр сили та джерело 
легітимації і відповідно відсутнє моноцентрично-ієрархічне об-
лаштування суспільних відносин. Світова політика характеризу-
ється також тим, що вона є сферою взаємодії невеликої кількості 
надкомплексних суспільних утворень – переважно це навіть не 
держави загалом, а лише великі держави. Світо-політичному 
сегменту суспільної реальності властива також обмеженість (чи 
«вузькість») сфери соціальної взаємодії, яка (сфера) може роз-
ширюватися внаслідок ущільнення та інтенсифікації взаємодії 
між державами, що призводить до розкриття внутрішньої над-



535

комплексності цих головних суб’єктів світової політики назовні –  
у міжнародне середовище [31, с. 189].

Ще одним чинником впливу глобалізації на міжнародну по-
літику, як стверджує С. Гоффман, є трансформація міжнарод-
них інституцій унаслідок неможливості вирішення урядами 
держав виникаючих міжнародних та внутрішніх проблем, що 
сприятиме появі нових міждержавних інституцій та подальшо-
му посиленню процесів інтеграці.

Спостерігається також опосередкований вплив глобалізації на 
національну природу громадянства, тому що індивідууми продо-
вжують ідентифікувати себе з певною нацією, а часткове їх тех-
нологічне об’єднання ще не дозволило сформувати світову колек-
тивну свідомість та колективну солідарність [32].

Саме тому, на нашу думку, доцільно чітко розмежовувати моно-
полярність та моноцентричність як основні рівні глобальної полі-
тичної структури світу. Монополярність являє собою таку структу-
ру світу, де ключова роль у функціонуванні глобального простору 
належить транснаціональним об’єднанням держав, до прикладу 
«сімка», «вісімка» «двадцятка». Моноцентричність, у свою чергу, 
характеризує таку структуру світу, де ключова роль відводиться 
окремим національним державам та недержавним структурам, які 
виступають «центром» об’єднання (Європа, Азія, Америка).

Для розвитку сучасної держави в умовах такого диференційова-
ного розвитку, який привноситься процесами глобалізації, доціль-
но виробити універсалізований підхід, який би виключав можливу 
фрагментацію світу, за тими критеріями, які забезпечать радикаль-
ну реструктуризацію світу, а тим самим позбавляють його можли-
вості стабільно розвиватись. Це особливо важливо враховувати при 
розгляді цього аспекту, оскільки диференціація світу, завжди являє 
собою виклик для глобалізаційного розвитку, саме тому, що містить 
у собі потенційні конфлікти.

У свою чергу, Дж. Модельскі, розкриваючи специфіку так зва-
ного «пульсуючого» характеру глобалізаційного розвитку, який 
фактично й забезпечує глобальну реструктуризацію світу, ви-
окремив основні фази, які цілком можна ідентифікувати як засіб 
формування нової політичної структури світу. До таких фаз уче-
ний відносить фазу централізації, яка забезпечує формування цен-
тральних зон світової системи, та фазу децентралізації, яка характе-
ризує ситуацію, коли периферія стає головуючою в системі світових 
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координат розвитку. Відповідно до цього, на думку Дж. Модельскі, 
глобалізаційний розвиток забезпечується постійною зміною місць 
у системі центр-периферія [33]. Це приводить до того, що окремі 
частини світу здебільшого живуть у різних геополітичних вимірах. 
У майбутньому шляхи реструктуризації світу бачаться таким чином. 
Перший шлях – жорстка боротьба, яка призводить до зіткнення дер-
жав на основі принципової відмінності в інтересах розвитку. Другий 
шлях – хаотичний, який призводить до «перетягування каната» окре-
мими державами чи транснаціональними структурами залежно від 
того, наскільки вони є потужними в економічному та політичному 
контексті. Третій шлях – створення нової політичної структури сві-
ту, яка будується на основі врахування спільних інтересів між усіма 
суб’єктами глобального простору (держав, недержавних організа-
цій, транснаціональних структур, світових фінансових організацій).

У подальшому динаміка міжнародно-політичних відносин 
полягатиме в збільшенні/зменшенні інтенсивності, щільності та 
комплексності міждержавної взаємодії як основного структу-
ротворчого елементу цих відносин. Інтенсифікація, ущільнення, 
ускладнення взаємодії між державами наближатиме світову по-
літику до ідеального типу (тобто суто теоретичної моделі) «світо-
вого суспільства». Натомість зменшення інтенсивності, щільнос-
ті, комплексності цієї взаємодії наближатиме світову політику до 
протилежної теоретичної моделі «винятково міждержавних між-
народних відносин». Необхідно наголосити, що обидві ці моделі 
є теоретичними конструктами – ідеальними типами, які не мали 
й не матимуть цілковитих емпіричних відповідників, а реальні 
міжнародно-політичні (та міжнародні загалом) відносини можуть 
бути лише наближеними до цих моделей більшою або меншою 
мірою; вони частково присутні в реальних міжнародних відно-
синах, уособлюючи дві протилежні тенденції до трансформації 
міжнародних відносин у відносини винятково між державами та 
до трансформації цих відносин у світове суспільство [34, с. 189].

Висновки. Таким чином, сьогодні перед більшістю держав 
світу стоїть питання, яким чином сформувати нову структуру 
світу, яка б не протистояла національним системам державного 
управління, а тим більше й системам їх національного розвитку. 
Важлива роль при цьому все більше починає належати так зва-
ним транснаціональним дипломатичним структурам, предметом 
діяльності яких стає «багатовекторна дипломатія», на яку й по-
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кладається узгодження різних варіантів реструктуризації світу, 
головне, щоби вони не перешкоджали розвитку як глобального 
простору, так і окремій національній державі зокрема.

Слід також відзначити, що глобальна політична реструктури-
зація сучасного світу може мати як позитивні сторони, так і не-
гативні. Зокрема, вона може приводити як до розквіту, так і до 
занепаду певних держав світу. Саме тому, аби глобальна політич-
на реструктуризація не виявилась надзвичайно радикальною для 
окремої національної держави, вона повинна мати:

– сильну державну владу та зважену політичну волю, яка б га-
рантувала державі рівні правила гри в межах глобального простору;

– ефективну законодавчу базу;
– збалансований розвиток економічної та політичної сфер сус-

пільного розвитку;
– ліберальну модель зовнішньої політики;
– ефективну стратегію національного розвитку в умовах гло-

балізації.
Сучасний геополітичний світ у результаті глобальної ре-

структуризації зазнає певної релевантності, оскільки все більше 
починає скидатись на нову конвенціональну реальність. Фак-
тично формується нова глобальна картина світу, яка, на думку  
Ю. Юхананова, є «результатом реконструкції ретельно зібраних 
фактів та аналізу відносин, що приводять до об’єктивного та все-
бічного охоплення дійсності за допомогою інтеграції [35, с. 79]. 
При цьому слід відзначити, що цілком закономірним є й те, що 
окрема держава може ініціювати процес глобальної реструктури-
зації, проте ніколи немає гарантій, що він виявиться успішним, 
замінивши тим самим геостратегічний курс розвитку держави. 
Таким чином, це вказує на централізований характер глобальної 
реструктуризації, яка досить часто перешкоджає реалізації ін-
тересів національної держави, але все-таки глобальна політична 
реструктуризація є основним засобом виходу світу із глобальної 
кризи й набуття ним певного антикризового імунітету.

Таким чином, геополітична система світу перебуває в постій-
них складних трансформаціях, які переформатовують її структу-
ру в межах різнополярної моделі. За рахунок політичної реструк-
туризації світу змінюється структура міжнародних відносин. Рух 
у напрямі моделі біполярності сповнений конфліктів та війн. У 
свою чергу, багатополярність поступово тяжіє до виникнення 
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країн-лідерів, які виокремлюються за своїм економічним та во-
єнним потенціалом. Свій внесок зробили і процеси глобалізації, 
мінімізуючи фрагментарність, розвиваючи демократію та про-
понуючи загальні стандарти розвитку. Дослідники як суб’єкти 
геополітичного розвитку розглядають полюси та центри сили, де 
концентрується боротьба за вплив та світові ринки. Усе більшу 
роль відіграють транснаціональні структури, що реалізують час-
тину повноважень державного суверенітету.

Основними рівнями глобальної політичної структури світу 
запропоновано розглядати монополярність (структура світу, 
де ключова роль у функціонуванні глобального простору на-
лежить транснаціональним об’єднанням держав) та моноцен-
тричність (структура світу, де ключова роль відводиться окре-
мим національним державам та недержавним структурам, які 
виступають «центром» об’єднання).

Визначено шляхи реструктуризацію світу: боротьба на осно-
ві відмінності інтересів, хаотичне виокремлення найсильнішого 
геополітичного гравця, нова політична структура на основі спіль-
них інтересів. У результаті процесів політичної реструктуризації 
відбуваються зміни, що зачіпають увесь світ та стосуються інтер-
есів та потреб населення, окреслюючи нові закономірності май-
бутнього розвитку та реалізації глобальної інтеграції.

Перспективи подальших розробок. У сучасних геополітичних 
умовах розвитку світових процесів питання політичної реструк-
туризації залишається актуальним та супроводжується вагоми ви-
кликами, які можуть призвести до зміни встановленої структури 
світу. Залишається відкритим питання щодо дослідження харак-
теристики умов та факторів, які зумовлюють виникнення нових 
інтеграційних форм суспільного розвитку, які призводять до гло-
бальної інтеграції світу. Не залишиться без уваги дискусійність 
питання щодо дослідження особливостей переходу від багатопо-
лярної до аполярної структури світу у зв’язку з військовою агре-
сією рф в Україні та, як наслідок, демонстративний показ взаємо-
залежності національних економік світу та визначення головного 
«гравця», який відповідає за трансформацію політичних, еконо-
мічних, соціальних, культурних систем сучасного світу. Таким чи-
ном, концептуальне дослідження питання глобальної політичної 
реструктуризації як умови глобальної інтеграції залишає за собою 
глибокий аналіз якісних змін принципів і структури світу.
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РОЗДІЛ 3.5. ПРОБЛЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ 
БЕЗПЕКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ  

ТА ШЛЯХИ ЇЇ РОЗВ’ЯЗАННЯ

Анотація. Забезпечення соціальної безпеки є невід’ємною функцією 
держави. Зважаючи на зазначене, метою розділу є до-
слідження проблем забезпечення соціальної безпеки в су-
часних умовах та шляхів їх розв’язання. Методологічну 
основу дослідження складають сучасні загальні та спе-
ціальні методи наукового пізнання, серед яких зокрема: 
аналіз, індуктивний та дедуктивний, узагальнення, син-
тез та прогнозування. У процесі дослідження соціальну 
безпеку було розглянуто як соціальне явище та об’єкт 
наукових досліджень; надано характеристику об’єктів 
соціальної безпеки та досліджено компетенції суб’єктів 
її забезпечення; визначено пріоритети розв’язання про-
блеми забезпечення соціальної безпеки України сучасних 
умовах державотворення; досліджено особливості за-
безпечення соціальної безпеки в умовах воєнного стану. 
Оригінальність дослідження полягає в тому, що авторка 
здійснила спробу узагальнити визначені чинним законо-
давством компетенції суб’єктів забезпечення соціальної 
безпеки, виокремити пріоритетні напрями розв’язання 
проблеми забезпечення соціальної безпеки України та до-
слідити особливості забезпечення соціальної безпеки в 
умовах воєнного стану.
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THE PROBLEM OF PROVIDING SOCIAL SECURITY IN 
MODERN CONDITIONS AND WAYS OF ITS SOLUTION 

Abstraсt. Ensuring social security is an integral function of the state. The 
purpose. Considering the above, the aim of the chapter is to study 
the problems of ensuring social security in modern conditions and 
ways of solving them. Methodology. The methodological basis of 
the research encompasses modern general and special methods of 
scientific knowledge, including analysis, inductive and deductive, 
generalization, synthesis and forecasting. Results. In the research, 
social security is considered as a social phenomenon and an object 
of scientific research; the characteristics of social security objects 
are provided and the competences of the subjects of its provision 
are investigated; the priorities for solving the problem of ensuring 
social security of Ukraine in modern conditions of state formation 
are determined; the peculiarities of ensuring social security in the 
conditions of martial law are investigated. Value/originality. The 
originality of the research lies in the fact that the author made 
an attempt to generalize the competences of the subjects of social 
security provision defined by the current legislation, to single 
out the priority areas of solving the problem of social security 
provision of Ukraine and to investigate the peculiarities of social 
security provision in the conditions of martial law.

 
Вступ. Безпека як соціальне явище є однією з глобальних 

проблем. Безпека загалом є необхідною умовою життя, а тому й 
потребою кожної людини. Тому в ст. 3 Конституції України заде-
кларовано, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недо-
торканість і безпека визнаються найвищою соціальною цінніс-
тю. Це є підтвердженням того факту, що кожна людина має бути 
захищена від різноманітних небезпек, механізм захисту від яких 
має забезпечити держава [22, с. 18]. Отже, забезпечення соціаль-
ної безпеки є невід’ємною функцією держави, а оцінка її стану – 
основою для розробки конкретних заходів, адекватних загрозам та 
небезпекам, виявленим під час постійного моніторингу внутріш-
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ніх та зовнішніх процесів, для нейтралізації можливих негативних 
ситуацій у процесі реалізації державної політики в усіх сферах. 
Адже соціальна безпека є суспільним благом, що концентрує та 
перерозподіляє життєві ризики [72; 734].

Зважаючи на зазначене, метою розділу є дослідження про-
блем забезпечення соціальної безпеки в сучасних умовах та 
шляхів їх розв’язання. Для досягнення зазначеної мети постав-
лено такі завдання:

– розглянути соціальну безпеку як соціальне явище та об’єкт 
наукових досліджень;

– надати характеристику об’єктів соціальної безпеки та дослі-
дити компетенції суб’єктів її забезпечення;

– визначити пріоритети розв’язання проблеми забезпечення 
соціальної безпеки України сучасних умовах державотворення;

– дослідити особливості забезпечення соціальної безпеки в 
умовах воєнного стану.

Методологічною основою дослідження є сучасні загальні та 
спеціальні методи наукового пізнання, серед яких використовува-
лись зокрема: аналіз – під час дослідження змісту основних по-
нять, компетенцій суб’єктів забезпечення соціальної безпеки та ха-
рактеристики об’єктів соціальної безпеки, пріоритетів розв’язання 
проблеми забезпечення соціальної безпеки України сучасних умо-
вах державотворення та виявлення особливостей її забезпечення в 
умовах воєнного стану; індуктивний та дедуктивний – для аналізу 
та узагальнення інформації з тематики дослідження; узагальнення, 
синтез і прогнозування – для узагальнення опрацьованих матеріа-
лів та формулювання висновків за результатами дослідження.

3.5.1. Соціальна безпека як соціальне явище  
та об’єкт наукових досліджень

 
Основу соціальної безпеки становлять інтереси окремих людей, 

на яких базуються інтереси суспільства та держави загалом. Водно-
час держава розглядається як інструмент, який допомагає забезпечу-
вати кращі умови для розвитку людини, суспільства й самої держави, 
а узагальнена схема розв’язання проблем соціальної безпеки ґрунту-
ється на трьох базових елементах: інтереси – загроза – захист [3].

Варто зазначити, що науковці розглядають соціальну безпеку 
з чотирьох напрямів:
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– «вертикальний» – розгляд соціальної безпеки з позиції окре-
мих елементів ієрархічної структури, що описує забезпечення 
формування та розвитку системи соціальної безпеки на мікроеко-
номічному й регіональному рівнях (соціальна безпека держави де-
термінована соціальною безпекою регіонів і окремих територій);

– «горизонтальний» – наголошується на функціональній 
структурі соціальної безпеки: трудового потенціалу, соціальної 
сфери, ринку праці й зайнятості населення, міграційній безпеці;

– «зовнішньоекономічний» – визначає захищеність життєво 
важливих інтересів соціальних суб’єктів на макро- та мікрорівнях, 
збереження й розвиток людського потенціалу, підтримку ефектив-
ного стимулювання діяльності людей, систем їхньої соціалізації та 
життєзабезпечення, невмирущих цінностей, моральності тощо;

– «моністичний» – характеризує найважливіші пріоритети 
забезпечення соціальної безпеки, що пов’язані з розв’язання 
проблеми поширення тіньової економіки, корупції, «інститу-
ційних пасток» тощо [16, с. 24].

При цьому варто зазначити, що серед науковців, які її досліджу-
ють, немає одностайності у визначенні змісту поняття «соціаль-
на безпека». Одне з таких тлумачень визначає її як «захищеність 
життєво важливих інтересів людини, громадянина, суспільства, 
своєчасне виявлення, запобігання й нейтралізацію загроз наці-
ональним інтересам у соціальній сфері, за якої забезпечуються 
належний рівень життя населення, розширене відтворення, люд-
ський розвиток та соціальний прогрес у суспільстві» [32, с. 278].

Прихильники ризик-орієнтованого підходу розуміють її як 
«стан захищеності від загроз і ризиків держави, яка використовує 
сукупність заходів щодо захисту своїх інтересів та інтересів гро-
мадян у соціальній сфері, розвитку соціальної структури й відно-
син у суспільстві, системи життєзабезпечення та соціалізації лю-
дей, способу їх життя відповідно до інтересів прогресу нинішніх 
і майбутніх поколінь» [21, с. 214–215].

Окремі дослідники пропонують трактувати соціальну безпеку 
як системну тріаду:

– як цілісну систему взаємопов’язаних елементів, де го-
ловні відмінності між соціальною безпекою регіону й без-
пекою діяльності людини та формування соціальної безпеки 
необхідні для координації соціальних процесів у регіоні, що 
дають змогу окремим елементам системи використовува-
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ти обмежену здатність регіонального розвитку безперервно 
створювати нові виклики й загрози;

– як організаційно замкнену одиницю суспільної безпеки, 
що визначається сукупністю взаємодій її складових (окремих 
видів безпеки), які за допомогою стійкого функціонування со-
ціальних інститутів на загальнодержавному та регіонально-
му рівнях рекурсивно забезпечують єдність у просторі й часі 
життєво важливих інтересів особи, суспільства й держави та 
сприяють захисту від внутрішніх і зовнішніх загроз та специ-
фікують межі регіональної цілісності;

– як стан і характеристику міри досягнення оптимального рівня 
безпеки (кожного поточного моменту й на майбутнє) функціону-
вання, відтворення й розвитку соціальної системи, що забезпечу-
ється сукупністю здійснюваних державою й суспільством, полі-
тичних, правових, економічних, ідеологічних, організаційних і 
соціально-психологічних заходів, що дають можливість зберігати 
існуючі в суспільстві конституційний лад, соціальну стабільність, 
не допускаючи їх ослаблення й тим більше підриву [66, с. 49–50].

Зарубіжні автори описують соціальну безпеку категорією 
«human security» (людська безпека), під якою розуміють «захист 
від загроз для життя окремого індивіда та його якості, за одночас-
ного створення умов для вільного розвитку особистості й реаліза-
ції її прав та можливостей брати участь у суспільному житті як на 
національному, так і міжнародному рівні» [21, с. 215].

У вітчизняних нормативно-правових актах соціальну безпеку 
визначено як «стан розвитку держави, за якого держава здатна за-
безпечити гідний і якісний рівень життя населення незалежно від 
віку, статі, рівня доходів, сприяти розвитку людського капіталу як 
найважливішої складової економічного потенціалу країни» [24].

Із поняттям «соціальна безпека» нерозривно пов’язані такі по-
няття, як «соціальні інтереси», «загрози соціальним інтересам», 
«система соціальної безпеки».

Соціальні інтереси – це усвідомлена інтегрована система по-
треб у благополучному існуванні, відтворенні й розвитку люди-
ни, суспільства й держави. Вони базуються на фундаментальних 
цінностях, прагненнях та потребах народу. На основі соціальних 
інтересів з урахуванням конкретно-історичних внутрішніх і зо-
внішніх чинників формуються цілі та завдання держави щодо за-
безпечення її соціальної безпеки. З усіх соціальних інтересів слід 
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виділяти пріоритетні (або життєво важливі), задоволення яких за-
безпечує існування та можливості прогресивного розвитку люди-
ни, суспільства й держави. Визначення пріоритетності існуючих 
інтересів дає змогу знаходити та приймати оптимальні рішення, а 
також прогнозувати наслідки їх реалізації [3].

Загрози соціальним інтересам – це дії політичних або природ-
них сил, вплив перебігу соціальних, економічних та інших подій, 
а також ситуацій, що складаються в результаті цих подій, на про-
цес життєдіяльності людини, суспільства, держави, які змушують 
країну йти на додаткові зусилля, вимагають певних витрат, мобі-
лізації ресурсів із метою захисту власного народу [3].

Система соціальної безпеки – це фундаментальна категорія, 
що характеризує цілісність, яка відокремлена від зовнішнього се-
редовища й має внутрішню структуру. При цьому будь-яка систе-
ма живе і функціонує в оточенні середовища. Тому взаємозв’язок 
середовища й системи можна вважати однією з основних особли-
востей функціонування останньої, зовнішньою характеристикою, 
що визначає її внутрішні властивості [66, с. 44].

Структурно-функціонально система соціальної безпеки скла-
дається із суб’єктів соціальної безпеки (органи державної вла-
ди, інститути громадянського суспільства); об’єктів соціальної 
безпеки (інтереси й цінності людини, суспільства, держави); 
принципів формування та забезпечення соціальної безпеки; ме-
ханізмів та інструментів державної політики щодо забезпечення 
соціальної безпеки [63, с. 196–197].

Головною відмінністю системи соціальної безпеки від ін-
ших систем є те, що вона завжди є певним поєднанням матері-
ального й ідеального, об’єктивного й суб’єктивного, стихійно-
го і планомірного, випадкового й закономірного. Це зумовлено 
тим, що в суспільстві, на відміну від природи, діють люди, на-
ділені свідомістю і волею; їхні вчинки завжди цілеспрямовані. 
Але діяльність людей не завжди приводить до очікуваних ре-
зультатів, оскільки в складних суспільних явищах відбуваєть-
ся зіткнення протилежно орієнтованих сил, дій, вчинків різних 
суб’єктів, що і визначає об’єктивність (тобто незалежність від 
цілей і бажань цих суб’єктів) загального напряму соціального 
процесу. Подібна об’єктивність закономірностей функціону-
вання й розвитку суспільної системи є однією з найважливі-
ших детермінант соціальної безпеки [66, с. 35].
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Сучасна система соціальної безпеки базується на усвідомленні 
необхідності уникнення соціальних ризиків, тобто обставин, що 
об’єктивно погіршують життєдіяльність особи через сукупність 
соціально-економічних чинників, за яких виникає необхідність 
у соціальному захисті. За змістом найчастіше виокремлюються 
такі соціальні ризики, як непрацездатність, безробіття, втрата 
годувальника, малозабезпеченість та інші [21, с. 214]. При цьо-
му система соціальної безпеки має дві сторони: зовнішню, яка 
визначає дію економічних, політичних та духовних небезпек на 
систему, і внутрішню, що характеризує властивості опірності 
системи щодо дій середовища. Внутрішня безпека – це характе-
ристика цілісності системи, що описує її здатність підтримувати 
своє нормальне функціонування в умовах зовнішніх і внутріш-
ніх впливів. Зовнішня безпека – це здатність системи взаємоді-
яти зі зовнішнім середовищем без порушення найважливіших 
параметрів, що характеризують її безпечний стан [66, с. 44].

На основі вищезазначеного можна сформулювати два принци-
пи організації системи соціальної безпеки:

– принцип локальності, що полягає в створенні умов нероз-
повсюдження небезпечних тенденцій, що з’явилися, та їх лік-
відації на початковій стадії. Він економічно вигідніший, проте 
його може виявитися недостатньо у зв’язку з існуванням небез-
пеки і специфікою загрозливих явищ, зумовлених регіональни-
ми особливостями розвитку;

– принцип глобальності, який застосовується в разі порушен-
ня принципу локальності й полягає в створенні широкої системи 
протидії небезпеці [66, с. 44–45].

Згідно з функціональною орієнтованістю системи соціальної 
безпеки можна виокремити зовнішній і внутрішній механізми за-
хисту. Зовнішній захисний механізм є надбудовою системи, яка 
має упорядкувати взаємодію системи й середовища. На нього 
покладається завдання створення комфортних із погляду без-
пеки умов існування системи: наявність мінімального рівня зо-
внішніх чинників, які загрожують існуванню системи, або тих, 
що призводять до неприпустимого відхилення показника безпеки 
від критичного значення; стан системи, що задовольняє першій 
вимозі, не повинен ускладнювати просування системи до мети, 
тобто обмежувати виконання системою свого призначення. Вну-
трішній захисний механізм покликаний вирішувати такі завдан-
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ня: протистояти зовнішнім діям, що продукуються середовищем, 
із метою подолання зовнішніх загроз; здійснювати боротьбу 
зі структурними загрозами, що спричинені системою, зокрема 
власним механізмом; сприяти розвиткові (руху) системи для здій-
снення цільових призначень [66, с. 45].

Внутрішній та зовнішній механізми формування системи соці-
альної безпеки сприяють її прояву в різних формах, з-поміж яких 
(за ступенем наростання позитивної складової) можна вирізнити 
такі, як соціальна напруженість; соціальна нестійкість; соціальна 
стабільність (соціальний консенсус); соціальна цілісність [66, с. 45].

Соціальна напруженість характеризується загостренням у сис-
темі внутрішніх суперечностей об’єктивного й суб’єктивного ха-
рактеру. У цьому сенсі вона є нижньою межею соціальної безпеки, 
що відокремлює суспільство від соціального вибуху, катастрофи, 
революційних потрясінь. При цьому сама по собі соціальна напру-
га – це процес, стадії якого відрізняються одна від одної за про-
сторово-часовими параметрами і формами. Існує три таких стадії:

1) у процесі її реалізації відбувається приховане, таке, що не 
має явних зовнішніх ознак, зростання невдоволення. Для неї ха-
рактерна неорганізована, переважно вербальна, форма виявлення 
невдоволення, зростання стурбованості причинами й масштаба-
ми змін, що відбуваються в суспільному житті;

2) загострення напруженості, відмінною рисою якої є чітке 
усвідомлення ненормальності існуючого становища й наявності 
в суспільстві соціальної напруженості. На цій стадії можуть ви-
никати осередки різкого загострення напруженості в окремих ре-
гіонах і населених пунктах, спалахувати конфлікти;

3) характеризується зменшенням соціальної напруженості, 
поступовим зникненням рис, характерних для цього стану сус-
пільного життя. Однак конфлікти, що виникли на попередній 
стадії, можуть ще тривати, не створюючи разом із тим широко-
го суспільного резонансу [66, с. 46].

Соціальна нестійкість – припускає наявність позитивних 
(порівняно з першою формою) тенденцій. Проте вони ще не 
мають довгострокового, стійкого характеру, що спричиняють 
нестабільний стан суспільства. Найбільш істотними можна 
вважати три аспекти: суб’єктивне відчуття пристосованості 
людей до нового життя, планування ними свого майбутнього, 
їх повсякденний емоційний стан [66, с. 46].
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Соціальна стабільність – динамічний, еволюційний і безперерв-
ний за своїми базовими параметрами стан, за якого розвиток соці-
альних процесів здійснюється на основі балансу інтересів різних 
соціальних груп, тобто стійкості соціальної системи, що дає їй мож-
ливість ефективно функціонувати й розвиватися в умовах зовніш-
ніх і внутрішніх дій, зберігаючи свою структуру й основні якісні 
параметри на державному та регіональному рівнях [66, с. 46–47].

Соціальна цілісність – це внутрішня та принципова єдність 
властивостей складових системи [66, с. 49].

Для забезпечення соціальної безпеки створюється відповід-
на система, як являє собою комплекс організаційних структур, 
засобів, скоординованих дій і заходів, що здійснюються з метою 
розробки та реалізації стратегії соціальної безпеки та цілеспря-
мованих рішень щодо захисту життєво важливих інтересів лю-
дини, суспільства й держави від внутрішніх і зовнішніх загроз. 
Ця система вміщує концептуальний, організаційний і ресурс-
ний аспекти. Концептуальні основи необхідні для своєчасної 
та якісної розробки методології, стратегії й тактики дій щодо 
забезпечення соціальної безпеки. Організаційне забезпечення 
пов’язане зі створенням відповідної правової бази, необхідних 
структур, що в єдиному комплексі розв’язують проблеми со-
ціальної безпеки. Ресурсне забезпечення необхідне для захисту 
соціальних інтересів із використанням доцільної кількості сил і 
засобів у потрібному місці в потрібний час. Метою системи за-
безпечення соціальної безпеки є реалізація стратегії та політики 
соціальної безпеки, зміст яких визначається пріоритетними со-
ціальними інтересами й діючими на них загрозами [3].

При цьому варто зазначити, що соціальна безпека держави ре-
алізується через дотримання в державній політиці певних прин-
ципів, а саме:

– додержання балансу соціальної справедливості та економіч-
ної ефективності;

– запобігання виникненню соціальних загроз, ризиків, небезпек;
– соціальна відповідальність;
– підвищення соціальної свідомості людини щодо самозбере-

ження, самозахисту, саморозвитку;
– забезпечення безпеки соціального розвитку;
– перевага переговорних та мирних процедур, домовленостей 

при вирішенні конфліктів (спорів);
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– інформаційна відкритість та прозорість, розвиток культури 
безпеки і страхування соціальних та економічних ризиків, інте-
грація з міжнародними системами безпеки;

– збалансування економічної та соціальної складових націо-
нальної безпеки при визначенні принципів забезпечення соціаль-
ної безпеки [65, с. 46; 137].

Метою соціальної безпеки прийнято вважати:
– зменшення майнового розшарування (забезпечення достат-

ніх умов для життя, доступ до медичних послуг; подолання бід-
ності та соціальної ізоляції);

– гарантування права на адекватну винагороду (підтримка сімей, 
неповнолітніх та непрацездатних), оскільки зростання нерівності в 
доходах скорочує соціальну мобільність, руйнує «соціальні ліфти»;

– подолання соціальної несправедливості щодо відсутності 
доходів (або недостатнього їх рівня), спричинених безробіттям, 
хворобою, інвалідністю, вагітністю та пологами, старістю або 
смертю члена сім’ї;

– усунення дискримінації за гендерним, національним або ет-
нічним принципом;

– забезпечення фіскальної ефективності, цінової доступності 
та стійкості [75].

Для забезпечення соціальної безпеки створюється відповід-
ний механізм – це система організаційно-економічних і право-
вих заходів із запобігання соціально-економічним загрозам. Цей 
механізм поєднує сукупність об’єктивних залежностей і зв’язків 
між явищами і процесами соціально-економічного життя суспіль-
ства в їхньому саморозвитку, у динаміці. На перше місце вихо-
дить вплив держави щодо виявлення та запобігання внутрішнім 
і зовнішнім загрозам у соціальній сфері через вироблення гра-
нично допустимих значень соціально-економічних показників, 
недотримання яких призводить до нестабільності й соціальних 
конфліктів. Він має адекватно відображати зміни у взаєминах з 
урахуванням об’єктивних та суб’єктивних чинників [29, с. 214].

Найбільш вагомими критеріями досягнення цілей соціальної 
безпеки є:

– забезпечення реалізації основних прав, гарантій і свобод;
– гідний рівень життя громадян;
– відсутність (мінімізація) загроз життю та здоров’ю населення;
– наявність розвиненого та чисельного середнього класу;
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– гідна праця;
– високі державні соціальні стандарти та соціальні гарантії їх 

забезпечення й реалізації;
– рівність доступу до якісних освітніх та медичних послуг для 

всіх верств населення;
– соціальна стабільність, відсутність конфліктності;
– низький рівень соціальної та майнової диференціації на-

селення;
– сталі позитивні соціальні трансформації;
– ефективний громадський контроль за діяльністю органів пу-

блічної влади;
– високий рівень соціальної відповідальності суб’єктів соці-

альної безпеки;
– наявність і зростання соціального оптимізму в населення;
– доступність житла [65, с. 141].
Вищевикладене свідчить про те, що соціальна безпека від-

дзеркалює захищеність соціальної сфери суспільства й держа-
ви від загроз, здатних зруйнувати чи зумовити її деградацію. 
Вона передбачає наявність об’єктивних та суб’єктивних фак-
торів і умов, які забезпечують нормальну життєдіяльність со-
ціуму та його здатність протистояти несприятливим зовнішнім 
та внутрішнім руйнівним впливам, зберігати свою цілісність 
та здатність до відтворення, а також стійкість свого розвитку 
[21, с. 214]. Крім того, соціальна безпека сприяє ефективному 
відтворенню й розвитку соціально-трудового потенціалу лю-
дини і включає в себе:

– базову захищеність, яка полягає в сприйнятті людиною її без-
пеки в сім’ї, на виробництві, у побуті, у місці проживання й у дер-
жаві (збалансоване харчування, оплата житла, медичне обслугову-
вання, освіта, пенсійне забезпечення тощо, а також прогнозовані й 
мінімізовані соціальні ризики, пов’язані з втратою роботи, трива-
лою затримкою заробітної плати, тяжкою хворобою або травмою);

– захищеність доходу, коли реальний дохід перевищує про-
житковий мінімум і дає змогу робити заощадження, які захищені 
від знецінення;

– захищеність професійних навичок (можливість працювати 
за обраною професією. Проте часто кваліфікація не відповідає 
обраній роботі і ймовірною є загроза, що здобуті професійні 
знання з часом стають не достатніми для виконання основної 
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роботи і виникає необхідність отримання нових професійних 
знань, підвищення кваліфікації тощо);

– безпека ринку праці (високий рівень безробіття в Україні ро-
бить реальною загрози опинитися безробітним);

– гарантії зайнятості. Загрозою є відсутність впевненості в за-
хищеності від несправедливого звільнення, можливості зберегти 
роботу, а відповідно, заробіток, умови праці та можливості вико-
ристати професійні навички;

– безпека умов праці. Сьогодні реальною загрозою є високий 
рівень захворюваності, травматизму, робота в умовах із небез-
печними механізмами, при підвищеному шумі, високій (низькій) 
температурі, при небезпечній концентрації хімічних речовин, 
надмірній вібрації;

– подолання проблеми сексуальних переслідувань, які гостро 
відчувають жінки до 40 років;

– соціальна справедливість, яка є мірою, що пов’язує проти-
лежні вектори суспільного життя, забезпечує баланс інтересів та 
пом’якшує розв’язання протиріч. Це встановлення справедливої 
(верхньої, нижньої) межі трудового доходу чи взагалі її відсут-
ність. Прагнення до соціальної справедливості відчувається при 
узагальненні його думок щодо встановлення розміру зарплати 
та переваг при прийомі на роботу залежно від статі, віку, націо-
нальної належності та громадянства. Тобто соціально-економічна 
захищеність особи містить захищеність відтворення, життєвого 
рівня розвитку, роботи, навколишнього природного й соціального 
середовища, рівноправності, особистої свободи [29, с. 215].

Тож для забезпечення соціальної безпеки використовуються 
певні заходи, серед яких, зокрема:

– формування та реалізація державної політики забезпечення 
соціальної безпеки;

– адаптація законодавства України до міжнародних норм у 
сфері забезпечення соціальної безпеки;

– запровадження експертизи законодавства та проєктів норма-
тивно-правових актів, які стосуються регулювання процесів за-
безпечення соціальної безпеки;

– створення державно-правових засад застосування законо-
давства з питань забезпечення соціальної безпеки;

– підтримка громадських ініціатив, спрямованих на забезпе-
чення соціальної безпеки;
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– запровадження концепції забезпечення соціальної безпеки в 
системі державного управління;

– здійснення контролю за процесом забезпечення соціальної 
безпеки;

– організація наукових та експертних досліджень із питань за-
безпечення соціальної безпеки;

– залучення об’єднань громадян та міжнародних громадських 
організацій до всіх процесів забезпечення соціальної безпеки;

– забезпечення соціального підходу до формування державно-
го бюджету;

– створення умов для підвищення рівня соціальної безпеки;
– запровадження системи ефективного реагування на факти по-

сягання чи зниження рівня соціальної безпеки тощо [18, с. 73–74].
Для цього державою формується відповідна державна політи-

ка щодо забезпечення соціальної безпеки, яка є сукупністю комп-
лексних елементів нормативного й інституційного характеру, 
спрямованих на реалізацію національних інтересів у соціальній 
сфері, запобігання соціальним загрозам, ліквідації їх наслідків і 
досягнення на цій основі такого рівня соціальної безпеки, який 
би сприяв ефективному досягненню соціальних цілей. Адже не-
гативні тенденції в соціальній сфері та накопичені соціальні 
проблеми створюють загрози соціальній безпеці та подальшому 
розвитку суспільства, які можуть стати причинами порушення 
рівноваги та стабільності [5, с. 190–191].

Також варто зазначити, що забезпечення соціальної безпеки 
здійснюється за допомогою певних інструментів, які мають ви-
користовуватися суб’єктами її забезпечення, а саме:

– законодавче та нормативно-правове забезпечення у сфері 
національної безпеки, державного та регіонального соціального 
управління;

– державне замовлення, договірне стимулювання регіонально-
го розвитку;

– соціальні норми та нормативи, критичні порогові значення 
соціальних показників;

– обов’язкове соціальне страхування (пенсійне, медичне, тимча-
сової втрати працездатності, народження, на випадок безробіття, від 
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання);

– добровільне соціальне страхування (пенсійне, медичне, по 
безробіттю, життя та здоров’я, майна);
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– державна соціальна допомога (грошові виплати, допомоги та 
компенсації вразливим верствам населення);

– державні соціальні гарантії (безплатної медичної допомо-
ги, безплатної освіти, доступного житла, доступних культурних 
і оздоровчих закладів);

– послуги громадських організацій (спілки споживачів, спілки ін-
валідів, спілки чорнобильців, спілки благодійних організацій тощо);

– державні дотації, субсидії, податкові пільги;
– забезпечення здатності об’єднаних територіальних громад 

та органів місцевого самоврядування в межах, визначених зако-
нодавством, самостійно та відповідально вирішувати питання со-
ціально-економічного розвитку, створення ефективних механіз-
мів забезпечення їх активної участі у формуванні та проведенні 
державної регіональної політики;

– підвищення ролі та відповідальності місцевих органів вико-
навчої влади та органів місцевого самоврядування за вирішення 
покладених на них повноважень та завдань [18, с. 73–74].

До важелів впливу на процес забезпечення соціальної безпеки 
варто віднести:

– санкції за порушення норм чинного законодавства в соціаль-
ній сфері (система штрафів, пеня);

– відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої ді-
яннями, які мають негативний вплив на соціальну безпеку;

– систему пільг та податкових знижок тим підприємствам, які 
підвищують рівень соціальної безпеки своїх працівників;

– систему грантів для організацій незалежно від форм влас-
ності, які пропонують проєкти для підвищення рівня соціальної 
безпеки [18, с. 75].

Важливу роль у гарантуванні соціальної безпеки людини, сус-
пільства та держави відіграє правове забезпечення. Законодав-
ство України, що регулює процес забезпечення соціальної безпе-
ки, складають законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти 
України, серед яких, зокрема:

– закони України «Про пенсійне забезпечення»; «Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо реформуван-
ня загальнообов’язкового державного соціального страхування 
та легалізації фонду оплати праці»; «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування від нещасного випадку на ви-
робництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 
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працездатності»; «Про державну допомогу сім’ям із дітьми»; 
«Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з 
дитинства та дітям з інвалідністю»; «Про державну соціальну 
допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з ін-
валідністю»; «Про охорону дитинства»; «Про психіатричну до-
помогу»; Сімейний кодекс України; «Про основи соціальної за-
хищеності осіб з інвалідністю в Україні»; «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту»; «Про статус і соціаль-
ний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи»; «Про основні засади соціального захисту 
ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»; 
«Про жертви нацистських переслідувань»; «Про реабілітацію 
жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917–
1991 років»; «Про статус ветеранів військової служби, ветера-
нів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції й 
деяких інших осіб та їх соціальний захист»; «Про соціальний 
захист дітей війни»; «Про соціальний і правовий захист вій-
ськовослужбовців та членів їх сімей»; «Про відновлення прав 
осіб, депортованих за національною ознакою»; «Про державні 
соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» та інші;

– міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України;

– нормативно-правові акти (укази Президента України, норма-
тивно-правові акти Кабінету Міністрів України, інших державних 
органів, до компетенції яких віднесено питання соціальної безпеки).

Вищевикладене свідчить про те, що соціальна безпека є уні-
версальною науковою, політичною, правовою, освітньою, юри-
дичною, соціальною, управлінською, медико-психологічною кате-
горією. Вона являє собою сукупність видів безпеки, яка зумовлена 
структурою людської життєдіяльності в різних її сферах. Соціаль-
на безпека відображає стан захищеності соціальних інтересів осо-
би, соціальних груп, суспільства, а також держави. Від соціальної 
безпеки залежить забезпечення нормальних умов життя суспіль-
ства, населення, недопущення деградації окремих соціальних 
груп, а також у цілому виживання української нації [5, с. 175]. При 
цьому соціальний захист є невід’ємною складовою її забезпечен-
ня і являє собою комплекс організаційно-правових та економічних 
заходів, спрямованих на забезпечення добробуту кожного члена 
суспільства в конкретних економічних умовах [68, c. 372].
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3. 5.2. Характеристика об’єктів соціальної безпеки України 
та компетенції суб’єктів її забезпечення

 
Як уже було зазначено вище, об’єктами соціальної безпеки 

виступають людина (її життєво важливі потреби, права, свободи 
та інтереси), суспільство (соціальні верстви, групи, спільноти) 
та держава. Їх соціальна захищеність визначається ефективніс-
тю соціальної політики, яка регулює відносини між державою, 
суспільством (спільнотами) та людиною. Основу такого регулю-
вання становить система соціальних гарантій, які мають забезпе-
чувати реалізацію передбачених Конституцією соціальних прав і 
свобод людини [60, с. 63].

Безпека людини забезпечується через закріплення в правових 
нормах соціальних прав і створення ефективного механізму їх 
гарантування. Безпека окремих соціальних груп і суспільства в 
цілому формується державним апаратом та інститутами грома-
дянського суспільства шляхом створення сприятливих умов для 
їх існування й розвитку. Безпека держави передбачає успішне 
виконання державним апаратом функцій соціальної держави та 
запобігання виникненню соціальних проблем, які ведуть до дес-
табілізації наявного ладу [69, с. 34].

Науковці виділяють такі чинники та складові соціальної без-
пеки для її об’єктів:

– для держави: зайнятість та ринок праці; безробіття; еколо-
гічна й техногенна безпека; епідеміологічна ситуація; трудова 
міграція; соціальне партнерство; соціально-трудові відносини; 
демографічна ситуація;

– для суспільства: соціальне середовище; соціальне страху-
вання; гендерна політика; запобігання трудовим конфліктам та їх 
вирішення; боротьба з бідністю;

– для людини: якість життя (охорона здоров’я; сім’я та дитин-
ство; житло та умови проживання, харчування, одяг; вільне пе-
ресування, подорожі, туризм; дозвілля та відпочинок) та рівень 
життя (показники соціального розвитку; прожитковий мінімум; 
мінімальна, середня, номінальна та реальна заробітна плата; до-
ходи і витрати населення; зростання споживчих цін; заборгова-
ність із виплати заробітної плати) [26, с. 64].

Безпеку людини як особистості пов’язують з опублікуванням 
у 1992 р. Генеральним секретарем ООН «Порядку денного для 
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світу», у якому зазначалося, що не лише війна є загрозою для 
безпеки. При цьому ООН визнає дві головних компоненти без-
пеки особистості: захист від неочікуваних та згубних порушено 
нашого повсякденного способу життя, тобто свобода від страху, 
та захист від постійних загроз голоду, хвороб, злочинів та при-
гнічення, тобто свобода від злиднів.

Науковці ж виділяють три підходи стосовно соціальної безпе-
ки людини:

– щодо забезпечення прав людини, за яким держава зобов’язана 
гарантувати своїм громадянам мінімальні соціальні стандарти 
життя (освіта, медичне забезпечення, соціальний захист);

– щодо політичної стабільності, який розглядає соціальну без-
пеку в контексті забезпечення електоральної підтримки, успіху 
проведення виборів, контролю;

– щодо стимулювання економічного зростання, який акцентує 
увагу на якості людського та соціального капіталу, подоланні не-
рівності тощо [21, с. 215].

Найпоширенішим підходом є перший, який зосереджуєть-
ся на добробуті окремих осіб (особистісний рівень) й охоплює 
безпеку від хронічних загроз (голод, хвороби, репресії) та за-
хист від раптових та болючих загроз сучасного життя (вдома, 
на роботі, у суспільстві) [72]. Він передбачає забезпечення «ба-
зових матеріальних потреб» та реалізацію «людської гідності», 
що включає «емансипацію від домінування владних структур на 
глобальному, національному та локальному рівнях за масшта-
бом та походженням» [77]. Ця концепція передбачає і «спіль-
ність знання, технології, інститутів та видів діяльності, які за-
хищають та зберігають біологічне існування людського життя, 
а також процеси, що захищають та вдосконалюють колективний 
мир та процвітання в цілях підвищення свободи людини» [76].

Керуючись міжнародними документами про розвиток люд-
ського потенціалу та дослідженнями науковців, можна виділити 
такі компоненти безпеки особистості:

– безпека праці (гарантованість ефективної зайнятості всіх, 
хто бажає працювати, захищеність від безробіття);

– економічна безпека (від гарантованого мінімального доходу 
до забезпеченості фінансовими коштами та покращення матері-
ального добробуту);

– продовольча безпека (фізична й економічна доступність для 
споживання якісних, безпечних і корисних продуктів харчування);
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– безпека проживання (гарантія наявності житла та поліпшен-
ня житлових умов);

– безпека здоров’я (відносна убезпеченість від захворювань 
і заражень через профілактику захворювань та покращення ста-
ну здоров’я);

– безпека освіти (гарантія умов для здобуття освіти для всіх 
верств населення: дошкільної, початкової, середньої, вищої, піс-
лядипломної та підвищення кваліфікації);

– безпека культури та відпочинку (забезпечення духовного 
розвитку та відпочинку шляхом створення умов, які б забезпечи-
ли відновлення робочої сили, просте та розширене відтворення 
населення);

– громадянська безпека (гарантування умов для підтримання 
та сприйняття громадянської позиції жителя країни);

– особиста (фізична) безпека (свобода від фізичного насиль-
ства й погроз);

– екологічна безпека (захищеність від негативних наслідків за-
бруднення навколишнього природного середовища, зокрема до-
ступність чистої води й повітря, система землекористування, що 
зберігає родючість ґрунту);

– безпека меншин (збереження культурної своєрідності);
– політична безпека (захист основних прав людини і свобод) 

[5, с. 175; 18, с. 23–24; 74].
При цьому соціальна безпека людини визначається:
– здатністю держави, суспільства підтримувати і зберігати не-

обхідні параметри якості соціального середовища − безпекового 
простору, що безпосередньо визначає рівень безпеки особистості, 
її соціальної захищеності (рівень злочинності, безпека життєді-
яльності, екологічна безпека тощо);

– гарантованістю захисту її громадянських прав;
– створенням для громадян країни безпечних умов життєдіяль-

ності, життєзабезпечення через ефективну соціальну політику;
– здатністю та готовністю самої людини задовольняти власні 

потреби, захищати себе від небезпек і загроз для життя та здоров’я;
– здійснювати нешкідливу, безпечну життєдіяльність.
Варто зазначити, що сутністю права на соціальну безпеку є 

доступ до мінімуму доходу, який гарантується державою, для за-
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доволення базових потреб. Без цього економічного важеля право 
на соціальну безпеку не забезпечується, адже воно ґрунтується на 
принципах забезпечення добробуту (рівності, потреби), і забезпе-
чує реалізацію соціальних прав і свобод людини [21, с. 213]. Проте 
досягнення людської безпеки включає не лише тільки захист лю-
дей, а й уповноваження людей дбати про себе самостійно [2, с. 4].

Участь України в міжнародних договорах зобов’язує державу до 
встановлення законодавчих гарантій та запровадження механізмів 
реалізації основних соціальних прав людини, серед яких [62, с. 10]:

– право на соціальне забезпечення та на здійснення необхідних 
для підтримання гідності і вільного розвитку особи прав у еконо-
мічній, соціальній і культурній сферах за допомогою національ-
них зусиль та міжнародного співробітництва у відповідності зі 
структурою й ресурсами кожної держави [15; 25];

– право на достатній життєвий рівень, тобто такий життєвий 
рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та необхід-
не соціальне обслуговування, який є необхідним для підтримання 
свого здоров’я й добробуту та своєї сім’ї [15; 25];

– право на соціальне забезпечення, що поширюється на ви-
падки безробіття, хвороби, інвалідності, вдівства, старості та 
інші випадки втрати засобів до існування через незалежні від 
особи обставини [15];

– право на користування послугами соціальних служб, що роз-
кривається через зобов’язання сприяти функціонуванню соціаль-
них служб або створювати такі служби, заохочувати окремих осіб 
та добровільні або інші організації до участі в створенні та функ-
ціонуванні соціальних служб;

– право інвалідів на самостійність, соціальну інтеграцію та 
участь у житті суспільства, підкріплене зобов’язаннями вживати 
заходів для забезпечення інвалідам орієнтування, освіти та про-
фесійної підготовки, коли це можливо, у межах загальних про-
грам або коли це видається неможливим, у державних чи приват-
них спеціалізованих закладах, а також сприяти їхньому доступові 
до роботи, надавати допомогу в усуненні перешкод для спілку-
вання й пересування;

– право сім’ї на соціальний, правовий та економічний захист, зу-
мовлене обов’язком держав щодо надання соціальної допомоги та 
допомоги сім’ям із дітьми, у т. ч. надання сім’ям житла, допомоги 
щойно одруженим та інших відповідних засобів;
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– право дітей та підлітків на соціальний, правовий та економіч-
ний захист, що включає забезпечення дітям і підліткам, з урахуван-
ням прав і обов’язків їхніх батьків, догляду, допомоги, освіти та 
підготовки, яких вони потребують, зокрема шляхом створення або 
забезпечення функціонування закладів і служб, а також надання за-
хисту та спеціальної допомоги з боку держави дітям і підліткам, які 
тимчасово або постійно позбавлені допомоги з боку їхніх сімей;

– право осіб похилого віку на соціальний захист, зокрема надан-
ня особам похилого віку можливості якомога довше залишатися 
повноцінними членами суспільства, вільно обирати спосіб життя й 
незалежно жити в знайомому для них оточенні так довго, як вони 
забажають і зможуть (зокрема через забезпечення житлом, присто-
сованим до їхніх потреб і стану здоров’я), у т. ч. гарантії для осіб 
похилого віку, які проживають у будинках для престарілих, надан-
ня належної допомоги з повагою до їх особистого життя та забез-
печення їх участі в прийнятті рішень щодо умов їхнього життя;

– право на захист від бідності та соціального відчуження, тоб-
то надання соціально незахищеним особам ефективного доступу 
до роботи, житла, професійної підготовки, освіти, культури, а та-
кож соціальної та медичної допомоги [14].

Підсумовуючи вищевикладене, варто зазначити, що соціальна 
безпека людини – це стан соціальної захищеності індивіда в ро-
дині, трудовому колективі, суспільстві, державі; це суб’єктивне 
самопочуття комфортності, благополуччя й безпеки; на рівні сус-
пільства воно виявляється в захищеності прав та гарантій люди-
ни, можливостях реалізувати свободу вибору, на рівні держави 
− у створенні умов для гідного рівня життя і праці, добробуту та 
стабільності, підтримці й охороні здоров’я через ефективну со-
ціальну політику держави, яка спрямована на забезпечення якості 
та гідного рівня життя населення; досягнення соціальної рівно-
ваги в суспільстві; гармонізацію суспільних відносин як одного 
зі способів зміцнення політичної стабільності держави [60, с. 79].

Соціальна безпека суспільства спрямована на відтворення й 
розвиток суспільної системи, яке забезпечується сукупністю здій-
снюваних державою і громадянським суспільством політичних, 
правових, соціальних, економічних, ідеологічних, організаційно-
управлінських, культурних і соціально-психологічних заходів, 
спрямованих на збереження конституційного ладу, соціальний по-
рядок, суспільно-політичну, соціальну та економічну стабільність, 
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не допускаючи їх послаблення. Соціальна безпека суспільства 
визначається здатністю держави забезпечувати гідний і якісний 
рівень життя населення незалежно від віку, статі, рівня доходів, 
сприяти збереженню та розвитку людського капіталу, гарантува-
ти захист від ризиків для життя, фізичного та психічного здоров’я 
людей. У такому визначенні суспільство виступає об’єктом ді-
яльності з боку держави щодо забезпечення соціальної безпеки. 
Проте надійність і гарантованість соціальної захищеності грома-
дян залежить також від розвиненості громадянського суспільства 
в країні як соціального інституту, який захищає права та інтереси 
своїх громадян. Тому важливою умовою забезпечення соціальної 
безпеки людини в суспільстві та державі виступає зріле, активне, 
відповідальне за наслідки своєї діяльності громадянське суспіль-
ство. Воно включає всю сукупність різноманітних форм соціальної 
активності населення, не обумовлену діяльністю державних орга-
нів, і втілює реальний рівень самоорганізації соціуму [60, с. 86–87].

Соціальна безпека держави – це її спроможність гарантувати 
громадянам безпечне й гідне життя шляхом мінімізації та подолан-
ня впливу зовнішніх та внутрішніх загроз. Ці загрози поділяються 
на внутрішні та зовнішні, реальні та потенційні [65].

Найбільш небезпечними внутрішніми загрозами соціальній 
безпеці України є:

– зростання ризиків та небезпек, пов’язаних із масштабним 
збройним вторгненням російської федерації на територію України;

– високий рівень бідності населення країни, наслідком якої є 
неможливість підтримувати мінімальний рівень споживання, що 
визначається на основі фізіологічних, соціальних та культурно 
обумовлених нормативів [27, с. 28];

– неефективність системи державного управління, незбалан-
сованість національної безпеки та соціальної політики;

– недосконалість державної політики зі збереження людського по-
тенціалу; безробіття, особливо в прихованій формі, високий рівень 
якого зумовлюється фінансово-економічною кризою, закриттям зна-
чної кількості підприємств, установ та організацій унаслідок знищен-
ня їх майна, виробничої бази під час масштабних ракетних обстрілів 
із боку військ російської федерації, потрапляння в зону активних 
бойових дій та внаслідок тимчасової окупації частини території 
країни, деформація в оплаті праці, низька якість робочої сили, дис-
кримінація в доступі до роботи, послаблення захисту працівників;



565

– неефективність державної політики щодо підвищення трудо-
вих доходів громадян та збалансування продуктивної зайнятості 
працездатного населення;

– зростання соціальної нерівності в суспільстві, деформація 
соціальної структури суспільства;

– поглиблення моральної та духовної деградації суспільства;
– нереалізованість стратегій держави щодо соціальної орієн-

тації економіки;
– посилення криміногенної ситуації в суспільстві, зростання 

злочинності, порушення законності в діяльності правоохоронних 
органів та державних служб. Криміналізація суспільства викли-
кана соціальними негараздами в державі: безробіттям, різким 
майновим розшаруванням, падінням моралі, криміналізацією по-
літичної сфери [27, с. 37–38];

– загрозлива демографічна ситуація, яка супроводжується 
не лише негативними змінами в кількості населення (зменшен-
ня кількості шлюбів, зростання кількості розлучень, збільшення 
частки бездітних та однодітних родин), а й у його якості через 
високий рівень захворюваності населення та скорочення серед-
ньої тривалості життя (хвороби, втрата здоров’я та працездатнос-
ті, ризик передчасної смерті внаслідок соціально небезпечних та 
соціально обумовлених захворювань тощо). Унаслідок старіння 
населення країни зростає демографічне навантаження на осіб 
працездатного віку непрацездатними особами. Скорочення чи-
сельності населення, його старіння та інші демографічні дефор-
мації загрожують погіршенням перспектив забезпечення непра-
цездатних громадян [5, с. 189];

– різке погіршення стану здоров’я населення, поширення 
соціальних хвороб, погіршення стану державної системи охо-
рони здоров’я, відсутність загальнообов’язкового державного 
медичного страхування, поширення хронічних та інфекційних 
захворювань, алкоголізму, наркоманії та інших соціально не-
безпечних захворювань [67];

– зростання обсягів міграції молоді за кордон;
– вимушена масова міграція за кордон та внутрішня міграція 

працездатного населення внаслідок масштабних ракетних обстрі-
лів усієї території України та ведення активних бойових дій на 
сході та півдні країни;

– високий рівень корупції;
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– зниження можливостей здобуття якісної освіти представни-
ками бідних прошарків суспільства;

– зростання дитячої та підліткової бездоглядності, безпри-
тульності;

– незадовільний рівень пенсійного забезпечення;
– низький рівень соціальної орієнтованості економіки, який ви-

являється у фінансуванні соціальних програм за залишковим прин-
ципом, віднесення соціальних заходів на другий план порівняно з 
економічними та політичними [12, c. 65; 27, с. 30–40; 65, с. 144].

Найбільш небезпечними зовнішніми загрозами соціальній 
безпеці України є:

– посягання на територіальну цілісність країни;
– втручання іноземних держав у внутрішні справи України;
– орієнтація розвитку суспільства на європейські соціальні 

стандарти без урахування ментальних особливостей та ресурс-
них підстав їх реалізації;

– копіювання рис суспільства споживання в Україні за несфор-
мованої раціональної культурі споживання;

– зростання енергетичної залежності країни;
– світові фінансові кризи та їх негативний вплив на економіч-

ну ситуацію в країні;
– поширення міжнародної економічної та кримінальної зло-

чинності, тероризму;
– гібридні методи війни проти України з боку росії;
– залежність від Міжнародного валютного фонду;
– посилення впливу транснаціональних корпорацій та низький 

рівень конкурентоспроможності вітчизняних компаній [65, с. 145].
Наслідки прояву реальних загроз соціальній безпеці для 

більшості населення полягають у різкому погіршенні соціаль-
но-економічного стану в країні, масовому збіднінні населення, 
значному зростанні цін на проживання, харчування, усі види 
послуг, освіту, транспорт, житло тощо, втраті людського потен-
ціалу та інтелектуального капіталу (демографічна криза, зброй-
на агресія, вимушена внутрішня та зовнішня міграція), високий 
рівень корупції та тінізації економіки [60, с. 98].

Для забезпечення соціальної безпеки держава створює систе-
му відповідних органів та фондів, які витрачає на пенсії, соці-
альні допомоги тощо. Уряд розробляє й реалізує програми, які 
сприяють зайнятості населення, скорочують безробіття, регулю-
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ють розміри заробітної плати тощо. Держава бере на себе турботу 
про матеріальний добробут громадян, особливо тих, хто має по-
требу в соціальному захисті; регулює економіку з обов’язковим 
урахуванням екологічних вимог; забезпечує захист економічних і 
соціальних прав людини. Ці завдання покладаються на суб’єктів 
забезпечення соціальної безпеки, якими виступають:

Верховна Рада України (парламент), яка відповідно до Кон-
ституції є «єдиним законодавчим органом в Україні» [20], що 
приймає закони, постанови та інші акти більшістю від її консти-
туційного складу, крім випадків, передбачених Конституцією. 
При цьому варто зазначити, що відповідно до ст. 92 Конституції, 
виключно законами України, зокрема, визначаються: «права і 
свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; осно-
вні обов’язки громадянина; статус іноземців та осіб без грома-
дянства; основи соціального захисту; освіти, культури й охорони 
здоров’я; екологічної безпеки; основи національної безпеки…» 
[20]. Також до повноважень парламенту належить затвердження 
загальнодержавних програм соціального розвитку; визначення 
форм і видів пенсійного забезпечення, а також засад регулюван-
ня праці й зайнятості тощо. Крім того, у Державному бюджеті 
України, який щорічно затверджується Верховною Радою Укра-
їни, встановлюються видатки на соціальний захист та соціальне 
забезпечення окремих категорій населення [18, с. 68].

Президент України є гарантом державного суверенітету, те-
риторіальної цілісності України, додержання Конституції, прав і 
свобод людини і громадянина (ст. 102 Конституції).

Рада національної безпеки та оборони України відповід-
но до функцій, визначених Конституцією та Законом України 
«Про Раду національної безпеки й оборони України», зокре-
ма, «розробляє та розглядає на своїх засіданнях питання, які 
відповідно до Конституції та законів України, Стратегії націо-
нальної безпеки України, Воєнної доктрини України належать 
до сфери національної безпеки й оборони, та подає пропозиції 
Президентові України, приймає рішення щодо заходів полі-
тичного, економічного, соціального, воєнного, науково-техно-
логічного, екологічного, інформаційного та іншого характеру 
відповідно до масштабу потенційних та реальних загроз на-
ціональним інтересам України; визначення потенційних та ре-
альних загроз національним інтересам України; невідкладних 
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заходів із розв’язання кризових ситуацій, що загрожують на-
ціональній безпеці України» [20].

Кабінет Міністрів України (Уряд України) є «вищим органом у 
системі органів виконавчої влади» [20], який «здійснює виконавчу 
владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні орга-
ни виконавчої влади та місцеві державні адміністрації, спрямовує, 
координує та контролює діяльність цих органів» [48]. Серед ви-
значених Конституцією (ст. 116) повноважень Кабінету Міністрів 
України щодо забезпечення соціальної безпеки варто відзначити:

 – забезпечення державного суверенітету й економічної само-
стійності України, здійснення внутрішньої й зовнішньої політики 
держави, виконання Конституції й законів України, актів Прези-
дента України;

 – вжиття заходів щодо забезпечення прав та свобод людини і 
громадянина;

 – забезпечення проведення… політики у сферах праці й за-
йнятості населення, соціального захисту, освіти, науки й культу-
ри, охорони природи, екологічної безпеки…;

 – розробку і здійснення загальнодержавних програм еконо-
мічного, науково-технічного, соціального й культурного розвитку 
України;

 – розробку проєкту Закону про Державний бюджет України й 
забезпечення виконання затвердженого Верховною Радою Украї-
ни Державного бюджету України;

 – здійснення заходів щодо забезпечення обороноздатнос-
ті й національної безпеки України, громадського порядку, бо-
ротьби зі злочинністю [20]. Більш детально ці повноваження 
Уряду України прописані в ст. 20 Закону України «Про Кабінет 
Міністрів України» [48].

Центральні органи виконавчої влади (міністерства, служби, 
агентства, інспекції та їх територіальні підрозділи) також мають 
певні повноваження щодо забезпечення соціальної безпеки від-
повідно до своєї компетенції, а саме:

Міністерство соціальної політики України є центральним 
органом виконавчої влади, який «забезпечує формування та 
реалізацію державної політики у сфері соціальної політики, 
загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного 
страхування, соціального захисту населення, волонтерської діяль-
ності, з питань сім’ї та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, 
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усиновлення та захисту прав дітей, запобігання та протидії домаш-
ньому насильству, насильству за ознакою статі, торгівлі людьми, 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, на-
дання соціальних послуг та проведення соціальної роботи, соці-
альної та професійної адаптації військово службовців, які звіль-
няються, осіб, звільнених із військової служби, ветеранів праці, 
ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» в 
частині організації виплати їм разової грошової допомоги, вете-
ранів військової служби, жертв нацистських переслідувань, ді-
тей війни та жертв політичних репресій, пенсійного забезпечен-
ня та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому 
державному соціальному страхуванню, здійснення державного 
контролю за дотриманням вимог законодавства під час надан-
ня соціальної підтримки (державна допомога, пільги, житлові 
субсидії та інші виплати, що проводяться за рахунок державного 
бюджету, соціальні послуги) та за дотриманням прав дітей, а та-
кож забезпечує формування та реалізує державну політику щодо 
здійснення державного нагляду у сфері загальнообов’язкового 
державного соціального страхування від нещасного випадку 
на виробництві та професійного захворювання, які спричини-
ли втрату працездатності, у зв’язку з тимчасовою втратою пра-
цездатності в частині забезпечення відповідності законодавству 
рішень правління Фонду соціального страхування, державного 
регулювання та нагляду за дотриманням норм Закону Украї-
ни «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 
щодо призначення (перерахування) і виплати пенсій у солідарній 
системі та щодо взаємодії Пенсійного фонду України з Фондом 
соціального страхування, у сфері гуманітарної допомоги» [45].

Міністерство економіки України є головним органом у систе-
мі центральних органів виконавчої влади, що «забезпечує форму-
вання та реалізує державну політику економічного, соціального 
розвитку й торгівлі, державну цінову політику, інтелектуальної 
власності, а також державного замовлення на підготовку фахів-
ців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, під-
вищення кваліфікації та перепідготовку кадрів; формування та 
реалізує державну інвестиційну політику, державну інноваційну 
політику в реальному секторі економіки; формування та реалізує 
державну політику у сфері праці, зайнятості населення, трудової 
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міграції, трудових відносин, соціального діалогу; формування та 
реалізацію державної політики у сфері промислової безпеки, охо-
рони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, 
здійснення державного гірничого нагляду, здійснення державно-
го нагляду та контролю за додержанням вимог законодавства про 
працю та зайнятість населення» [30].

Основними завданнями Міністерства з питань реінтеграції 
тимчасово окупованих територій України є:

– «забезпечення формування та реалізація державної політи-
ки з питань: тимчасово окупованої території та захисту прав на-
селення, що на ній проживає, кінцевою метою якої є їх реінтегра-
ція в єдиний правовий, інформаційний, соціально-економічний, 
культурний, освітній простір України; внутрішньо переміщених 
осіб та громадян України, які покинули своє місце проживан-
ня на тимчасово окупованих територіях України внаслідок або 
з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту 
та/або тимчасової окупації частини території України та виїха-
ли за кордон, сприяння реалізації їх прав і свобод та створення 
умов для добровільного повернення таких осіб до покинутого 
місця проживання або інтеграції за новим місцем проживання; 
дотримання норм міжнародного гуманітарного права на всій те-
риторії України; координації діяльності з надання гуманітарної 
допомоги цивільному населенню під час збройного конфлікту; 
розвитку тимчасово окупованої території після її реінтеграції, а 
також прилеглих до неї територій; інформаційного суверенітету 
України (крім здійснення повноважень з управління цілісними 
майновими комплексами державного підприємства «Мультиме-
дійна платформа іномовлення України» та Українського націо-
нального інформаційного агентства «Укрінформ»);

– участь у формуванні та реалізації державної політики щодо за-
хисту прав і свобод осіб, які порушено внаслідок тимчасової окупа-
ції частини території України або втрати контролю над її частиною;

– сприяння: реалізації прав і свобод громадян України, які про-
живають на тимчасово окупованих територіях України, а також 
прилеглих до них територіях; задоволенню національно-культур-
них, мовних, освітніх потреб, розвитку етнічної самобутності ко-
рінних народів та національних меншин, що проживають на тим-
часово окупованих територіях України, а також прилеглих до них 
територіях; задоволенню соціально-економічних, екологічних, 
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інформаційних та культурних потреб населення, що проживає на 
тимчасово окупованих територіях України, а також прилеглих до 
них територіях» [8].

Міністерство молоді та спорту України є головним органом 
у системі центральних органів виконавчої влади, що «забезпе-
чує формування та реалізує державну політику у сферах моло-
діжної політики, фізичної культури і спорту, національно-па-
тріотичного виховання» [42].

Міністерство у справах ветеранів України є головним орга-
ном у системі центральних органів виконавчої влади, що «за-
безпечує формування та реалізує державну політику у сфері 
соціального захисту ветеранів війни, осіб, які мають особливі 
заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Рево-
люції Гідності, членів сімей таких осіб і членів сімей загиблих 
(померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) 
Захисників і Захисниць України, зокрема щодо забезпечення 
психологічної реабілітації, соціальної та професійної адапта-
ції, зайнятості, підвищення конкурентоспроможності на рин-
ку праці, а також санаторно-курортним лікуванням, житлом; 
надання довічних державних стипендій, щорічної виплати до  
5 травня разової грошової допомоги (крім організації виплати та-
кої допомоги); надання, позбавлення статусу та видачі посвідчень 
ветеранам та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, 
членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць Укра-
їни; забезпечення прав і свобод ветеранів та членів їх сімей» [9].

Міністерство освіти і науки України є головним органом у сис-
темі центральних органів виконавчої влади, що «забезпечує фор-
мування та реалізує державну політику у сферах освіти й науки, 
наукової, науково-технічної діяльності, інноваційної діяльності в 
зазначених сферах, трансферу (передачі) технологій» [43].

Міністерство охорони здоров’я України є головним органом у 
системі центральних органів виконавчої влади, що «забезпечує фор-
мування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, 
а також захисту населення від інфекційних хвороб, протидії ВІЛ-
інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням, 
попередження та профілактики неінфекційних захворювань, забез-
печує формування та реалізує державну політику у сферах:

 – епідеміологічного нагляду (спостереження), імунопро-
філактики, промоції здорового способу життя та запобігання 
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факторам ризику, попередження та зниження рівня вживання 
тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я насе-
лення, безпеки харчових продуктів, регламентації факторів се-
редовища життєдіяльності населення, гігієнічної регламентації 
небезпечних факторів, створення національної системи крові, 
управління системою якості щодо безпеки крові, біологічної 
безпеки та біологічного захисту, боротьби зі стійкістю до проти-
мікробних препаратів, реагування на небезпеки для здоров’я та 
надзвичайні стани у сфері охорони здоров’я, а також забезпе-
чення формування державної політики у сферах санітарного та 
епідемічного благополуччя населення;

 – розвитку медичних послуг, впровадження електронної сис-
теми охорони здоров’я, забезпечення державних фінансових га-
рантій медичного обслуговування населення;

 – технічного регулювання медичних виробів, медичних ви-
робів для діагностики in vitro, активних медичних виробів, які 
імплантують, косметичної продукції;

 – забезпечення населення якісними, ефективними та безпеч-
ними лікарськими засобами, створення, виробництва, контролю 
якості та реалізації лікарських засобів, медичних імунобіологіч-
них препаратів, обігу наркотичних засобів, психотропних речо-
вин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, а 
також безпечних медичних виробів та косметичної продукції;

 – розвитку кадрового потенціалу системи охорони здо ров’я, 
вищої медичної, фармацевтичної освіти та науки» [44].

Міністерство внутрішніх справ України є головним органом 
у системі центральних органів виконавчої влади, що «забезпечує 
формування державної політики у сферах забезпечення охорони 
прав і свобод людини, інтересів суспільства й держави, проти-
дії злочинності…; цивільного захисту, захисту населення й тери-
торій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, 
ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння 
пожеж, пожежної та техногенної безпеки…; міграції (імміграції 
та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) мі-
грації, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших 
визначених законодавством категорій мігрантів» [41].

Державна служба України з надзвичайних ситуацій є цен-
тральним органом виконавчої влади, який «реалізує державну 
політику у сфері цивільного захисту, захисту населення й тери-
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торій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, 
гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки» [39].

Державна міграційна служба України є центральним органом ви-
конавчої влади, який «реалізує державну політику у сферах міграції 
(імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (неза-
конній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців 
та інших визначених законодавством категорій мігрантів» [38].

Державна служба якості освіти України є центральним органом 
виконавчої влади, який «реалізує державну політику у сфері освіти, 
зокрема з питань забезпечення якості освіти, забезпечення якості 
освітньої діяльності, здійснення державного нагляду (контролю) за 
закладами освіти щодо дотримання ними законодавства» [7].

Державна служба України з питань праці є центральним орга-
ном виконавчої влади, який «реалізує державну політику у сферах 
промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з 
вибуховими матеріалами промислового призначення, здійснення 
державного гірничого нагляду, а також із питань нагляду та контр-
олю за додержанням законодавства про працю, зайнятість насе-
лення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 
нещасного випадку на виробництві та професійного захворюван-
ня, які спричинили втрату працездатності, у зв’язку з тимчасовою 
втратою працездатності, на випадок безробіття в частині призна-
чення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання 
соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з 
метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб» [40].

Основними завданням Національної соціальної сервісної 
служба України є:

– «реалізація державної політики у сфері соціального захисту 
населення з питань: надання соціальних послуг та провадження 
соціальної роботи; соціальної підтримки сім’ї, соціального захис-
ту бездомних осіб; соціальної адаптації осіб, які відбули покаран-
ня у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, 
а також звільнених від подальшого відбування зазначених видів 
покарання; запобігання та протидії домашньому насильству, на-
сильству за ознакою статі, торгівлі людьми; забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків; захисту прав депортова-
них за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну; со-
ціального захисту осіб з інвалідністю, осіб, постраждалих унаслі-
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док Чорнобильської катастрофи, внутрішньо переміщених осіб, 
ветеранів праці, ветеранів військової служби, жертв нацистських 
переслідувань, дітей війни, жертв політичних репресій; соціаль-
ного захисту ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія За-
кону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту» в частині організації виплати їм разової грошової допо-
моги, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, 
які звільняються, осіб, звільнених із військової служби: волон-
терської діяльності; активного та здорового довголіття, подолан-
ня негативних наслідків старіння;

– реалізація державної політики у сфері оздоровлення та від-
починку дітей, усиновлення та захисту прав дітей;

– реалізація державної політики у сфері здійснення державного 
контролю: за дотриманням вимог законодавства під час надання со-
ціальної підтримки (державна допомога, пільги, житлові субсидії 
та інші виплати, що здійснюються за рахунок коштів державного 
бюджету, соціальні послуги); за використанням коштів державного 
бюджету, виділених для надання соціальної підтримки, зокрема під 
час проведення перерахунку її розмірів у разі встановлення фактів 
надмірної виплати коштів або надання її з порушенням законодав-
ства; за дотриманням прав дітей;

– у межах повноважень, визначених законом, методичне забез-
печення та координація діяльності органів місцевого самовряду-
вання, центрів надання адміністративних послуг у частині надання 
адміністративних послуг соціального характеру, організації соці-
альної роботи та надання базових соціальних послуг з урахуван-
ням потреб жителів територіальної громади» [11].

Основними завданнями Національної служби здоров’я України 
є: «реалізація державної політики у сфері державних фінансових 
гарантій медичного обслуговування населення за програмою дер-
жавних гарантій медичного обслуговування населення (програма 
медичних гарантій) та виконання функцій замовника медичних по-
слуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій» [56].

Пенсійний фонд України є центральним органом виконавчої вла-
ди, що «реалізує державну політику з питань пенсійного забезпе-
чення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому 
державному соціальному страхуванню» [46].

Фонд соціального страхування України є органом, який «здій-
снює керівництво та управління загальнообов’язковим держав-
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ним соціальним страхуванням від нещасного випадку, у зв’язку з 
тимчасовою втратою працездатності та медичним страхуванням, 
провадить акумуляцію страхових внесків, контроль за викорис-
танням коштів, забезпечує фінансування виплат за цими вида-
ми загальнообов’язкового державного соціального страхування 
та здійснює інші функції згідно із затвердженим статутом» [34]. 
Основними завданнями Фонду та його робочих органів є:

– реалізація державної політики у сферах соціального стра-
хування від нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв’язку з 
тимчасовою втратою працездатності, медичного страхування;

– надання матеріального забезпечення, страхових виплат та 
соціальних послуг відповідно до закону;

– профілактика нещасних випадків;
– віднесення страхувальника до класу професійного ризику ви-

робництва з урахуванням виду його економічної діяльності;
– проведення перевірок достовірності поданих страху-

вальниками відомостей про види економічної діяльності  
(у тому числі основний) підприємств, установ і організацій неза-
лежно від форми власності, виду діяльності та господарювання для 
віднесення страхувальника до класу професійного ризику вироб-
ництва з урахуванням виду його економічної діяльності;

– здійснення перевірки обґрунтованості видачі та продо-
вження листків непрацездатності застрахованим особам, у тому 
числі на підставі інформації з електронного реєстру листків не-
працездатності;

– здійснення контролю за використанням роботодавцями та 
застрахованими особами коштів Фонду;

– аналіз та прогнозування надходження коштів від сплати єди-
ного внеску [34].

До відання місцевих органів виконавчої влади (обласних, ра-
йонних, міських та районних у місті державних адміністрацій) у 
межах та формах, визначених Конституцією й законами України, 
належить вирішення питань, серед яких, зокрема: забезпечення 
законності, охорони прав, свобод та законних інтересів громадян; 
соціально-економічного розвитку відповідних територій; науки, 
освіти, культури, охорони здоров’я; соціального захисту, зайня-
тості населення, праці та заробітної плати. При цьому Уряд Укра-
їни в межах, визначених законами України, може їм передавати 
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окремі повноваження органів виконавчої влади вищого рівня. 
Крім того, на місцеві державні адміністрації в межах, визначе-
них Конституцією й законами України, покладається здійснення 
на відповідних територіях державного контролю, зокрема, додер-
жанням законодавства з питань науки, освіти, охорони здоров’я, 
соціального захисту населення; охороною праці [50].

Судові органи: забезпечують захист конституційного ладу в 
Україні; здійснюють правосуддя в справах про злочини, які за-
зіхають на безпеку особистості, суспільства й держави; забезпе-
чують судовий захист громадян, громадських та інших організа-
цій і об’єднань, чиї права були порушені у зв’язку з діяльністю 
щодо забезпечення безпеки [57, с. 121]. Крім того, «суд, здій-
снюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує 
кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і 
свобод, гарантованих Конституцією й законами України, а також 
міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України» [55]. А «судові рішення, що набрали 
законної сили, є обов’язковими до виконання всіма органами дер-
жавної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадовими 
та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх 
об’єднаннями на всій території України» [55].

Органи місцевого самоврядування мають самоврядні та деле-
говані повноваження щодо забезпечення соціальної безпеки від-
повідно до своєї компетенції, а саме:

– виключною компетенцією сільських, селищних, міських рад 
є затвердження програм соціально-економічного та культурного 
розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, 
цільових програм з інших питань місцевого самоврядування; за-
твердження місцевого бюджету, внесення змін до нього; затвер-
дження звіту про виконання відповідного бюджету; реорганізація 
або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності 
здійснюється за рішенням місцевої ради; створення відповідно до 
закону за рахунок коштів місцевого бюджету установ із надання 
безоплатної первинної правової допомоги…;

– до відання виконавчих органів сільських, селищних та місь-
ких рад належать:

а) власні (самоврядні) повноваження:
 – встановлення за рахунок власних коштів і благодійних над-

ходжень додаткових до встановлених законодавством гарантій 
щодо соціального захисту населення;
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 – вирішення відповідно до законодавства питань про подання 
допомоги особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, сім’ям 
загиблих (померлих або визнаних такими, що пропали безвісти) 
військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у 
запас (крім військовослужбовців строкової служби та військової 
служби за призовом осіб офіцерського складу) або відставку, осо-
бам з інвалідністю з дитинства, багатодітним сім’ям у будівництві 
індивідуальних жилих будинків, проведенні капітального ремон-
ту житла, у придбанні будівельних матеріалів; відведення зазна-
ченим особам у першочерговому порядку земельних ділянок для 
індивідуального будівництва, садівництва та городництва;

 – організація для малозабезпечених громадян похилого віку, 
осіб з інвалідністю будинків-інтернатів, побутового обслугову-
вання, продажу товарів у спеціальних магазинах і відділах за со-
ціально доступними цінами, а також безоплатного харчування;

 – вирішення питань про надання за рахунок коштів місцевих 
бюджетів ритуальних послуг у зв’язку з похованням самотніх 
громадян, ветеранів війни та праці, а також інших категорій ма-
лозабезпечених громадян; подання допомоги на поховання гро-
мадян в інших випадках, передбачених законодавством;

 – звернення до центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику з питань державного нагляду та 
контролю за додержанням законодавства про працю, чи його те-
риторіального органу про порушення суб’єктом господарювання 
законодавства про працю та зайнятість населення;

б) делеговані повноваження:
 – підготовка й подання на затвердження ради цільових місце-

вих програм поліпшення стану безпеки й умов праці та виробни-
чого середовища, територіальних програм зайнятості та заходів 
щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіт-
тя, організація їх виконання; участь у розробленні цільових ре-
гіональних програм поліпшення стану безпеки й умов праці та 
виробничого середовища, зайнятості населення, що затверджу-
ються відповідно районними, обласними радами;

 – забезпечення здійснення передбачених законодавством за-
ходів щодо поліпшення житлових і матеріально-побутових умов 
осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, громадян, реабілі-
тованих як жертви політичних репресій, військовослужбовців, 
а також військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, 
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сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян 
похилого віку, які потребують обслуговування вдома, до влашту-
вання в будинки осіб з інвалідністю і громадян похилого віку, 
які мають потребу в цьому, дітей, що залишилися без піклування 
батьків, на виховання в сім’ї громадян;

 – вирішення відповідно до законодавства питань надання со-
ціальних послуг особам та сім’ям із дітьми, які перебувають у 
складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допо-
моги, забезпечення утримання та виховання дітей, які перебува-
ють у складних життєвих обставинах;

 – вирішення відповідно до законодавства питань про надання 
пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства й дитинства;

 – вирішення у встановленому законодавством порядку пи-
тань опіки й піклування;

 – подання відповідно до законодавства одноразової допомоги 
громадянам, які постраждали від стихійного лиха;

 – вирішення відповідно до законодавства питань про на-
дання компенсацій і пільг громадянам, які постраждали вна-
слідок Чорнобильської катастрофи, в інших випадках, перед-
бачених законодавством;

 – організація проведення громадських та тимчасових ро-
біт для осіб, зареєстрованих як безробітні, а також учнівської та 
студентської молоді у вільний від занять час на підприємствах, 
в установах та організаціях, що належать до комунальної влас-
ності, а також за договорами – на підприємствах, в установах та 
організаціях, що належать до інших форм власності;

 – здійснення контролю за охороною праці, забезпеченням 
соціального захисту працівників підприємств, установ та ор-
ганізацій усіх форм власності, у тому числі зайнятих на ро-
ботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, за якіс-
тю проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності 
нормативно-правовим актам про охорону праці, за наданням 
працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій 
за роботу в шкідливих умовах;

 – участь у соціальному діалозі, веденні колективних пе-
реговорів, укладенні територіальних угод, здійсненні контр-
олю за їх виконанням, вирішенні колективних трудових спорів 
(конфліктів) щодо підприємств, установ та організацій, роз-
ташованих на відповідній території; повідомна реєстрація в 
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установленому порядку колективних договорів і територіаль-
них угод відповідного рівня;

 – встановлення відповідно до законодавства розмірів і поряд-
ку виплати щомісячної допомоги особам, які здійснюють догляд 
за самотніми громадянами, які за висновком медичних закладів 
потребують постійного стороннього догляду;

 – здійснення контролю за поданням відповідно до закону під-
приємствами, установами та організаціями всіх форм власності 
відомостей про наявність вільних робочих місць (посад); органі-
зація інформування населення про потребу підприємств, установ 
та організацій усіх форм власності в працівниках;

 – прийняття рішень про створення на підприємствах, в уста-
новах та організаціях спеціальних робочих місць для осіб з об-
меженою працездатністю, організація їх професійної підготовки, 
а також погодження ліквідації таких робочих місць;

 – здійснення згідно із законодавством заходів соціального па-
тронажу щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження 
волі або позбавлення волі на певний строк, а також осіб, до яких 
застосовано пробацію;

 – організація надання соціальних послуг бездомним особам;
 – здійснення відповідно до закону заходів, спрямованих на 

запобігання бездомності осіб;
 – визначення видів безоплатних суспільно корисних робіт 

для осіб, яким призначено покарання у виді громадських робіт.
 – забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, сво-

бод та законних інтересів громадян, зокрема вжиття в разі надзви-
чайних ситуацій необхідних заходів відповідно до закону щодо 
забезпечення державного і громадського порядку, життєдіяльнос-
ті підприємств, установ та організацій, врятування життя людей, 
захисту їх здоров’я, збереження матеріальних цінностей [49].

Суб’єктами забезпечення безпеки людини, суспільства й 
держави можуть бути й об’єднання громадян: політичні партії, 
громадські об’єднання, комерційні організації, інші організо-
вані групи громадян, але їх можливості в цій сфері обмеже-
ні законодавством. Правову основу діяльності цих об’єднань 
щодо забезпечення безпеки держави, крім інституту крайньої 
необхідності й необхідної оборони, складають правові доку-
менти, у яких визначені права та обов’язки створюваних гро-
мадських структур, а також інші нормативні акти. Крім того, 
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важливого значення набуває створення громадянами держа-
ви самодіяльних громадських структур для підтримки гро-
мадського правопорядку та захисту прав і інтересів громадян.  
А на державну владу покладається прямий обов’язок щодо стиму-
лювання індивідуальної й колективної участі громадян держави в 
процесі забезпечення безпеки [57, с. 119]. Крім того, громадським 
об’єднанням, зареєстрованим у встановленому законом порядку, 
гарантується відповідно до Конституції та законів України, а та-
кож статутних положень можливість здійснювати дослідження з 
питань національної безпеки й оборони, публічно презентувати 
їх результати, створювати для цього громадські фонди, центри, 
колективи експертів тощо; проводити громадську експертизу 
проєктів законів, рішень, програм, представляти свої висновки і 
пропозиції для розгляду відповідним державним органам [51].

Суб’єктами забезпечення соціальної безпеки можуть ви-
ступати волонтери, які ведуть волонтерську діяльність (до-
бровільну, соціально спрямовану, неприбуткову діяльність, що 
здійснюється волонтерами шляхом надання волонтерської до-
помоги) за такими напрямами:

– надання волонтерської допомоги з метою підтримки мало-
забезпечених, безробітних, багатодітних, бездомних, безпритуль-
них, осіб, що потребують соціальної реабілітації;

– здійснення догляду за хворими, особами з інвалідністю, 
одинокими, людьми похилого віку та іншими особами, які че-
рез свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують 
підтримки та допомоги;

– надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок 
надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, дії 
особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєн-
ного стану, проведення антитерористичної операції, здійснення 
заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі 
і стримування збройної агресії російської федерації в Донецькій 
та Луганській областях, у результаті соціальних конфліктів, не-
щасних випадків, а також жертвам кримінальних правопорушень, 
біженцям, внутрішньо переміщеним особам;

– надання допомоги особам, які через свої фізичні або інші 
вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів;

– надання волонтерської допомоги для ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;
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– надання волонтерської допомоги Збройним Силам України, 
іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, ор-
ганам державної влади під час дії особливого періоду, правових 
режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антите-
рористичної операції, здійснення заходів із забезпечення націо-
нальної безпеки й оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
російської федерації в Донецькій та Луганській областях;

– сприяння уповноваженому органу з питань пробації в здій-
сненні нагляду за засудженими та проведенні з ними соціально-
виховної роботи;

– надання волонтерської допомоги за іншими напрямами, не 
забороненими законодавством [35].

Суб’єктами забезпечення безпеки можуть бути і громадяни, 
наприклад у разі безпосереднього злочинного посягання на їхнє 
життя, здоров’я, майно тощо або посягання на життя, здоров’я, 
майно або соціальне становище інших осіб. Однак можливості 
громадян держави вживати конкретних заходів, спрямованих на 
забезпечення соціальної безпеки, також обмежені чинним зако-
нодавством. Основними правовими інститутами, що регламенту-
ють діяльність громадян щодо забезпечення безпеки, є необхідна 
оборона, крайня необхідність, правомірність нанесення шкоди 
при затриманні злочинця і виправданий ризик. Крім того, участь 
громадян у забезпеченні безпеки полягає у виробленні мораль-
них норм регулювання суспільних відносин, що складаються в 
державі. Важливо також відзначити, що ефективність діяльнос-
ті держави щодо забезпечення соціальної безпеки багато в чому 
залежить від ініціативи громадян, оскільки самі громадяни вирі-
шують, звертатися за допомогою до органів державної влади чи 
органів місцевого самоврядування чи ні [57, с. 119].

Функції суб’єктів забезпечення соціальної безпеки можна роз-
межувати на загальні, спеціальні та допоміжні.

До загальних функцій суб’єктів забезпечення соціальної без-
пеки можна віднести прогнозування, планування, організацію, 
регулювання, координацію, облік та контроль. Прогнозування є 
науково обґрунтованим передбаченням динаміки розвитку соці-
альних процесів і явищ. Планування виражається у формуванні 
мети, напрямів, завдань і засобів реалізації проєктів суспільно-
го розвитку, а також розробленні програм для реалізації зазначе-
них планів. Організацією є формування керуючих та керованих 
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систем і зв’язків між ними, що виражається в створенні органів 
управління тощо. Регулювання охоплює поточні заходи впливу на 
будь-які відхилення від заданих параметрів, за її допомогою здій-
снюється безпосередній вплив на стан соціальної безпеки. Шля-
хом координації забезпечується узгодженість дій усіх суб’єктів 
системи управління як у внутрішньому середовищі, так і із зо-
внішніми структурами, забезпечується співпраця. Облік означає 
збирання, передачу, зберігання й обробку інформації про діяль-
ність різних суб’єктів забезпечення соціальної безпеки, що є пе-
редумовою для здійснення функції контролю – постійного надан-
ня інформації про дійсний стан справ щодо виконання завдань 
суб’єктами забезпечення соціальної безпеки [1, с. 265].

Спеціальні функції суб’єктів забезпечення соціальної безпеки 
визначають статус окремого об’єкта та суб’єкта і їх співвідношен-
ня у сфері забезпечення соціальної безпеки. На вищому рівні до 
них належать: установлення режиму законності та правопорядку 
у сфері забезпечення соціальної безпеки; формування правового 
поля діяльності щодо забезпечення соціальної безпеки; розробка 
та реалізація завдань та функцій держави щодо наукового та тех-
нічного забезпечення функцій соціальної безпеки [19, с. 76].

Допоміжні функції створюють умови для нормальної діяль-
ності суб’єктів забезпечення соціальної безпеки, призначені для 
обслуговування загальних та спеціальних. Такі функції пропону-
ють розділяти на:

а) цілеформування – прогнозування, стратегічне та поточне 
планування;

б) ресурсне забезпечення – фінансування, матеріально-технічне 
постачання, транспортне обслуговування, кадрове забезпечення;

в) регламентація управління – координація, організація та 
контроль [4, с. 240].

4. Пріоритети розв’язання проблеми забезпечення соціальної 
безпеки України в сучасних умовах державотворення

Соціальна безпека гарантує стабільність, запобігає соціальним за-
грозам та ризикам і мінімізує їх, сприяє розвитку та збереженню люд-
ського потенціалу – найціннішого стратегічного ресурсу існування та 
розвитку держави, створює умови для гідного життя. Незабезпечення 
соціальної безпеки призводить таких негативних наслідків, як:

– занепад економіки, який пов’язаний із падінням трудової мо-
ралі та трудової мотивації;
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– економічні кризи, найбільш небезпечним наслідком яких є 
соціальний вибух;

– екологічні катастрофи, які зумовлені нехтуванням соціумом 
безпечного середовища проживання;

– ігнорування системи ціннісних орієнтацій у суспільстві, не-
гативне ставлення до освіти й науки, які визначають майбутнє 
країни [65, с. 48].

Варто зазначити, що в сучасних умовах розвиток соціальних 
процесів набуває некерованого характеру, що призводить до сут-
тєвих соціальних деформацій. Їх наслідком є падіння життєвого 
рівня населення. Це провокує зростання соціально-політичної 
напруженості, породжує зневіру в майбутнє та сприяє активіза-
ції діяльності політичних сил, що загрожують суверенітету та 
територіальній цілісності держави. Недосконалість проведення 
реформ в економіці України та соціальні деформації в суспільстві 
за таких обставин набувають рівня загроз. У цьому контексті за-
безпечення соціальної стабільності та формування громадянсько-
го суспільства є найважливішим пріоритетом соціальної безпеки. 
Проте можливим це є лише в разі забезпечення узгодженої діяль-
ності державних і недержавних інституцій та громадян, що дасть 
змогу уникнути руйнівних суспільних потрясінь, які з’являються 
на шляху економічних та соціальних перетворень. До того ж ви-
рішення складних завдань щодо реформування економіки та по-
будови соціально захищеного суспільства сьогодні відбувається в 
умовах економічної кризи на фоні масштабного збройного втор-
гнення російської федерації на територію України.

Це висуває відповідні вимоги до формування національних 
інтересів у соціальній сфері, спроможності своєчасно виявляти 
й адекватно оцінювати небезпечність потенційних загроз, визна-
чати шляхи та засоби локалізації й нейтралізації загроз, які є не-
безпечними для соціальної безпеки:

– соціальні деформації (стрімке соціальне розшарування, збід-
нення широких верств населення, руйнація трудового потенціалу 
суспільства) визначають загрози неприйнятного відхилення від 
траєкторії послідовної реалізації національних інтересів України;

– соціальні проблеми в умовах масштабного збройного втор-
гнення та ведення бойових дій на частині території країни набу-
вають такого гострого характеру, що призводять до різкого зрос-
тання соціально-політичної напруженості;
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– соціальні трансформації можуть завадити не тільки розбудові в 
Україні соціально орієнтованої ефективної ринкової економіки [3].

Зростання соціально-політичної напруженості та соціальні 
деформації визначають необхідність своєчасного виявлення й 
оцінки соціальних загроз та небезпек, розробки засобів їх ней-
тралізації та відвернення. Водночас слід ураховувати специфіку 
характеру соціальних загроз і небезпек, яка полягає в тому, що їх 
тривале накопичення може супроводжуватись відсутністю суттє-
вих зовнішніх проявів, яке може призвести до їх раптового вияв-
лення у формі гострих соціальних конфліктів.

Факторами, які загрожують соціальній безпеці, сьогодні є все 
те, що знижує якість життя населення, завдає шкоди конкретній 
людині, суспільству загалом. Існує чітка залежність між показни-
ком соціальної стабільності суспільства та рівнем соціальної без-
пеки. Соціальна безпека пов’язана зі стійкістю соціально-політич-
ної системи до несприятливих впливів, з її здатністю до суспільної 
інтеграції та адаптації до умов, що змінюються [33, с. 137].

В умовах ринку нерівність у доходах стає неминучою, і за 
таких умов саме держава відповідає за забезпечення соціальної 
справедливості: доступ кожної людини до базових ресурсів. Дер-
жава зобов’язана: забезпечити гнучкість на ринку праці, знищити 
бар’єри, які перешкоджають пересуванню робочої сили, розроби-
ти дієву стратегію боротьби з бідністю і включити її до загальних 
довгострокових планів стабільного економічного розвитку. Влада 
повинна створити такі умови, за яких кожна сім’я буде матиме 
такий рівень доходу, щоби вона була в змозі забезпечити себе най-
необхіднішим: продуктами харчування, одягом, житлом, мати до-
ступ до медичних послуг та освіти. У результаті цього людина 
отримує можливість жити й підтримувати своє здоров’я на на-
лежному рівні та задовольняти основні людські потреби, а також 
виховувати своїх дітей так, щоби вони в майбутньому відчували 
обов’язок перед державою і стали гідними громадянами [3].

Беззаперечним є той факт, що соціальні інтереси втілюють 
реалізацію сукупності національних інтересів: збереження гено-
фонду українського народу, забезпечення безпечних умов життє-
діяльності суспільства, недопущення руйнації інтелектуально-
го потенціалу, занепаду окремих соціальних груп і морального 
здоров’я населення. У надзвичайно складних соціально-еконо-
мічних умовах, які поглиблюються в умовах воєнного стану, від 
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їх реалізації значною мірою залежить доля державності України, 
насамперед виживання української нації.

Одним із головних критеріїв визначення важливості соціаль-
них інтересів сьогодні є визначення ступеня небезпеки незворот-
них руйнувань у соціальній підсистемі, що набувають рівня загроз 
соціальній безпеці. Відповідно до таких критеріїв прикладом од-
ного з пріоритетних напрямів національного інтересу в соціальній 
сфері є демографічна ситуація в Україні, за якої відбувається ско-
рочення тривалості життя та збільшення смертності населення, 
особливо в працездатному віці. В Україні сформувалося від’ємне 
міграційне сальдо, що свідчить про неприйнятність умов жит-
тєдіяльності для значних груп населення. Зростає демографічне 
навантаження на населення працездатного віку за рахунок не-
працездатних осіб пенсійного віку. Водночас демографічне на-
вантаження дітьми зменшується. До вищезазначених додаються 
проблеми, що виникли внаслідок масштабної збройної агресії 
проти України, яка породила соціальні небезпеки для нації. Вони 
визначаються фізичним знищенням людей, значною вимуше-
ною міграцією населення внаслідок ведення активних бойових 
дій на значній території країни, зростанням кількості біженців, 
які виїздять за межі України; незахищеністю мирного населен-
ня на тимчасово окупованих та непідконтрольних територіях, 
порушенням на них прав і свобод людини; різким погіршен-
ням психічного та фізичного стану здоров’я громадян України 
через тривалий термін дії стресогенних чинників; зростанням 
кількості суїцидів, загальної захворюваності та смертності на-
селення; пораненням і травмуванням людей унаслідок бойових 
дій та ракетних обстрілів із подальшими обмеженням повно-
цінного життя; посиленням протистояння постійного населен-
ня України та внутрішньо переміщених осіб; зростанням без-
робіття внаслідок цілеспрямованого знищення або руйнування 
агресором та закриття значної кількості підприємств в умовах 
воєнного стану; наявністю соціальної напруженості в суспіль-
стві та злочинності; руйнування та знищення закладів системи 
охорони здоров’я не лише в зоні ведення бойових дій, яке уне-
можливлює надання своєчасної та якісної медичної допомоги 
населенню; виникненням релігійних протистоянь, зростанням 
міжконфесійних конфліктів; нерозвиненістю культури безпеки 
у воєнній, політичній, соціальній, інформаційній сферах [61].
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Збройна агресія та прямі соціальні загрози й ризики, які вона 
зумовила, негативно вплинули й на загальний стан соціальної без-
пеки України. Зросли загальні негативні тенденції до створення 
можливостей збереження та розвитку людського потенціалу. Залу-
чення ресурсів на воєнні цілі поглибило системну кризу в країні, 
зросла залежність економіки від політики, знизилися можливості 
досягнення соціальних та економічних цілей [60, с. 104–105].

З таких умов ще однією проблемою стає загальне зубожіння 
населення. Скорочення рівня індивідуальних доходів є ключовим 
моментом зубожіння й має найрізноманітніші наслідки: недоїдан-
ня; зростання захворюваності і смертності; зменшення тривалос-
ті життя; скорочення доступу до освіти; медичного обслуговуван-
ня; поширення безграмотності, а також обмеження можливості 
протидіяти шкідливому впливу екологічних чинників. Крім того, 
малозабезпечена людина більше часу та сил витрачає на виживан-
ня, відповідно її соціальна активність низька. До того ж добробут 
значної кількості домогосподарств зазнав збитків через суттєві 
майнові втрати серед населення, яке постраждало внаслідок ра-
кетних і авіаційних обстрілів та бомбардувань житлових районів 
міст, сіл та селищ переважної кількості областей України, наслід-
ком яких стало пошкодження або знищення об’єктів критичної та 
транспортної інфраструктури, житлових будинків, об’єктів про-
мисловості та соціальної сфери, історичних пам’яток та закладів 
культури по всій території країни. Найбільших руйнувань зазна-
ли об’єкти в населених пунктах, розташованих у районах веден-
ня активних бойових дій та в зоні досяжності реактивних систем 
залпового вогню країни-агресора. Внутрішніми переселенцями 
стали понад 6,5 млн осіб, понад 4 млн осіб виїхали за кордон і 
майже 0,5 млн перебувають на території росії, значна частина з 
яких є примусово переміщеними країною-агресором.

Зростання еміграційних процесів унаслідок збройної агресії 
є ще однією загрозою для перспектив розвитку країни – реальна 
можливість втрати її інтелектуального та трудового потенціалу. 
Тому ситуація, що склалася в Україні, вимагає врахування емігра-
ційного чинника при визначенні перспектив побудови суверенної 
української держави, створення відповідних умов для збереження 
та виживання населення, без чого підтримання її соціальної без-
пеки буде безперспективною справою [3].
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Ще одним з основних факторів соціальної безпеки є охоро-
на здоров’я. Складовими права громадян України на охорону 
здоров’я національне законодавство передбачає:

– життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний до-
гляд та соціальне обслуговування й забезпечення, який є необхід-
ним для підтримання здоров’я;

– безпечне для життя і здоров’я довкілля;
– безпечні і здорові умови праці, навчання, побуту та відпо-

чинку;
– кваліфіковану медико-санітарну допомогу, включаючи віль-

ний вибір лікаря та закладу охорони здоров’я;
– достовірну та своєчасну інформацію про стан здоров’я насе-

лення, включаючи існуючі та можливі фактори ризику, їх ступінь;
– правовий захист від незаконних форм дискримінації, 

пов’язаних зі станом здоров’я;
– відшкодування заподіяної здоров’ю шкоди тощо [28].
Водночас про незадовільний стан системи охорони здоров’я 

України показово свідчить ситуація з подоланням у країні на-
слідків масштабної пандемії COVID-19, до якої країна виявилась 
не готовою. Ситуацію погіршили фінансово-економічна криза та 
збройна агресія російської федерації. До цього додались незавер-
шена медична реформа, дефіцит необхідних медичних виробів 
(зокрема апаратів штучної вентиляції легенів, тестів на коронаві-
рус тощо) та засобів індивідуального захисту (масок, антисепти-
ків), недалекоглядна ліквідація системи протиепідемічного захис-
ту, недостатня готовність до дій системи кризового реагування 
на масштабні надзвичайні ситуації. Проте навіть за таких умов, 
запровадивши жорсткі обмежувальні заходи загальнонаціональ-
ного карантину, Україні вдалося уникнути італійського сценарію 
під час першої хвилі захворюваності [17]. Водночас заходи жор-
сткого карантину аж до повного припинення господарського та 
громадського життя не дали тривалого результату. Згодом було 
розроблено заходи адаптивного карантину з чіткою регламентаці-
єю протиепідемічних заходів із поділом регіонів залежно від рівня 
епідемічної небезпеки поширення COVID-19 («зелений», «жов-
тий», «помаранчевий», «червоний»). Такий розподіл дав змогу 
посилювати або послаблювати обмежувальні заходи залежно від 
епідемічної ситуації, яка склалася на тій чи іншій території [36]. 
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Наприкінці лютого 2021 р. Україна долучилася до вакцинації на-
селення проти COVID-19. Це не зупинило чергової хвилі панде-
мії, яка відзначилась запровадженням жорстких обмежувальних 
заходів у регіонах із «червоним» рівнем епідемічної небезпеки, 
проте зменшило катастрофічність її наслідків.

Сьогодні, незважаючи на масштабне збройне вторгнення 
військ російської федерації на територію України, система охо-
рони здоров’я продовжує вдосконалюватися в напрямі підви-
щення якості та доступності медичних послуг для всіх верств 
населення країни. Адже з погляду цивілізованого суспільства 
основними показниками, що визначають діяльність системи 
охорони здоров’я, є якість та доступність медичної допомоги, і 
вимоги до цих основних показників постійно висувають грома-
дяни більшості розвинутих країн. Крім політичного й соціаль-
ного підґрунтя цих вимог, реалізація державою права громадян 
на доступність і якість системи охорони здоров’я визначає та-
кож рівень цивілізованості самої держави. Для України забез-
печення доступності медичної допомоги може стати одним із 
важливих критеріїв, від яких залежить її вступ до ЄС [70].

До факторів забезпечення соціальної безпеки також варто 
віднести той факт, що сьогодні в українському суспільстві чи не 
найголовнішим для кожної людини є питання наявності житла, 
оскільки без нього неможливе ні сімейне життя, ні продуктивна 
праця, ні навчальна чи творча діяльність. Для цього держава 
створює умови, за яких кожен громадянин матиме змогу побу-
дувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду. 
Для цього створюються умови для надання кредитів із метою 
будівництва чи придбання житла, надається одноразова цільо-
ва допомога для такого будівництва. Органи місцевого само-
врядування повинні надавати громадянам, які відповідно до 
законодавства перебувають на квартирному обліку, можливість 
будувати житло через виділення земельних ділянок для такого 
будівництва. Підприємства, установи й організації всіх форм 
власності в прийнятних для них формах, що не суперечать за-
конодавству, можуть будувати чи придбавати житло для грома-
дян, які перебувають із ними в трудових або інших відносинах. 
Громадянам, які потребують соціального захисту, держава та 
органи місцевого самоврядування надають житло безоплатно 
або за доступну для них плату відповідно до закону [12; 20].
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Не менш вагоме місце в забезпеченні соціальної безпеки 
відіграє забезпечення людиною достатнього життєвого рівня 
для себе та своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, 
житло. Це закріплено в ст. 48 Конституції України і відпові-
дає міжнародним правовим стандартам, серед яких Загальна 
декларація прав людини, яка передбачає право кожної людини 
на такий життєвий рівень, який є необхідним для підтримання 
здоров’я й добробуту її самої та сім’ї [15], і Міжнародний пакт 
про економічні, соціальні й культурні права, який встановлює, 
що держави, які беруть участь у цьому Пакті, визначають пра-
во кожного на достатній життєвий рівень для нього і його сім’ї, 
що включає достатнє харчування, одяг і житло та неухильне 
поліпшення умов життя [12; 25]. Це означає, що завдання дер-
жави полягає в створенні належних умов для людини, аби вона 
могла власною працею забезпечити гідну матеріальну базу 
життєдіяльності для себе та своєї сім’ї. Природа цього права 
безпосередньо пов’язує його реалізацію з виконанням держа-
вою відповідних зобов’язань у галузі соціальної політики.

Зважаючи на вищевикладене, беззаперечним є той факт, що сьогод-
ні соціальна безпека держави не забезпечується в повному обсязі че-
рез низький рівень економічного та соціального розвитку країни, а та-
кож масштабне збройне вторгнення російської федерації на територію 
країни, наслідком якої є зазіхання країни-агресора на територіальну 
цілісність та державний суверенітет України. При цьому, незважаю-
чи на те, Україна має людський, природний, аграрно-промисловий, 
науково-технічний потенціал, культурні та історичні передумови для 
розвитку, соціальні небезпеки та ризики не є об’єктом уваги органів 
влади, адже інституційне забезпечення цих процесів не передбачене 
в правовому полі України [65, с. 48]. За таких умов основними шля-
хами державної політики забезпечення соціальної безпеки є:

– у сфері духовних відносин: створення умов для розвитку 
інтелектуального потенціалу та капіталу суспільства, загально-
людських світоглядних цінностей, збагачення духовної культу-
ри, динамізація розвитку науки, реформування системи освіти, 
формування концептуальних засад демократизації соціогума-
нітарного освітянського поля, гуманізація системи державного 
управління, суспільного життя;

– у сфері політичних відносин: розв’язання наявних супереч-
ностей у системі владних відносин, посилення дієздатності дер-
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жави, політичних партій у регулюванні процесів суспільного роз-
витку, створення надійної політико-правової системи стримувань 
і противаг як неодмінної умови збалансованості, єдності гілок 
влади, утвердження ефективної системи державного управління;

– у сфері економічних відносин: створення умов для посилення 
дієздатності держави у вирішенні стратегічних завдань соціаль-
но-економічного розвитку суспільства в процесі функціонування 
цивілізованих ринкових відносин, функціонування та вдоскона-
лення відносин власності, здійснення радикальних правових за-
ходів щодо максимальної детінізації української економіки;

– у сфері соціально-класових відносин: формування різно-
манітних елементів сучасної соціально-класової структури сус-
пільства, насамперед розвитку середнього класу як чинника соці-
ально-політичної та економічної стабільності, соціуму на основі 
динамічних процесів соціальної мобільності;

– у сфері соціально-трудових відносин: створення умов для 
підвищення соціально-економічної активності населення; засто-
сування сучасних мотиваційних і стимулюючих механізмів висо-
копродуктивної праці; забезпечення достатнього життєвого рівня 
кожної людини на основі здійснення зваженої активної політики 
доходів; упровадження гнучкої, динамічної системи оплати пра-
ці; розширення заходів активної політики на ринку праці, зокрема 
створення робочих місць у секторі громадських робіт, будівни-
цтві інфраструктури тощо;

– у сфері соціального захисту: формування динамічної, 
гнучкої системи соціального захисту; розробка і впровадження 
в практику нової моделі соціального страхування; подолання 
демографічної кризи; недопущення руйнування людського, 
трудового та інтелектуального потенціалу, забезпечення їх 
розвитку; удосконалення правової системи щодо захисту та за-
безпечення реалізації соціальних прав і гарантій; підвищення 
рівня та якості життя населення; реформування системи со-
ціальної допомоги, посилення її адресності; спрямування бю-
джетних соціальних видатків на розвиток людського потенціа-
лу, підвищення його якості як основи економічного зростання 
та забезпечення конкурентоспроможності національної еконо-
міки; підвищення доступності та якості послуг освіти й охо-
рони здоров’я, розвиток соціальної інфраструктури, сприяння 
духовному та фізичному розвитку населення;
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– у пенсійній сфері: реформування системи пенсійного забез-
печення та пенсійного страхування; підвищення ефективності пен-
сійних видатків в умовах обмеженості бюджетних ресурсів, що 
передбачає: нові управлінські підходи до планування пенсійних 
виплат; визначення ступеня участі та повноважень основних парт-
нерів у фінансуванні та адмініструванні пенсійних програм; запро-
вадження системи критеріїв та індикаторів із метою моніторингу 
й оцінки досягнення визначених цілей. Впровадження накопичу-
вального рівня пенсійного страхування безпосередньо впливатиме 
на збільшення обсягів заощаджень на накопичувальних пенсійних 
рахунках, що дасть змогу використовувати інвестиційні ресурси 
накопичувальної пенсійної системи України [63, c. 201–202].

 
3.5.4. Особливості забезпечення соціальної безпеки  

в умовах воєнного стану
 
З 24 лютого 2022 р. Україна живе в умовах воєнного стану, 

який запроваджений унаслідок масштабного збройного вторгнен-
ня військ російської федерації на територію країни. З його перших 
днів більшість областей країни потерпала від постійних ракетних 
обстрілів, а територія Чернігівської, Сумської, Київської, Хар-
ківської та інших областей сходу та півдня України стали місцем 
ведення активних бойових дій. За цей час понад 6 млн громадян 
країни, рятуючись від війни, стали вимушеними переселенцями в 
межах України (внутрішньо переміщеними особами (далі – ВПО)), 
а ще майже 5 млн залишили її межі.

Але навіть за таких умов, незважаючи на масштаби збитків, ско-
рочення кількості робочих місць та надходжень до Державного бю-
джету України, ракетні обстріли всієї території країни, наслідком 
яких здебільшого є руйнування об’єктів промисловості, критичної 
інфраструктури та житла населення, держава всіляко намагається 
надати підтримку громадянам, які її найбільше потребують.

Так, Урядом було визначено особливості виплати та достав-
ки пенсій і грошових допомог на період введення воєнного стану 
[52]. Також його рішеннями [6; 31] визначено порядок надання 
допомоги на проживання ВПО та порядок використання коштів 
державного бюджету для надання допомоги на проживання ВПО, 
порядок надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному на-
селенню в умовах воєнного стану в Україні.
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У березні-квітні 2022 року Урядом було передбачено надання 
допомоги ВПО, які перемістились зі східних, північних, півден-
них і центральних областей України. Слід також звернути увагу 
на рішення про надання застрахованим особам одноразової мате-
ріальної допомоги у зв’язку з втратою частини зарплати чи роботи 
внаслідок війни. На окрему увагу заслуговує затверджена програ-
ма «єПідримка», яка надала можливість отримати грошову допо-
могу в розмірі 6,5 тис. грн «застрахованим особам, які працюють 
на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого 
цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених 
законом, та фізичним особам-підприємцям, страхувальники яких 
одночасно відповідають таким ознакам: перебувають на обліку 
як платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування в окремих адміністративно-територіальних 
одиницях за переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів 
України за поданням ДСНС; подали в установленому законодав-
ством порядку податкову звітність за IV квартал 2021 р. або річ-
ну звітність за 2021 рік; не є бюджетними установами, фондами 
загальнообов’язкового державного страхування» [37].

Також рішенням Кабінету Міністрів України було передбаче-
но надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за 
працевлаштування ВПО внаслідок проведення бойових дій під 
час воєнного стану в Україні: якщо роботодавець працевлаштовує 
ВПО на умовах трудового/гіг-контракту, зокрема за сумісництвом 
(особа може бути працевлаштована відповідно до цього механізму 
тільки один раз), він має право на отримання компенсації в розмірі 
6,5 тис. грн за таких умов: роботодавець перебуває на обліку як 
платник єдиного соціального внеску (далі – ЄСВ); розмір зарпла-
ти працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму пра-
ці не може бути нижчим за розмір мінімальної зарплати; подання 
в установленому законодавством порядку податкової звітності за  
IV квартал 2021 року або річної звітності за 2021 рік [47]. Таку 
компенсацію витрат надають у розмірі 6,5 тис. грн. щомісяця за 
кожну працевлаштовану особу, за яку роботодавець сплачує ЄСВ, 
на період воєнного часу та протягом 30 календарних днів після 
його скасування або припинення. Водночас, загальна тривалість 
надання компенсації витрат не може перевищувати двох місяців 
із дня працевлаштування особи. Для отримання компенсації робо-
тодавець, не раніше, ніж через п’ять календарних днів після пра-
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цевлаштування ВПО, подає заяву про компенсацію витрат за своїм 
місцезнаходженням до міського, районного, міськрайонного, цен-
тру зайнятості або філії регіонального центру зайнятості: в елек-
тронній формі – через Єдиний державний вебпортал електронних 
послуг; у паперовій формі – особисто під час відвідування або на 
адресу електронної пошти відповідного центру зайнятості [59].

Надання первинної медичної допомоги ВПО в умовах воєн-
ного стану Міністерство охорони здоров’я України врегулювало 
окремим наказом [10]. Він стосується тих осіб, які переїхали чи 
вимушено змінили місце проживання: «всі надавачі медичних по-
слуг зобов’язані надавати медичні послуги всім особам, які до 
них звертаються за місцем знаходження» [10],  головне,  щоб  за-
клад мав можливість забезпечити відповідне лікування. Так, ам-
булаторія чи інший лікувальний заклад, до якого звернулась ВПО, 
повинні: вести облік переміщених осіб, які звертаються; надавати 
первинну, а також медичну допомогу пацієнтам у невідкладному 
стані; проводити вакцинацію відповідно до календаря профілак-
тичних щеплень. При цьому при невідкладному стані або пла-
новій вакцинації надавачі медичних послуг, до яких звернулися 
переміщені особи, не мають права наполягати на необхідності 
подання їм декларації про вибір лікаря.

Крім того, для ВПО в аптеках продовжує працювати програма 
«Доступні ліки». Усі препарати за рецептом для людей, які по-
требують постійного лікування, можна отримати в будь-якій ап-
теці безкоштовно. Якщо вони перевищують визначену державою 
ціну, – за невелику доплату. Їхній перерозподіл по регіонах також 
регулює Міністерство охорони здоров’я [23].

16 квітня 2022 р. Урядом прийнято рішення про підтримку 
постраждалого населення, яким було визначено категорії осіб та 
види допомоги, на яку вони мають право, зокрема: для осіб, які 
проживають у населених пунктах, які перебувають у тимчасовій 
окупації, оточенні (блокуванні), нарахування і виплата всіх належ-
них соціальних виплат (пенсій, соціальних допомог, пільг та суб-
сидій тощо) продовжено в повному обсязі з урахуванням особли-
востей, визначених постановами Кабінету Міністрів України [53].

З травня 2022 р., згідно з Постановою Кабінету Міністрів від 
16 квітня 2022 р. № 457 «Про підтримку окремих категорій на-
селення, яке постраждало у зв’язку з військовою агресією ро-
сійської федерації проти України», право отримувати щомісячну 
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допомогу від держави мають громадяни, які перемістилися з те-
риторій, де ведуться бойові дії, або тих, які перебувають у тим-
часовій окупації чи в оточенні (блокуванні), та громадяни, чиє 
житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок по-
шкодження  і які подали заявку на відшкодування, зокрема через 
Єдиний державний вебпортал електронних послуг [53].

Для отримання виплати особам потрібно стати на облік ВПО, 
отримати довідку про взяття на облік ВПО та подати заяву на 
отримання допомоги. При цьому особа віком від 14 років подає 
документи особисто; якщо особі не виповнилось 14 років, а також 
якщо вона є недієздатною або з обмеженою дієздатністю, – доку-
менти подає законний представник (батьки й усиновителі), а також 
опікуни та піклувальники; від імені дитини-сироти або дитини, 
позбавленої батьківського піклування, звертається керівник закла-
ду, у який влаштована дитина, або законний представник (один з 
опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів); 
від імені дитини до 14 років, яка прибула без супроводу батьків/
опікунів, заяву подає родич або вітчим, мачуха, у яких проживає 
дитина. У разі відсутності будь-яких родичів заяву подає представ-
ник органу опіки та піклування. Звернення подаються до органів 
соціального захисту населення районних державних адміністрацій 
та органів місцевого самоврядування; виконавчих органів сіль-
ських, селищних, міських рад. Крім того, можна подати заявку на 
отримання довідки через мобільний застосунок порталу «Дія».

Допомога на проживання для цих категорій ВПО надаєть-
ся для осіб з інвалідністю та дітей у розмірі 3 тис. грн; для ін-
ших осіб – 2 тис. грн. Виплати проводяться щомісячно з міся-
ця звернення (за повний місяць) протягом дії воєнного стану 
плюс 1 місяць після його припинення чи скасування. Зазначена 
виплата не включається до сукупного доходу сім’ї при наданні 
інших видів соціальних допомог і не оподатковується подат-
ком на доходи фізичних осіб. Крім цього, одноразову допомогу 
можуть також отримати особи, які евакуюються з районів про-
ведення бойових дій. Такі виплати проводить Укрзалізниця.  
А також одноразову допомогу від місцевої влади отримують осо-
би, які проживають у деокупованих регіонах [13].

У країні діє соціальна програма «Прихисток» (проєкт по пе-
реселенню ВПО із зон бойових дій), за якою власник житлового 
приміщення (квартири чи будинку) зареєстрований як учасник 
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програми отримує від органу місцевого самоврядування близько 
450 грн щомісячно за розміщення кожної особи, яка безоплатно 
проживає за програмою під час дії воєнного стану [64].

З 30 березня 2022 р. у додатку «Дія» громадяни України, у яких 
від початку повномасштабної війни пошкодили приватні будинки 
(садибні, дачні та садові), квартири, інші житлові приміщення (на 
які зареєстровано окреме право власності, а не в складі будинку), 
можуть подати заявку про пошкоджене під час війни майно. По-
дати її може лише власник житла, заповнивши в застосунку «Дія» 
в розділі «Послуги» форму «Пошкоджене майно». Для заповне-
ння знадобляться дані про об’єкт, фото й відео пошкодження та 
контакти. Після реєстрації має розпочатись процедура оцінки та 
компенсації, яку визначать Верховна Рада України та Кабінет 
Міністрів України. Таку інформацію можна подати й офлайн у 
центрах надання адмінпослуг. За допомогою таких повідомлень 
громадян Уряд планує підрахувати втрачене майно та збитки, а 
також запропонувати компенсації [58].

Таким чином, прийняті Урядом рішення щодо допомоги насе-
ленню України дали змогу частково поліпшили становище осіб, 
які постраждали внаслідок масштабного збройного вторгнен-
ня російський військ на територію України, проте їх не можна 
вважати завершеними. Адже залишається багато питань, які по-
требують свого вирішення, зокрема щодо повоєнної відбудови 
пошкодженого або відновлення зруйнованого житла, вирішення 
питань щодо компенсацій за шкоду, завдану здоров’ю населення, 
яке перебувало на тимчасово окупованих територіях, відшкоду-
вання збитків за викрадене майно, транспортні засоби тощо.

Варто також зауважити, що. незважаючи на введення воєнного 
стану, у країні тривають реформи в системі охорони здоров’я 
щодо забезпечення населення якісними та доступними медич-
ними послугами. Але ситуація є досить складною, адже станом 
на першу декаду липня 2022 р., за інформацією Міністерства 
охорони здоров’я України. в країні пошкоджено понад 800 за-
кладів охорони здоров’я, з яких 122 зруйновано повністю. І ця 
статистика щодня збільшується по всій країні внаслідок ра-
кетних обстрілів цивільної інфраструктури. Крім того, медики 
очікують на чергову хвилю захворювання на COVID-19. За та-
ких умов навантаження на систему охорони здоров’я України 
знову може зрости до критичного.
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Складна ситуація й у сфері освіти. За даними сайту Міністер-
ства освіти й науки внаслідок повномасштабної війни станом на 
середину липня 2022 р. в країні вже пошкоджено понад 1,9 тис. 
закладів освіти, а 216 зруйновано повністю. І ці цифри зростають 
щодня. Проте незважаючи на це, заклади освіти всіх рівнів у вста-
новлені строки завершили навчальний рік і активно готуються до 
початку нового: відбувається формування перших класів загаль-
ноосвітніх шкіл, триває вступна кампанія до вищих та професій-
них закладів освіти. Проте сьогодні для організації освітнього 
процесу на перше місце винесено питання забезпечення безпеч-
них умов для його учасників під час проведення занять.

Висновки. Соціальна безпека є універсальною багатоаспек-
тною мільтидисциплінарною категорією, яка є зумовленою струк-
турою людської життєдіяльності сукупністю видів безпеки в різ-
них її сферах, і відображає стан захищеності соціальних інтересів 
особи, суспільства та держави. Від неї залежить забезпечення 
нормальних умов життєдіяльності суспільства, недопущення де-
градації окремих соціальних груп та виживання української нації. 
Невід’ємною складовою її забезпечення є соціальний захист.

Об’єктами соціальної безпеки є людина, суспільство та держа-
ва. Суб’єктами забезпечення соціальної безпеки є органи держав-
ної влади (законодавчої, виконавчої та судової), Президент України 
та Рада національної безпеки й оборони України, органи місцевого 
самоврядування, державні й недержавні інституції та громадяни.

Соціальна безпека охоплює значний спектр суспільного життя 
і стосується захисту прав та свобод громадян, сфер освіти, охоро-
ни здоров’я, соціального захисту, зайнятості населення, трудової 
міграції, демографічної та екологічної ситуації тощо.

Пріоритетами розв’язання  проблем забезпечення соціаль-
ної безпеки залишаються боротьба з бідністю, подолання демо-
графічної кризи, зниження рівня безробіття в країні та трудової 
міграції за межі України, завершення реформ у сфері освіти та 
охорони здоров’я. Проте сучасний стан забезпечення соціальної 
безпеки характеризується як незадовільний. Фінансування пере-
важної більшості її сфер відбувається за залишковим принципом. 
Особливо зазначена ситуація погіршується внаслідок масштабно-
го збройного вторгнення військ російської федерації на територію 
України. Активні бойові дії та періодичні ракетні обстріли тери-
торії країни змусили значну частину населення шукати прихист-
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ку в більш безпечних районах подалі від районів ведення актив-
них бойових дій і за межами України. Руйнування житла, втрата 
майна, роботи, здоров’я – це далеко не повний перелік збитків, 
спричинених агресією. Тож, незважаючи на фінансову та гума-
нітарну підтримку країн Західної Європи, США, Японії та інших 
небайдужих країн, ситуація із забезпеченням соціальної безпеки 
людини, суспільства та держави є досить критичною. Проте ор-
гани державної влади та представники громадянського суспіль-
ства й міжнародних організацій всіляко намагаються поліпшити 
ситуацію із забезпеченням соціальної безпеки в Україні. Так, у 
складних умовах воєнного стану продовжує своє функціонування 
та реформування система охорони здоров’я України. Готуються 
до початку нового року заклади освіти всіх рівнів. Триває віднов-
лення пошкоджених об’єктів на деокупованих територіях.

Особливістю забезпечення соціальної безпеки в умовах воєн-
ного стану є той факт, що значна частина зусиль органів державної 
влади та місцевого самоврядування спрямована на соціальний за-
хист ВПО, і це стосується не лише малозахищених верств насе-
лення (малозабезпечених сімей, безробітних, пенсіонерів, людей 
з інвалідністю, дітей-сиріт). Так, Уряд всіляко сприяє створенню 
нових робочих місць у більш безпечних регіонах країни, працевла-
штуванню ВПО та їх забезпеченню тимчасовим житлом, здійснює 
надання гуманітарної та щомісячної адресної допомоги. Тож, не-
зважаючи на збройну агресію, життя країни в усіх її сферах не 
зупиняється, а Україна продовжує давати відсіч загарбникам.

Перспективним для подальших наукових розвідок є дослі-
дження напрямів забезпечення соціальної безпеки під час повоєн-
ної відбудови України у світлі продовження реформ у провідних 
сферах на шляху до подальшої європейської інтеграції шляхом 
набуття повноправного членства України в ЄС.

 
Список використаних джерел

1. Беззубов Д. О. Організаційно-правові засади забезпечення суспіль-
ної безпеки : дис. … д.ю.н. : 12.00.07. МАУП. Київ, 2016. 451 с.

2. Воротнюк М., Сушко О. Людська безпека як імператив сучасної 
епохи: переніс фокусу з держави на людину. Київ : Представництво Фон-
ду ім. Фрідріха Еберта в Україні, 2010. 16 c.



598

3. Давидюк О. О. Соціальна безпека: проблеми теоретичного аналізу 
та побудови системи показників. URL: https://docs.google.com/document/
d/1mMOTPolIAr6mkLKwZITa0fVGIXPIxaOHyDA3qWpm9Yk/edit

4. Дерев’янко А. І. Функціональна основа діяльності суб’єктів соці-
альної безпеки. Юридична наука. 2020. № 4 (106). Т. 1. С. 238–242.

5. Державна політика забезпечення національної безпеки України: 
основні напрямки та особливості здійснення : монографія / Криштано-
вич М. Ф., Пушак Я. Я., Флейчук М. І., Франчук В. І. Львів : Сполом, 
2020. 418 с.

6. Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо пере-
міщеним особам : Постанова Каб. Міністрів України від 20.03.2022 № 332. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/332–2022-%D0 %BF#Text

7. Деякі питання Державної служби якості освіти України :  
Постанова Каб. Міністрів України від 14.03.2018 № 168. URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/168–2018-%D0 %BF#top

8. Деякі питання Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупо-
ваних територій : Постанова Каб. Міністрів України від 08.06.2016 № 376. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/376–2016-%D0 %BF#Text

9. Деякі питання Міністерства в справах ветеранів : Постанова Каб. 
Міністрів України від 27.12.2018 № 1175. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/1175–2018-%D0 %BF#top

10. Деякі питання надання первинної медичної допомоги в умовах 
воєнного стану : наказ МОЗ України від 17.03.2022 № 496. URL: https://
moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-17032022--
496-dejaki-pitannja-nadannja-pervinnoi-medichnoi-dopomogi-v-umovah-
voennogo-stanu

11. Деякі питання Національної соціальної сервісної служби Украї-
ни : Постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2020 № 783. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/783–2020-%D0 %BF#top

12. Длугопольська Т. Соціальні права в контексті забезпечення соці-
альної безпеки громадян. Актуальні проблеми правознавства. 2017. Вип. 
2 (10). С. 63–68.

13. Допомога від держави для ВПО: хто та як отримуватиме виплату з 
травня : офіц. сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупо-
ваних територій України. URL: https://www.minre.gov.ua/page/dopomoga-
vid-derzhavy-dlya-vpo-hto-ta-yak-otrymuvatyme-vyplatu-z-travnya

14. Європейська соціальна хартія (переглянута) від 03.05.1996 р. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_062#top)

15. Загальна декларація прав людини : міжнародний документ від 
10.12.1948 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015

16. Іляш О. І. Системна парадигма соціальної безпеки на різних рівнях 
суспільної ієрархії. Механізм регулювання економіки. 2011. № 2. С. 23–32. 
URL: https://mer.fem.sumdu.edu.ua/content/acticles/ issue_13/O_I_IlyashA_



599

system_paradigm_of_social_security_is_on_the_differ ent_levels_of_public_
hierarchy.pdf

17. Клименко Н. Г. Державне регулювання діяльності громадян та 
інституцій в умовах карантину: сучасний стан та шляхи удосконален-
ня. Наук. часопис Академії національної безпеки. 2021. Вип. 2 (30). С. 
40–59. DOI: https://doi.org/10.53305/2523–4927.2021.30.03

18. Коленда Н. В., Колосок А. М., Черчик А. О. Соціальне підпри-
ємництво та соціально відповідальний бізнес у системі забезпечення со-
ціальної безпеки населення : монографія. Луцьк : Терен, 2017. 136 с.

19. Колпаков В. К. Адміністративне право України : підручник. Київ : 
Юрінкомінтер, 1999. 736 с.

20. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-
ВР. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254 %D0 %BA/96-
%D0 %B2 %D1 %80

21. Концептуальні основи соціоекологоекономічної безпеки : кол. мо-
нографія / Л. М. Черчик, Н. В. Коленда, Н. М. Матвійчук та ін. ; за заг. 
ред. д-ра екон. наук, проф. Л. М. Черчик. Луцьк : Терен, 2018. 496 с.

22. Куценко В. І., Удовиченко В. П. Соціальна безпека в контексті ста-
лого розвитку. Чернігів : Видавець Лозовий В. М., 2010. 652 с.

23. Лікарі поруч: що треба знати про медпослуги для ВПО під час воєн-
ного стану : офіц. сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово оку-
пованих територій України. URL: https://www.minre.gov.ua/page/dopomoga-
vid-derzhavy-dlya-vpo-hto-ta-yak-otrymuvatyme-vyplatu-z-travnya

24. Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної без-
пеки України, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку 
й торгівлі України від 29.10.2013 № 1277. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
rada/show/v1277731–13#Text

25. Міжнародний пакт про економічні, соціальні й культурні права : 
міжнародний документ від 16.12.1966 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/
laws/show/995_042

26. Ніколаєв Є. Соціальна безпека в традиції нехтування гуманістич-
ними цінностями. Політичний менеджмент. 2011. № 4. С. 60–75.

27. Онищенко В. О., Завора Т. М., Чепурний О. В. Соціальна безпека 
регіону: теоретичні та прикладні аспекти : монографія. Полтава : Пол-
тНТУ, 2015. 274 с.

28. Основи законодавства України про охорону здоров’я :  
Закон України від 19.11.1992 № 2801–XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/2801–12#Text

29. Пасєка С. Р. Соціальна безпека як ключова умова розвитку суб’єктів 
господарювання. Вісн. Хмельн. нац. ун-ту. 2011. № 6. T. 1. С. 213–216.

30. Питання Міністерства економіки : Постанова Кабінету Міні-
стрів України від 20.08.2014 № 459. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/459–2014-%D0 %BF#top



600

31. Питання надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному 
населенню в умовах воєнного стану в Україні : Постанова Каб. Міні-
стрів України від 07.03.2022 № 220. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/220–2022-%D0 %BF#Text

32. Підлипна Р. П. Методологічні засади тлумачення дефініції «со-
ціальна безпека». Наук. вісн. НЛТУ України. 2015. Вип. 25.2. С. 275–280.

33. Приятельчук А. О., Іщенко О. М. Соціальна безпека в контексті 
управління розвитком суспільних відносин. Альманах. Філософські про-
блеми гуманітарних наук. Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
2010. № 19. С. 135–140.

34. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
реформування загальнообов’язкового державного соціального страху-
вання та легалізації фонду оплати праці : Закон України від 28.12.2014 
№ 77–VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/77–19#Text

35. Про волонтерську діяльність : Закон України від 19.04.2011 
№ 3236–VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3236–17#top

36. Про встановлення карантину та запровадження посилених проти-
епідемічних заходів на території зі значним поширенням гострої респі-
раторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV–2 
: Постанова Каб. Міністрів України від 22.07.2020 №  641. URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/641–2020-%D0 %BF/ed20200722#Text

37. Про затвердження переліку адміністративно-територіальних одиниць, 
на території яких надається допомога застрахованим особам у рамках Про-
грами «єПідтримка» : розпорядження Каб. Міністрів України від 06.03.2022 
№ 204-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/204–2022-%D1 %80#Text

38. Про затвердження Положення про Державну міграційну служ-
бу України : Постанова Каб. Міністрів України від 20.08.2014 р. № 360. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/360–2014-%D0 %BF#top

39. Про затвердження Положення про Державну службу Украї-
ни з надзвичайних ситуацій : Постанова Каб. Міністрів України від 
16.12.2015 р. № 1052. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1052–
2015-%D0 %BF#top

40. Про затвердження Положення про Державну службу України з 
питань праці : Постанова Каб. Міністрів України від 11.02.2015 №  96. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/96–2015-%D0 %BF#top

41. Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ 
України : Постанова Каб. Міністрів України від 28.10.2015 №  878. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878–2015-%D0 %BF#top

42. Про затвердження Положення про Міністерство молоді та спорту 
України : Постанова Каб. Міністрів України від 02.07.2014 № 220. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/220–2014-%D0 %BF#top

43. Про затвердження Положення про Міністерство освіти й науки 
України : Постанова Каб. Міністрів України від 16.10.2014 р. № 630. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/630–2014-%D0 %BF#top



601

44. Про затвердження Положення про Міністерство охорони здоров’я 
України : Постанова Каб. Міністрів України від 25.03.2015 № 267. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/267–2015-%D0 %BF#top

45. Про затвердження Положення про Міністерство соціальної полі-
тики України : Постанова Каб. Міністрів України від 17.06.2015 № 423. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/423–2015-%D0 %BF#top

46. Про затвердження Положення про Пенсійний фонд України : По-
станова Каб. Міністрів України від 23.07.2014 № 280. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/280–2014-%D0 %BF#top

47. Про затвердження Порядку надання роботодавцю компенсації ви-
трат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб 
унаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні : По-
станова Каб. Міністрів України від 20.03.2022 №  331. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/331–2022-%D0 %BF#Text

48. Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 27.02.2014 
№ 794–VII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/794–18

49. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 
21.05.1997 № 280/97-ВР. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-
%D0 %B2 %D1 %80

50. Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 09.04.1999 
№ 586–XIV. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/586–14

51. Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 
№ 2469–VIII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2469–19

52. Про особливості виплати та доставки пенсій, грошових допомог 
на період введення воєнного стану : Постанова Каб. Міністрів України 
від 26.02.2022 р. № 162. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/162–
2022-%D0 %BF#Text

53. Про підтримку окремих категорій населення, яке постраждало у 
зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України : По-
станова Каб. Міністрів України від 16.04.2022 № 457. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/457–2022-%D0 %BF#Text

54. Про Раду національної безпеки й оборони України : Закон Укра-
їни від 05.03.1998 № 183/98-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/183/98-%D0 %B2 %D1 %80#Text

55. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02.06.2016 
№ 1402–VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402–19

56. Про утворення Національної служби здоров’я  
України : Постанова Каб. Міністрів України від 27.12.2017 № 1101. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1101–2017-%D0 %BF#top

57. Публічне управління та національна безпека : монографія / А. М. 
Михненко, Н. М. Грущинська, Ю. В. Нестеряк, Я. Ф. Жовнірчик, І. І. Дей-
нега, В. П. Приходько, М. Л. Ніжніков, Е. М. Макаренко, О. В. Поліщук, І. В. 
Чібісова ; за ред. д-ра іст. наук, проф. А. М. Михненка і д-ра екон. наук, доц.  
Н. М. Грущинської. Київ : НАУ, 2019. 340 с.



602

58. Радіонова Н. Як отримати компенсацію за втрачене під час воєн-
ного стану житло. URL: http://jurfem.com.ua/yak-otrymaty-kompensatsiu-
za-vtrachene-pid-chas-viyny-zhytlo/

59. Роз’яснення для роботодавців: компенсація від держави за працев-
лаштування внутрішньо переміщених осіб : Офіц. сайт Міністерства з пи-
тань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. URL: https://
www.minre.gov.ua/page/rozyasnennya-dlya-robotodavciv-kompensaciya-
vid-derzhavy-za-pracevlashtuvannya-vnutrishno

60. Сидорчук О. Г. Соціальна безпека: державне регулювання та орга-
нізаційно-економічне забезпечення : монографія. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 
2018. 492 с.

61. Сидорчук О. Г., Новікова О. Ф. Соціальні небезпеки та їх наслідки 
в умовах збройного конфлікту на Сході України. Наук. часопис Академії 
національної безпеки. 2017. № 1/2 (13/14). С. 149–161.

62. Система соціального захисту та соціального забезпечення в Укра-
їни: реальний стан та перспективи реформування: аналітичний звіт Цен-
тру громадської експертизи. Київ : 2009. 108 с. URL: https://www.irf.ua/
files/ukr/programs_law_areas_publ_2028_ua_law.pdf

63. Скуратівський В., Линдюк О. Соціальна безпека українського сус-
пільства та шляхи її забезпечення. Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Пре-
зидентові України. 2011. № 3. С. 194–204.

64. Соціальний проєкт «Прихисток» : офіц. сайт М-ва економіки України. 
URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=7e3805db-
3e60–41e7-bde6–1f76a77df6b5&title=SotsialniiProktprikhistok

65. Стан та перспективи соціальної безпеки в Україні: експертні оцін-
ки : монографія / О. Ф. Новікова, О. Г. Сидорчук, О. В. Панькова [та ін.] ; 
Львів. регіон. ін-т держ. упр. НАДУ ; НАН України, Ін-т економіки про-
мисловості. Київ ; Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. 184 с.

66. Стратегія та засоби конвергенції системи соціальної безпеки 
України та ЄС у процесі євроінтеграції : монографія / за ред. д.е.н., проф. 
Т. Г. Васильціва, к.е.н., доц. Р. Л. Лупака. Львів : Вид-во ННВК «АТБ», 
2018. 303 с.

67. Україна як соціальна держава: гасло для політичної конкуренції 
чи шлях до солідаризації суспільства? / за заг. ред. В. Воротіна. Київ : 
НІСД, 2008. 42 с.

68. Управління соціальним і гуманітарним розвитком : навч. посіб. / 
за заг. ред. В. А. Скуратівського, В. П. Трощинського. Київ : НАДУ, 2008. 
Ч. 1. 523 с.

69. Шевчук П. І. Соціальна політика. Львів : Світ, 2003. 400 с.
70. Щербатюк М., Яворський В. Право на охорону здоров’я. Офіц. 

сайт Української Гельсінської спілки. URL: http://old.helsinki.org.ua/
index.php?id=1152704590



603

71. Bedeski, R. Human Security, Knowledge, and the Evolution of the 
Northeast Asian State. Centre for Global Studies, University of Victoria, 2000. 
Open access: http://www.globalcentres.org/docs/bedeski.html

72. Edmiston, D. Social Security Privatization in the UK: a means to 
whose end? People, Place and Policy. 2014. Vol. 8(2). Р. 113–128.

73. Esping-Andersen, G. The Three Worlds of Welfare Capitalism. 
Cambridge : Polity Press, 1990.

74. Human Development Report 1994 / United Nations Development 
Programme. Oxford University Press, 1994. 226 p.

75. Lister, R. New Сonceptions of Сitizenship, In: N. Ellison and  
C. Pierson, Developments in social policy. Basingstoke : Macmillian, 1998.

76. Paris, R. Human Security: Paradigm Shift or Hot Air? International 
Security. 2001. Vol. 26. №. 2.

77. Thomas, C. Global Governance, Development and Human Security: 
Exploring the Links. Third World Quarterly. 1999. Vol. 22. № 2.

 
References 

1. Bezzubov, D. O. (2016), Orhanizatsiino-pravovi zasady zabezpechennia 
suspilnoi bezpeky [Organizational and legal principles of ensuring public safety] 
(Doctor’s thesis), Kyiv ([in Ukrainian).

2. Vorotniuk, M., Sushko, O. (2010), Liudska bezpeka yak imperatyv 
suchasnoi epokhy: perenis fokusu z derzhavy na liudynu [Human security as an 
imperative of the modern era: shifting the focus from the state to the person.], 
Kyiv : Predstavnytstvo Fondu im. Fridrikha Eberta v Ukraini (in Ukrainian).

3. Davydiuk, O. O. Sotsialna bezpeka: problemy teoretychnoho analizu 
ta pobudovy systemy pokaznykiv [Social security: problems of theoretical 
analysis and construction of a system of indicators], Retrieved from: https://
docs.google.com/document/d/1mMOTPolIAr6mkLKwZITa0fVGIXPIxaOH
yDA3qWpm9Yk/edit (accessed: 10 July 2022).

4. Derevianko, A. I. (2020), Funktsionalna osnova diialnosti subiektiv 
sotsialnoi bezpeky [Functional basis of activity of social security subjects], 
Yurydychna nauka, no 4 (106), vol. 1, рр. 238–242.

5. Kryshtanovych, M. F., Pushak, Ya. Ya., Fleichuk, M. I.,  
Franchuk, V. I. (2020), Derzhavna polityka zabezpechennia natsionalnoi 
bezpeky Ukrainy: osnovni napriamky ta osoblyvosti zdiisnennia [State policy 
of ensuring national security of Ukraine: main directions and peculiarities of 
implementation], Lviv : Spolom (in Ukrainian).

6. Deiaki pytannia vyplaty dopomohy na prozhyvannia vnutrishno 
peremishchenym osobam : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 20.03.2022 
№ 332. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/332–2022-
%D0 %BF#Text (accessed 10 July 2022).



604

7. Deiaki pytannia Derzhavnoi sluzhby yakosti osvity Ukrainy : Postanova 
Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 14.03.2018 № 168, Retrieved from: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/168–2018-%D0 %BF#top (accessed: 10 July 2022).

8. Deiaki pytannia Ministerstva z pytan reintehratsii tymchasovo 
okupovanykh terytorii : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 08.06.2016 
№  376, Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/376–2016-
%D0 %BF#Text (accessed: 10 July 2022).

9. Deiaki pytannia Ministerstva u spravakh veteraniv : Postanova Kabinetu 
Ministriv Ukrainy vid 27.12.2018 № 1175, Retrieved from: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/1175–2018-%D0 %BF#top (accessed: 10 July 2022).

10. Deiaki pytannia nadannia pervynnoi medychnoi dopomohy v umovakh 
voiennoho stanu : nakaz MOZ Ukrainy vid 17.03.2022 № 496, Retrieved 
from: https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-
17032022--496-dejaki-pitannja-nadannja-pervinnoi-medichnoi-dopomogi-v-
umovah-voennogo-stanu (accessed: 10 July 2022).

11. Deiaki pytannia Natsionalnoi sotsialnoi servisnoi sluzhby Ukrainy 
: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 26.08.2020 № 783, Retrieved 
from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/783–2020-%D0 %BF#top 
(accessed: 10 July 2022).

12. Dluhopolska, T. (2017), Sotsialni prava v konteksti zabezpechennia 
sotsialnoi bezpeky hromadian [Social rights in the context of ensuring social 
security of citizens], Aktualni problemy pravoznavstva, vol. 2 (10), рр. 63–68.

13. Dopomoha vid derzhavy dlia VPO: khto ta yak otrymuvatyme 
vyplatu z travnia [State assistance for Internally Displaced Persons: who 
and how will receive payment from May] : Ofits. sait Ministerstva z pytan 
reintehratsii tymchasovo okupovanykh terytorii Ukrainy, Retrieved from: 
https://www.minre.gov.ua/page/dopomoga-vid-derzhavy-dlya-vpo-hto-ta-
yak-otrymuvatyme-vyplatu-z-travnya (accessed: 10 July 2022).

14. Ievropeiska sotsialna khartiia (perehlianuta) vid 03.05.1996 r., Retrieved 
from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_062#top) accessed 10 July 2022).

15. Zahalna deklaratsiia prav liudyny: Mizhnarodnyi dokument vid 
10.12.1948 r., Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015 
(accessed: 10 July 2022).

16. Iliash, O. I. (2011), Systemna paradyhma sotsialnoi bezpeky na riznykh 
rivniakh suspilnoi iierarkhii [The systemic paradigm of social security at 
different levels of the social hierarchy], Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky, 
vol. 2, рр. 23–32, Retrieved from: https://mer.fem.sumdu.edu.ua/content/
acticles/ issue_13/O_I_IlyashA_system_paradigm_of_social_security_is_
on_the_differ ent_levels_of_public_hierarchy.pdf (accessed: 10 July 2022).

17. Klymenko, N. H. (2021), Derzhavne rehuliuvannia diialnosti 
hromadian ta instytutsii v umovakh karantynu: suchasnyi stan ta shliakhy 
udoskonalennia [State regulation of activities of citizens and institutions under 
quarantine conditions: current state and ways of improvement], Naukovyi 



605

chasopys Akademii natsionalnoi bezpeky, vol. 2 (30), рр. 40–59. DOI: https://
doi.org/10.53305/2523–4927.2021.30.03

18. Kolenda, N. V., Kolosok, A. M., Cherchyk, A. O. (2017), Sotsialne 
pidpryiemnytstvo ta sotsialno vidpovidalnyi biznes v systemi zabezpechennia 
sotsialnoi bezpeky naselennia [Social entrepreneurship and socially 
responsible business in the system of social security of the population], Lutsk 
: Teren (in Ukrainian).

19. Kolpakov, V. K. (1999), Administratyvne pravo Ukrainy [Administrative 
Law of Ukraine], Kyiv : Yurinkominter (in Ukrainian).

20. Konstytutsiia Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 28.06.1996 
№ 254k/96–VR, Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/
show/254 %D0 %BA/96-%D0 %B2 %D1 %80 (accessed: 10 July 2022).

21. Cherchyk, L. M., Kolenda, N. V., Matviichuk, N. M. (2018), 
Kontseptualni osnovy sotsioekolohoekonomichnoi bezpeky: kolektyvna 
monohrafiia [Conceptual foundations of socio-ecological and economic 
security], Lutsk : Teren (in Ukrainian).

22. Kutsenko, V. I., Udovychenko, V. P. (2010), Sotsialna bezpeka v 
konteksti staloho rozvytku [Social security in the context of sustainable 
development], Chernihiv : Vydavets Lozovyi V. M. (in Ukrainian).

23. Likari poruch: shcho treba znaty pro medposluhy dlia VPO pid chas 
voiennoho stanu [Doctors nearby: what you need to know about medical services 
for internally displaced persons during martial law]. Ofits. sait Ministerstva 
z pytan reintehratsii tymchasovo okupovanykh terytorii Ukrainy, Retrieved 
from: https://www.minre.gov.ua/page/dopomoga-vid-derzhavy-dlya-vpo-hto-
ta-yak-otrymuvatyme-vyplatu-z-travnya (accessed: 10 July 2022).

24. Metodychni rekomendatsii shchodo rozrakhunku rivnia ekonomichnoi 
bezpeky Ukrainy, zatverdzheni nakazom Ministerstva ekonomichnoho 
rozvytku i torhivli Ukrainy vid 29.10.2013 r. № 1277, Retrieved from: https://
zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731–13#Text (accessed: 10 July 2022).

25. Mizhnarodnyi pakt pro ekonomichni, sotsialni i kulturni prava: 
Mizhnarodnyi dokument vid 16.12.1966 r., Retrieved from: http://zakon5.
rada.gov.ua/laws/show/995_042 (accessed: 10 July 2022).

26. Nikolaiev, Ye. (2011), Sotsialna bezpeka u tradytsii nekhtuvannia 
humanistychnymy tsinnostiamy. [Social security in the tradition of neglecting 
humanistic values], Politychnyi menedzhment, vol. 4, рр. 60–75.

27. Onyshchenko, V. O., Zavora, T. M., Chepurnyi, O. V. (2015), Sotsialna 
bezpeka rehionu: teoretychni ta prykladni aspekty [Social security of the 
region: theoretical and applied aspects], Poltava : PoltNTU (in Ukrainian).

28. Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro okhoronu zdorovia :  
Zakon Ukrainy vid 19.11.1992 № 2801–XII, Retrieved from: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/2801–12#Text (accessed: 10 July 2022).

29. Pasieka, S. R. (2011), Sotsialna bezpeka yak kliuchova umova 
rozvytku subiektiv hospodariuvannia [Social security as a key condition 



606

for the development of economic entities], Visnyk Khmelnytskoho 
natsionalnoho universytetu, no 6, vol. 1, рр. 213–216.

30. Pytannia Ministerstva ekonomiky : Postanova Kabinetu Ministriv 
Ukrainy vid 20.08.2014 № 459, Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/459–2014-%D0 %BF#top (accessed: 10 July 2022).

31. Pytannia nadannia humanitarnoi ta inshoi dopomohy tsyvilnomu 
naselenniu v umovakh voiennoho stanu v Ukraini : Postanova Kabinetu 
Ministriv Ukrainy vid 07.03.2022 № 220, Retrieved from: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/220–2022-%D0 %BF#Text (accessed: 10 July 2022).

32. Pidlypna, R. P. (2015), Metodolohichni zasady tlumachennia definitsii 
«sotsialna bezpeka» [Methodological principles of interpretation of the definition 
«social security»], Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, vol. 25.2, рр. 275–280.

33. Pryiatelchuk, A. O., Ishchenko, O. M. (2010), Sotsialna bezpeka v 
konteksti upravlinnia rozvytkom suspilnykh vidnosyn [Social security in the 
context of managing the development of social relations], Almanakh. Filosofski 
problemy humanitarnykh nauk, Kyiv : Kyiv. nats. un-t im. Tarasa Shevchenka, 
vol. 19, рр. 135–140.

34. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy 
shchodo reformuvannia zahalnooboviazkovoho derzhavnoho sotsialnoho 
strakhuvannia ta lehalizatsii fondu oplaty pratsi : Zakon Ukrainy vid 
28.12.2014 № 77–VIII, Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/
show/77–19#Text (accessed: 10 July 2022).

35. Pro volontersku diialnist : Zakon Ukrainy vid 19.04.2011 № 3236–VI, 
Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3236–17#top (accessed: 
10 July 2022).

36. Pro vstanovlennia karantynu ta zaprovadzhennia posylenykh 
protyepidemichnykh zakhodiv na terytorii iz znachnym poshyrenniam hostroi 
respiratornoi khvoroby COVID-19, sprychynenoi koronavirusom SARS-
CoV–2: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 22.07.2020 № 641, 
Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/641–2020-%D0 %BF/
ed20200722#Text (accessed: 10 July 2022).

37. Pro zatverdzhennia pereliku administratyvno-terytorialnykh odynyts, 
na terytorii yakykh nadaietsia dopomoha zastrakhovanym osobam v ramkakh 
Prohramy «iePidtrymka» : rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy 
vid 06.03.2022 № 204-r, Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/204–2022-%D1 %80#Text (accessed: 10 July 2022).

38. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Derzhavnu mihratsiinu 
sluzhbu Ukrainy : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 20.08.2014 
№ 360, Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/360–2014-
%D0 %BF#top (accessed: 10 July 2022).

39. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Derzhavnu sluzhbu Ukrainy 
z nadzvychainykh sytuatsii : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 
16.12.2015 № 1052, Retrieved from: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/1052–2015-%D0 %BF#top (accessed: 10 July 2022).



607

40. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Derzhavnu sluzhbu Ukrainy 
z pytan pratsi : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 11.02.2015 
№ 96, Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/96–2015-
%D0 %BF#top (accessed: 10 July 2022).

41. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Ministerstvo vnutrishnikh 
sprav Ukrainy : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 28.10.2015 
№ 878,  Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878–2015-
%D0 %BF#top (accessed: 10 July 2022).

42. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Ministerstvo molodi ta 
sportu Ukrainy : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 02.07.2014 
№ 220, Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/220–2014-
%D0 %BF#top (accessed: 10 July 2022).

43. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Ministerstvo osvity i 
nauky Ukrainy : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 16.10.2014 
№ 630, Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/630–2014-
%D0 %BF#top (accessed: 10 July 2022).

44. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Ministerstvo okhorony 
zdorovia Ukrainy : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 25.03.2015 
№ 267, Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/267–2015-
%D0 %BF#top (accessed: 10 July 2022).

45. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Ministerstvo sotsialnoi 
polityky Ukrainy : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17.06.2015 
№ 423, Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/423–2015-
%D0 %BF#top (accessed: 10 July 2022).

46. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Pensiinyi fond Ukrainy : Postanova 
Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23.07.2014 № 280, Retrieved from: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/280–2014-%D0 %BF#top (accessed: 10 July 
2022).

47. Pro zatverdzhennia Poriadku nadannia robotodavtsiu kompensatsii 
vytrat na oplatu pratsi za pratsevlashtuvannia vnutrishno peremishchenykh 
osib vnaslidok provedennia boiovykh dii pid chas voiennoho stanu v Ukraini: 
postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 20.03.2022 № 331, Retrieved from: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/331–2022-%D0 %BF#Text (accessed: 
10 July 2022).

48. Pro Kabinet Ministriv Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 27.02.2014 
№ 794–VII, Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/794–18 
(accessed: 10 July 2022).

49. Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini : Zakon Ukrainy vid 
21.05.1997 № 280/97–VR, Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/280/97-%D0 %B2 %D1 %80 (accessed: 10 July 2022).

50. Pro mistsevi derzhavni administratsii : Zakon Ukrainy vid 09.04.1999 
№ 586–XIV, Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/586–14 
(accessed: 10 July 2022).



608

51. Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 21.06.2018 
№ 2469–VIII, Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2469–19 
(accessed: 10 July 2022).

52. Pro osoblyvosti vyplaty ta dostavky pensii, hroshovykh dopomoh na 
period vvedennia voiennoho stanu : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy 
vid 26.02.2022 № 162, Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/162–2022-%D0 %BF#Text (accessed: 10 July 2022).

53. Pro pidtrymku okremykh katehorii naselennia, yake postrazhdalo u 
zviazku z viiskovoiu ahresiieiu Rosiiskoi Federatsii proty Ukrainy : Postanova 
Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 16.04.2022 № 457. Retrieved from: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/457–2022-%D0 %BF#Text (accessed: 10 July 2022).

54. Pro Radu natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 
05.03.1998 № 183/98–VR, Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/183/98-%D0 %B2 %D1 %80#Text (accessed: 10 July 2022).

55. Pro sudoustrii i status suddiv : Zakon Ukrainy vid 02.06.2016 
№ 1402–VIII, Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402–19 
(accessed: 10 July 2022).

56. Pro utvorennia Natsionalnoi sluzhby zdorovia Ukrainy : Postanova 
Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 27.12.2017 № 1101, Retrieved from: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/1101–2017-%D0 %BF#top (accessed: 10 July 
2022).

57. Mykhnenko, A. M., Hrushchynska, N. M., Nesteriak, Yu. V., 
Zhovnirchyk, Ya. F., Deineha, I. I., Prykhodko, V. P., Nizhnikov, M. L., 
Makarenko, E. M., Polishchuk, O. V., Chibisova, I. V. (2019), Publichne 
upravlinnia ta natsionalna bezpeka [Public administration and national 
security], Kyiv : NAU (in Ukrainian).

58. Radionova, N. (2022), Yak otrymaty kompensatsiiu za vtrachene 
pid chas voiennoho stanu zhytlo [How to get compensation for housing lost 
during martial law], Retrieved from: http://jurfem.com.ua/yak-otrymaty-
kompensatsiu-za-vtrachene-pid-chas-viyny-zhytlo/ (accessed: 10 July 2022).

59. Roziasnennia dlia robotodavtsiv: kompensatsiia vid derzhavy za 
pratsevlashtuvannia vnutrishno peremishchenykh osib [Clarification for 
employers: compensation from the state for employment of internally 
displaced persons] : Ofits. sait Ministerstva z pytan reintehratsii tymchasovo 
okupovanykh terytorii Ukrainy, Retrieved from: https://www.minre.gov.
ua/page/rozyasnennya-dlya-robotodavciv-kompensaciya-vid-derzhavy-za-
pracevlashtuvannya-vnutrishno (accessed: 10 July 2022).

60. Sydorchuk, O. H. (2018), Sotsialna bezpeka: derzhavne rehuliuvannia 
ta orhanizatsiino-ekonomichne zabezpechennia [Social security: state 
regulation and organizational and economic support], Lviv : LRIDU NADU 
(in Ukrainian).

61. Sydorchuk, O. H., Novikova, O. F. (2017), Sotsialni nebezpeky ta 
yikh naslidky v umovakh zbroinoho konfliktu na Skhodi Ukrainy [Social 
dangers and their consequences in the conditions of armed conflict in the 
East of Ukraine] Naukovyi chasopys Akademii natsionalnoi bezpeky. vol. 1/2 
(13/14), рр. 149–161.

62. Systema sotsialnoho zakhystu ta sotsialnoho zabezpechennia v 
Ukrainy: realnyi stan ta perspektyvy reformuvannia [The system of social 



609

protection and social security in Ukraine: the real state and prospects for 
reform] (2009), Retrieved from: https://www.irf.ua/files/ukr/programs_law_
areas_publ_2028_ua_law.pdf (accessed: 10 July 2022).

63. Skurativskyi, V., Lyndiuk, O. (2011), Sotsialna bezpeka ukrainskoho 
suspilstva ta shliakhy yii zabezpechennia [Social security of Ukrainian society 
and ways to ensure it], Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia 
pry Prezydentovi Ukrain, vol. 3, рр. 194–204.

64. Sotsialnyi proiekt «Prykhystok» [Social project «Shelter»]: Ofits. Sait 
Ministerstva ekonomiky Ukrainy, Retrieved from: https://www.me.gov.ua/
Documents/Detail?lang=uk-UA&id=7e3805db-3e60–41e7-bde6–1f76a77df
6b5&title=SotsialniiProktprikhistok (accessed: 10 July 2022).

65. Novikova, O. F., Sydorchuk, O. H., Pankova, O. V. (2018), Stan ta 
perspektyvy sotsialnoi bezpeky v Ukraini: ekspertni otsinky [State and 
prospects of social security in Ukraine: expert assessments], Kyiv ; Lviv : 
LRIDU NADU (in Ukrainian).

66. Vasyltsiv, T. H., Lupak, R. L. (2018), Stratehiia ta zasoby konverhentsii 
systemy sotsialnoi bezpeky Ukrainy ta YeS u protsesi yevrointehratsii [Strategy 
and means of convergence of the social security system of Ukraine and the EU 
in the process of European integration], Lviv : Vydavnytstvo NNVK «ATB» 
(in Ukrainian).

67. Vorotin, V. (2008), Ukraina yak sotsialna derzhava: haslo dlia 
politychnoi konkurentsii chy shliakh do solidaryzatsii suspilstva? [Ukraine as 
a social state: a slogan for political competition or a path to social solidarity?], 
Kyiv : NISD (in Ukrainian).

68. Skurativskyi, V. A., Troshchynskyi, V. P. (2008), Upravlinnia sotsialnym 
i humanitarnym rozvytkom [Management of social and humanitarian 
development], Kyiv : NADU (in Ukrainian).

69. Shevchuk, P. I. (2003), Sotsialna polityka [Social policy], Lviv : Svit 
(in Ukrainian).

70. Shcherbatiuk, M., Yavorskyi, V. Pravo na okhoronu zdorovia [The 
right to health care] : Ofits. sait Ukrainskoi Helsinskoi spilky, Retrieved from: 
http://old.helsinki.org.ua/index.php?id=1152704590 (accessed: 10 July 2022).

71. Bedeski, R. (2000), Human Security, Knowledge, and the Evolution of 
the Northeast Asian State, Centre for Global Studies, University of Victoria. 
Open access: http://www.globalcentres.org/docs/bedeski.html

72. Edmiston, D. (2014), Social Security Privatization in the UK: a means 
to whose end? People, Place and Policy, vol.8 (2), рр. 113–128.

73. Esping-Andersen, G. (1990), The Three Worlds of Welfare Capitalism, 
Cambridge : Polity Press.

74. Human Development Report 1994, United Nations Development 
Programme, Oxford University Press.

75. Lister, R. (1998), New Сonceptions of Сitizenship, In: N. 
Ellison and C. Pierson, Developments in social policy, Basingstoke :  
Macmillian.

76. Paris, R. (2001), Human Security: Paradigm Shift or Hot Air? 
International Security, vol. 26. no 2.

77. Thomas, C. (1999), Global Governance, Development and Human 
Security: Exploring the Links, Third World Quarterly, vol. 22. no 2.



610

Галина Заворітня,
кандидатка політичних наук, доцентка кафедри глобальної 

та національної безпеки, Навчально-науковий інститут 
публічного управління та державної служби Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

РОЗДІЛ 3.6. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ 

ВИКЛИКІВ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ

Анотація. Актуальність тематики полягає в тому, що концепт націо-
нальної стійкості обʼєднує механізми практично всіх сфер функ-
ціонування суспільства, що гарантує його гнучкість та адап-
тивність в умовах довготривалої гібридної війни. Предметом 
дослідження є концепт стійкості, який є невід’ємним елементом 
забезпечення національної безпеки шляхом реалізації публічного 
управління. Питання стійкості стало особливо актуальним для 
України в контексті військових дій із росією. Для країн НАТО та 
ЄС ця вій на – безпосередньо на їхньому кордоні – засвідчила крах 
системи безпеки ХХ ст., яка вибудовувалася великими зусиллями, 
та новий етап трансформації світового порядку.
У процесі забезпечення стійкості в контексті реалізації пу-
блічного управління у сфері національної безпеки виділено 
результати, серед яких найважливішими є такі: початок 
багаторівневої комплексної національної системи оцін-
ки ризиків і загроз в Україні; розробка та запровадження 
універсальних механізмів координації та взаємодії органів 
державної влади та місцевого самоврядування, які можна 
максимально наближено застосовувати як у мирний, так і у 
воєнний час; підвищення рівня готовності держави та сус-
пільства до реагування на широкий спектр загроз.
Метою розділу є дослідження теоретико-концептуальних за-
сад забезпечення національної стійкості як важливої основи 
державного управління в умовах трансформації світового по-
рядку. Розглянуто теоретичні та інституційні основи розбудо-
ви національної стійкості в Україні, а також у країнах Західної 
Європи для розробки практичних рекомендацій щодо вбудову-
вання стабільності в політику національної безпеки. Методо-
логія дослідження базується на загальних дослідницьких мето-
дах аналізу та синтезу, індукції та дедукції, спостереження та 
абстракції, які також використовуються для систематизації 
досягнень у державному управлінні, політичних розвідках та 
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вивчені безпеки. У дослідженні використано міждисциплінар-
ний підхід та принцип плюралізму, що дає змогу використову-
вати гуманітарні методи для комплексного пояснення процесів 
державного управління з погляду політики безпеки.
Висновок дослідження. Україна має унікальний досвід про-
тидії гібридним атакам і, як ніхто інший, потребує практич-
ної реалізації комплексної стратегії підвищення стійкості в 
усіх відповідних сферах. Унаслідок військової агресії, яку росія 
проводить проти України вже восьмий рік, найбільш паралі-
зуючими наслідками для майбутньої стабільності нашої дер-
жави є збільшення кількості біженців та руйнування інфра-
структури. Це є пріоритетним завдання системи публічного 
управління, яке може бути вирішеним найбільш ефективно з 
використанням здобутків національної стійкості.
Першочерговими питаннями для України на інституційному рів-
ні, які потребують подальшого дослідження та коригування, є:
– розроблення загальних методичних засад оцінки ризиків на-
ціональній безпеці, стану відповідних можливостей із метою 
підготовки, прийняття та реалізації стратегічних рішень;
– створення механізмів та постійних форматів міжвідомчої 
взаємодії з питань забезпечення національної стійкості на 
державному, регіональному та місцевому рівнях;
– формування багаторівневої комплексної національної сис-
теми оцінки ризиків і загроз.

Halyna Zavoritnya,
Candidate of Political Sciences, Associate Professor, Docdent 
at Department of Global and National Security of Educational 

and Scientific Institute of Public Administration and Civil Service 
of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

THEORETICAL PRINCIPLES OF ENSURING NATIONAL 
STABILITY IN THE CONDITIONS OF GLOBAL NATIONAL 

SУCURTY CHALLENGES

Abstract. The resilience policy is an integral element of ensuring national 
security through the implementation of public administration. The 
issue of resilience has become especially relevant for Ukraine in the 
context of military operations with Russia. For the NATO and EU 
countries, this war directly on their border witnessed the collapse of 
the security system of the 20th century, which was built with great 
efforts and a new stage of transformation of the world order.
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Among the urgent tasks to ensure stability in the sphere of national 
security and national interests of Ukraine, the following tasks are 
highlighted: formation of a multi-level comprehensive national 
system for assessing risks and threats in Ukraine; introduction of 
universal mechanisms of coordination and interaction of state and 
local authorities, which can be applied in the most approximate form 
both in peacetime and in wartime; increasing the level of readiness 
of the state and society to respond to a wide range of threats.
Ensuring the stability of the interstate association is possible only 
under the condition of ensuring the stability of each individual 
participating state. The example of the Federal Republic of 
Germany proves that ensuring national stability is complex and 
requires interaction between international institutions, the central 
government, local self-government bodies and civil society. The 
purpose of the chapter is to study the theoretical and conceptual 
foundations of ensuring national resilience as important base 
for public administration in the conditions of the transformation 
of the world order. The theoretical and institutional foundations 
of building national resilience in Ukraine, as well as in the 
countries of Western Europe, are considered to develop practical 
recommendations for embedding stability in national security 
policy. Methodology of the study is based on general research 
methods of analysis and synthesis, induction and deduction, 
observation, and abstraction, which are used to systematize 
achievements in public administration, political and security 
studies as well. The research used an interdisciplinary approach 
and the principle of pluralism, which allows the use of humanities 
methods for a comprehensive explanation of public administration 
processes from the security policy perspective.
Analysis of recent research and publications. The study of national 
resilience is of increasing interest to the academic world. Today, we 
can single out the following scientists who research resilience and 
issues of national security in their works: V. Bilous [9], T. Brezhneva 
[1], Yu. Dmitriev., I. Dralyuk, Z. Koval [4], P. Kovalchuk [5],  
A. Misyura [8], N. Nyzhnyk [9], O. Reznikova [10; 11; 12; 13],  
V. Palivoda [8], H. Sytnyk [9], A. Taran [15] and others. Key results. 
1. Due to the change in threats in the global world, the concept 
of national resilience starts to occupy an increasingly prominent 
place in the security and political studies of the countries of the 
world. 2. It is the state that acts as the entity that has full authority 
to build a system of national stability thanks to the unique set 
of state management tools that it possesses. 3. Resilience is the 
ability of the state and society to effectively resist threats of any 
origin and nature, maintain stable functioning, and quickly recover 
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to the desired balance after crisis situations. Practical implications. 
Ukraine has unique experience in countering hybrid attacks and, 
like no other, needs the development and practical implementation of 
a comprehensive strategy to increase resilience in all relevant areas. 
As a result of the military aggression carried out by Russia against 
Ukraine for the eighth year, the most paralyzing consequences for 
the future stability of our state are related to the increase in the 
number of refugees and the destruction of infrastructure. This is a 
priority task for the public administration system bast to solve on the 
basis of national resilience system.
Conclusions and the prospects of the further research. The 
primary issues for Ukraine at the institutional level that require 
further research and correction are:
– development of general methodological principles for assessing risks 
to national security, the state of relevant capabilities for the purpose of 
preparation, adoption and implementation of strategic decisions;
– creation of mechanisms and permanent formats of 
interdepartmental interaction on issues of ensuring national 
resilience at the state, regional and local levels;
– formation of a multi-level comprehensive national system of risk 
and threat assessment.

 
Вступ. У розділі визначено, що політика стійкості є невід’ємним 

елементом забезпечення національної безпеки шляхом реалізації 
публічного управління. Стійкість має на меті розвинути здатність 
суспільства та держави швидко адаптуватися до змін безпекового 
середовища й підтримувати стале функціонування в умовах існу-
вання внутрішніх та зовнішніх загроз. Особливо актуальним пи-
тання стійкості стало для України в умовах ведення воєнних дій із 
росією. Для країн НАТО та ЄС ця війна безпосередньо на їхньому 
кордоні засвідчила крах збудованої важкими зусиллями системи 
безпеки ХХ ст. та новий етап трансформації світового порядку.

Серед актуальних для забезпечення стійкості у сфері націо-
нальної безпеки та національних інтересів України виокремлено 
передусім такі завдання: формування багаторівневої комплексної 
національної системи оцінювання ризиків і загроз в Україні; за-
провадження універсальних механізмів координації та взаємодії 
органів державної і місцевої влади, які можуть у максимально на-
ближеному вигляді застосовуватися як у мирний, так і у воєнний 
час; підвищення рівня готовності держави та суспільства до реа-
гування на широкий спектр загроз.
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Наголошено, що для розробки дієвого механізму національної 
стійкості доречним буде вивчення та впровадження певних скла-
дових із досвіду управлінської політики західних країн, держав-
учасниць НАТО та ЄС. Забезпечення стійкості міждержавного 
об’єднання можливе лише за умови забезпечення стійкості кожної 
окремої держави – учасниці. На прикладі Федеративної Республіки 
Німеччини доведено, що забезпечення національної стійкості має 
комплексний характер та вимагає взаємодії між міжнародними інсти-
туціями, центральною владою, органами місцевого самоврядування 
та громадянським суспільством. Для України вивчення теоретико-
концептуальних та практичних засад побудови та реалізації політики 
стійкості західних держав особливо важливе з огляду на зовнішній 
стратегічний курс інтеграції до Європейського Союзу та НАТО.

Метою розділу є дослідження теоретико-концептуальних за-
сад забезпечення національної стійкості як важливої основи реа-
лізації державного управління в умовах трансформації світового 
порядку. Розглядаються теоретичні та інституційні засади побу-
дови національної стійкості в Україні, а також країнах Західної 
Європи з метою вироблення практичних рекомендацій для вкорі-
нення стійкості в політику національної безпеки.

3.6.1. Теоретико-концептуальні засади стійкості

Політика стійкості є невід’ємним елементом забезпечення 
національної безпеки шляхом реалізації публічного управління. 
Стійкість має на меті розвинути здатність суспільства та держави 
швидко адаптуватися до змін безпекового середовища й підтриму-
вати стале функціонування в умовах існування внутрішніх та зо-
внішніх загроз. Особливо актуальним питання стійкості стало для 
України в умовах ведення воєнних дій із росією. Для країн НАТО 
та ЄС ця війна безпосередньо на їхньому кордоні засвідчила крах 
збудованої важкими зусиллями системи безпеки ХХ ст. та новий 
етап трансформації світового порядку.

Дослідження національної стійкості викликає в академічному 
світі дедалі більший інтерес. На сьогодні можна виокремити таких 
учених, які досліджують стійкість та питання національної без-
пеки у своїх працях: В. Білоус [9], Т. Брєжнєва [1], З. Коваль [4],  
П. Ковальчук [5], А. Місюра [8], Н. Нижник [9], О. Рєзнікова [11; 
12; 13; 14], В. Паливода [8], Г. Ситник [9], А. Таpан [16] та ін.
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Поняття «стійкість» є предметом міждисциплінарних дослі-
джень, оскільки використовується в різних сферах та має різні 
відтінки значення.

Стійкість у фізиці та матеріалознавстві – здатність матеріалу чи-
нити опір руйнуванню під дією внутрішнього напруження, що ви-
никає від зовнішніх сил. Властивість будь-якої конструкції, не руй-
нуючись, виконувати своє призначення протягом указаного часу.

Стійкість, згідно із визначенням, закріпленим у Концепції за-
безпечення національної системи стійкості [6], – це здатність дер-
жави й суспільства ефективно протистояти загрозам будь-якого 
походження й характеру, адаптуватися до змін безпекового серед-
овища, підтримувати стале функціонування, швидко відновлюва-
тися до бажаної рівноваги після кризових ситуацій.

Держава – певним чином організована суспільна структура, 
здатна здійснювати найвищий контроль за деякими аспектами по-
ведінки всіх людей на певній території [2]. Саме держава висту-
пає тим суб’єктом, якому належить уся повнота повноважень для 
побудови системи національної стійкості завдяки інструментам 
державного управління.

На сьогодні питання національної стійкості починає за-
ймати дедалі помітніше місце в безпекових та політичних до-
слідженнях. Про це свідчать дедалі численніші дослідницькі 
та аналітичні публікації експертів, передусім Національного 
інституту стратегічних досліджень.

В Україні найбільш предметно проблематикою національної 
стійкості, загалом, та у сфері національної безпеки, зокрема, 
займається кандидат економічних наук, старший науковий спів-
робітник, завідувач відділу проблем національної безпеки На-
ціонального інституту стратегічних досліджень О. Резнікова. Її 
робота нараховує десятки статей, низку аналітичних документів, 
виступів на конференціях та авторську вичерпну монографію «На-
ціональна стійкість в умовах мінливого безпекового середовища».

Також на законодавчому рівні спостерігається поступ, про що 
свідчать розробка та ухвалення законодавчих актів, а також упро-
вадження імплементаційних нормативних документів, наприклад 
Концепція забезпечення національної системи стійкості, затвердже-
на Указом Президента України від 27 вересня 2021 р. № 479/2021 [6].

У нормативно-правових документах України щодо засад на-
ціональної безпеки розглянуто питання національної стійкості 
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та визначено пріоритетні завдання щодо розбудови національної 
системи стійкості (наприклад Стратегія національної безпеки 
України (2020), Річна національна програма під егідою Комісії 
Україна – НАТО на 2020 рік (далі – РНП-2020), Річна національ-
на програма під егідою Комісії Україна – НАТО на 2021 рік, Дер-
жавна стратегія регіонального розвитку на 2021–2027 роки). Од-
нак існує низка проблем щодо використання ключових термінів 
у відповідній сфері, що ускладнює реалізацію поставлених за-
вдань, оскільки законодавство у сфері забезпечення національної 
стійкості в Україні ще не сформоване.

Концепт національної стійкості західних країн, ЄС та НАТО 
«Якість міжнародної спільноти залежить від якості урядів, які тво-
рять її основу,» – зазначено в Європейській Безпековій Стратегії, 
European Security Strategy – a Secure Europe in a Better World [22, 
с. 37]. До початку українсько-російської кризи в концептуальних 
документах Європейського Союзу, що мали відношення до загаль-
них безпекових питань (Стратегія європейської безпеки «Безпечна 
Європа в кращому світі» від 2003 р. та Звіт про її імплементацію 
від 2008 р.), питання стійкості ЄС не порушувалось. У Комюні-
ке Єврокомісії від 3 жовтня 2012 р. йшлося про стійкість, але це 
стосувалося виключно ускладнення ситуації у північно- східній 
Африці, викликаного продовольчою кризою в цьому регіоні. Тоді 
у ЄС визначали стійкість як «здатність особи, окремого господар-
ства, суспільства, країни або регіону протистояти, адаптуватися та 
швидко відновлюватися після стресів та шоків» [21, с. 37]. Таке 
визначення є більш широким, порівняно з підходами, які пропону-
валися НАТО, й охоплює не лише військову сферу, а й інші.

На рівні стратегічних розробок НАТО закріплено, що військові 
зусилля щодо захисту території та населення Альянсу повинні 
бути доповнені міцною цивільною готовністю [1, с. 9; 26]. Альянс 
«не може дозволити собі розкіш вибирати між колективною обо-
роною та врегулюванням криз. Уперше в історії НАТО пови-
нна робити все одночасно» [27, с. 25]. Трансформація НАТО як 
постійний процес виживання та дієвості союзу в сучасних умовах 
повинна бути перспективною, організованою, випереджальною 
адаптацією можливостей і структури для подолання викликів і 
загроз сьогодення та майбутнього [29, с. 11].

Спостерігаємо також повсюдність поняття «стійкості» як но-
вого лейтмотиву, що розуміється як «здатність держав та сус-
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пільств до реформ, витримуючи і відновлюючись від внутрішньої 
та зовнішньої кризи» в Глобальній стратегії ЄС (2016) порівняно 
з Європейською Безпековою Стратегією (2003).

Поряд із забезпеченням «безпеки» держави дедалі важливішим 
стає забезпечити «національну стійкість». Розбудова стійкості в 
різних сферах, тобто в міждисциплінарному розумінні, дає змо-
гу не лише протидіяти певним загрозам у форматі «перемога або 
смерть», а й вистояти з меншими втратами у випадках, коли за-
грози й кризи мають довготривалий характер або є неминучими 
чи неподоланими повною мірою [12, c. 137].

На міжнародному рівні стратегічне усвідомлення необхідності 
посилення стійкості в різних сферах людської діяльності відобра-
жають документи таких міжнародних організацій, як: Всесвітній 
економічний форум, ЄС, НАТО, ОЕСР (OECD), ПРООН (UNDP), 
Управління ООН із координації гуманітарних питань (UNOCHA) 
та ін. До найкращих світових зараховують практики: США, Кана-
ди, Австралії, Великобританії, Німеччини, Франції та інших [11]. 
У рамках НАТО національна стійкість є першою лінією захис-
ту союзників, а також частиною зобов’язань кожного союзника 
щодо Альянсу та один до одного. Робота НАТО в галузі стійкості 
зосереджена на наданні допомоги союзникам у виконанні семи 
базових вимог щодо національної стійкості, погоджених лідера-
ми НАТО на саміті у Варшаві (2016) [20].

Основними вимогами НАТО щодо національної стійкості є 
[27, с. 25]:

 –  забезпечення безперервності роботи влади та надання ад-
міністративних послуг;

 –  стійке енергозабезпечення;
 –  можливість контролювати переміщення людей;
 –  доступність харчових та водних ресурсів;
 – запобігання масовим нещасним випадкам;
 –  стійкі цивільні комунікаційні системи;
 –  стійка транспортна система.

Європейський Союз став безпрецедентнм прикладом поєднан-
ня державного й наддержавного регулювання в усіх сферах життя 
та світовим лідером у розвитку цивільної складової кризового ме-
неджменту. ЄС забезпечує надзвичайно високий рівень стійкості 
держав-членів, більшість яких є членами НАТО, у кризових ситуа-
ціях, що перетинають національні кордони.



618

На сьогодні до держав, які прагнуть долучитися до ЄС чи 
НАТО, висуваються практичні вимоги, спрямовані на побудову та 
підтримання національної стійкості [7]. Інакше кажучи, спромож-
ність виконувати свої зобов’язання на рівні з усіма іншими держа-
вами-учасницями цих об’єднань та самого об’єднання як єдиного 
цілого. Ідеться про т. зв. «копенга генські критерії» для вступу в 
ЄС та подібні в політичній частині вимоги для набуття членства. 
Разом вони передбачають виконання таких вимог, як: дотримання 
демократичних принципів, захист основних прав та свобод люди-
ни, вільна ринкова економіка, подолання корупції, інституційна 
спроможність державного механізму, технічні стандарти, неза-
лежність судової гілки влади та ЗМІ тощо. Для НАТО додаються 
відповідно ще певні військово-технічні вимоги, а для ЄС – фінан-
сово-економічного характеру.

Держави-кандидати фактично готуються таким чином до того, 
щоби виступати рівним партнером у разі виникнення кризових 
ситуацій – з одного боку. З другого – створюють т. зв. «пояс безпе-
ки» для ЄС та НАТО. Посилюючи свою інституційну спроможність, 
країнам-кандидатам легше боротися із залишковими проблемами, 
які вони самостійно не можуть розв’язати, та приділити увагу тим 
сферам, які досі потерпали від певного політичного ігнорування.

Для України актуальними питаннями залишаються питання 
корупції, яка блокує левову частку зусиль щодо здійснення реформ 
на внутрішньому рівні. У зовнішньому вимірі важливим є залучення 
України до розв’язання глобальних проблем, передусім екологічних. 
Це засвідчує готовність нашої держави переключитися із власних 
внутрішніх проблем та зробити внесок у колективні заходи щодо ви-
роблення суспільної стійкості також на регіональному рівні.

На тлі сучасних викликів національній безпеці глобалізаційно-
го виміру чітко спостерігається наближення в підходах до забез-
печення стійкості НАТО і ЄС. Слід зазначити, що за останні кілька 
років зміцнилася тенденція до наближення в підходах НАТО і Єв-
росоюзу в питаннях забезпечення стійкості. Це викликано усклад-
ненням міжнародної ситуації, спільністю поглядів на питання без-
пеки та тим, що більшість країн ЄС одночасно входять до НАТО.

Традиційно нейтральні Швеція і Фінляндія, усвідомлюючи 
зростання російської загрози, стали активніше співпрацювати з 
Північноатлантичним альянсом і минулого року дозволили про-
водити на своїй території військові навчання НАТО.
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Зараз співробітництво між Північноатлантичним альянсом і 
ЄС посилюється в чотирьох сферах:

 –  цивільно-військове планування;
 –  кіберзахист;
 –  обмін інформацією;
 –  аналіз і узгоджена стратегічна комунікація з метою вияв-

лення дезінформації і передачі правдивої інформації.
Одним із перших результатів стала технічна угода про обмін 

інформацією між Групою реагування на комп’ютерні інциденти 
НАТО й Командою ЄС із реагування на комп’ютерні надзвичайні 
ситуації, підписана на початку 2016 р. Для спільного розв’язання 
інших завдань у сфері забезпечення стійкості Північноатлантичний 
альянс разом із Європейським агентст вом з охорони зовнішніх 
кордонів країн-членів ЄС розгорнув військово-морську оператив-
но-тактичну групу в Егейському морі для спільного, моніторингу 
потоків біженців і мігрантів, допомагаючи в такий спосіб поклас-
ти край незаконній діяльності контрабандистів і перевізників.

Для досягнення цілей поліпшення стійкості НАТО Сполучені 
Штати Америки надають понад 200 млн дол. США допомоги, а 
також військову техніку з метою створення можливості певним 
країнам-членам підвищити свій національний оборонний потен-
ціал, поліпшити взаємосумісність із НАТО й знизити залежність 
від російської військової техніки.

Діяльність США зі зміцнення стійкості Альянсу охоплює кілька 
сфер: військовий потенціал, цивільну готовність, захист від кібера-
так та радіологічної, хімічної, біологічної і ядерної (РХБЯ) зброї.

У сфері військового потенціалу США сприяють країнам-
членам НАТО підвищувати спроможність проводити операції 
на основі нових розвідданих, а також забезпечувати вдоскона-
лення потенціалу в галузі командування та управління; розвід-
ки, спостереження й розпізнання (Intelligence, Surveillance, and 
Reconnaissance ISR); протитанкової та протиповітряної оборо-
ни; комунікацій; морської безпеки; наземної підтримки пові-
тряних атак. США, співпрацюючи з НАТО, посилюють спільну 
здатність до розгортання сил, а також надання сил підтримки 
під час можливих операцій з колективної оборони. У співпра-
ці з певними країнами-членами НАТО Сполучені Штати Аме-
рики намагаються зменшити їхню залежність від застарілого 
військового озброєння радянського зразка [1, с. 18].



620

У сфері підвищення цивільної готовності США відрядили 
50 експертів із планування ситуацій надзвичайного стану, які 
допомагають у створенні потенціалу приймаючої країни для 
підтримки союзників по НАТО. З метою підтримки зусиль 
Альянсу щодо цивільної готовності в структурах НАТО була 
подвоєна кількість радників з управління надзвичайними си-
туаціями. На випадок таких ситуацій Сполучені Штати Аме-
рики мають високий потенціал реагування через державний і 
приватний сектори та розширені можливості для надання допо-
моги, якщо це необхідно, країнам у кризових ситуаціях.

Уряд США сприяє посиленню національних можливостей 
країн-учасниць НАТО у сфері кіберзахисту, зокрема щодо захис-
ту критично важливих мереж та інфраструктури. Для цього США 
організовують відрядження інструкторів, проведення експертиз 
і поширення передових практик. Ці зусилля мають поліпшити 
здатність країн-членів НАТО з ідентифікації, моніторингу, оціню-
вання та характеристик кіберзагроз. Така допомога відбувається 
як на двосторонньому рівні, так і в межах НАТО, зокрема на базі 
Центру передового досвіду НАТО з кіберзахисту в Естонії.

Підтримання належного рівня стійкості щодо ризиків і загроз, 
пов’язаних із РХБЯ матеріалами, також відбувається шляхом дво-
сторонніх консультацій та в співпраці країн-членів НАТО (Центр 
передового досвіду НАТО в Чехії) [1, с. 18].

Особлива увага щодо забезпечення стійкості має бути зосе-
реджена на цілеспрямованих спеціалізованих формах допомо-
ги. США фокусуються на наданні підтримки Польщі та країнам 
Балтії, зокрема в таких питаннях: зміцнення національного по-
тенціалу країн для підтримки високого рівня їхньої стійкості; 
надання обладнання та проведення навчань для підвищення 
протитанкової оборони, можливостей ППО, систем розвідки, 
спостереження та рекогносцирування; удосконалення наземної 
підтримки повітряних операцій; підготовки кадрів; підтримки зу-
силь із прикордонної безпеки та стратегічних комунікацій.

Закономірно, що найбільшим війнам, які змінили хід історії, 
передують відчутні соціально-політичні та економічні кризи, та 
в інших сферах, що переростають у відкриті конфлікти. Воєнні 
конфлікти сучасності виникають не тільки з причин етнічних (в 
Судані) чи релігійних (Ємен), а і з економічних. Прикладом та-
кого типу є воєнний конфлікт у дельті Нігеру. Проблематика кон-
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флікту – великі запаси нафти в регіоні. Конфлікт розгортається 
між силами нафтових компаній та етнічними угрупованнями, які 
виступають проти діяльності цих компаній.

Серед причин світових криз у глобалізованому світі на сьо-
годні в різних сферах виділяють не лише військового характеру:

– пандемії (холера, чума, іспанка, коронавіруси);
– падіння фінансових ринків;
– енергетична криза;
– релігійні та етнічні конфлікти та ін.
Водночас саме визначення воєнного конфлікту є складною та 

багаторівневою категорією. У представленому дослідженні ми роз-
глядаємо міждержавний конфлікт між росією та Україною, який 
переріс у війну. Методика аналізу і прогнозування міждержавного 
конфлікту може містити такі послідовні процедури [1, с. 18]:

– ретроспектива – дослідження типових конфліктів у минуло-
му, а також комплексу міжнародних, економічних, політичних, во-
єнних, соціокультурних факторів, які зумовили їх появу;

– діагностика – опис, пояснення стану міждержавного кон-
флікту, складання його базисної теоретичної моделі;

– проєкція – здійснюється на основі діагностики розроблених 
сценаріїв розвитку міждержавного конфлікту та розрахунку

Сучасні воєнні сили мають набагато ширший спектр діяльнос-
ті та можливі засоби, ніж раніше. Засоби зв’язку дають змогу про-
являти вищу мобільність воєнних сил. Армії вже мають вигляд 
не суцільних блоків, а невеликих підрозділів, що краще орієнту-
ються на місцевості та мають можливості маневрування. М. ван 
Кревельд і інші військові фахівці вважають, що регулярні збройні 
сили часто просто «безсилі» в сучасних збройних конфліктах.

Якщо держава керується концептом національної стійкості, то 
вона застосовуватиме комплексний підхід до оцінки викликів та 
загроз національній безпеці.

Воєнні конфлікти вражають передусім соціально-політич-
ну, економічну та енергетичну сфери. Пандемія корона вірусу 
фактично засвідчила неготовність медичних систем більшос-
ті країн світу до такої кількості хворих одночасно та призве-
ла до значних політичних наслідків, що спричинило політичні 
суперечки між державами щодо засобів боротьби з пандемією, 
пріоритетністю розроблення вакцини та гарантування рівно-
го доступу до неї. Наступне погіршення роботи фінансових і 
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енергетичних ринків стали логічних продовженням уповіль-
ненням бізнес-процесів унаслідок пандемії.

На тлі значного погіршення ситуації в соціальній та економіч-
ній сферах на світовому рівні міжнародна спільнота не звернула 
належної уваги на анексію Криму у 2014 р. Держави-члени ЄС та 
НАТО не розглядали анексію, яку здійснила росія, як послідовно 
спланований нею повноцінний воєнний конфлікт.

Більшість країн НАТО та ЄС тривалий час не виявляли бажан-
ня проводити переозброєння своїх збройних сил чи щонайменше 
збільшувати свої воєнні бюджети. Хоча Німеччина, яка намага-
ється зберігати максимально обережну позицію щодо росії, уже 
оголосила про намір провести переозброєння своїх збройних сил 
і займається цим питанням. Це означає зміну її безпекової страте-
гії, чого не траплялося з часів холодної війни.

У липні 2016 р. під час саміту НАТО у Варшаві була під-
писана Спільна декларація Президента Європейської ради  
Д. Туска, Президента Європейської комісії Ж.-К. Юнкера та Гене-
рального секретаря Північноатлантичного договору Є. Столтен-
берга, у якій говориться, що для обох організацій існує нагальна 
потреба підвищувати здатність протистояти гібридним загрозам, 
зокрема, за рахунок посилення стійкості, спільної роботи з аналі-
зу, попередження та раннього виявлення загроз шляхом своєчас-
ного обміну розвідувальною інформацією.

На виконання «Спільної програми з протидії гібридним загро-
зам: відповідь Європейського Союзу» в жовтні 2017 р. у Гельсінкі 
був відкритий Експертний центр ЄС із протидії гібридним загро-
зам. На його базі будуть проводитися заходи з обміну досвідом 
між країнами-членами Євросоюзу й НАТО та тренінги для спеці-
алістів у цій сфері.

Підсумовуючи, зазначимо, що геостратегічний чинник, який 
визначає логіку поведінки росії та відповідь Заходу, став підста-
вою для ситуації, що склалася сьогодні. Відколи питання пере-
йшло на українську сторону з усіма глибинними стратегічними 
підозрами, довгострокове вирішення конфлікту повинне також 
враховувати ці зовнішні чинники. Рішення кремля анексувати 
Крим та підтримати воєнними засобами події на Донбасі мають 
своє підґрунтя не лише в Україні, але існуванням власного ро-
зуміння європейської та глобальної безпеки. Цього не врахували 
європейські стратегічні оборонні інституції [26, с. 195].
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3.6.2. Зміна світового порядку та роль російсько-української 
війни як рушія трансформаційних процесів 

 
Найважливіші виклики визначенню порядку в постбіполяр-

ний період у Європі полягають у відсутності згоди щодо гео-
політичної орієнтації та політичної безпеки держав, що раніше 
входили до складу Радянського Союзу, та мають спільний кор-
дон із росією. Після колапсу Радянського Союзу росія деклару-
вала збереження стратегічних інтересів у цих країнах, включно 
з питаннями національної безпеки. Ця ідея «особливих страте-
гічних інтересів» дедалі більшою мірою суперечить баченню 
Заходу щодо повного суверенітету цих держав. Відколи західні 
держави й інституції, ЄС та НАТО, збільшили свою присутність 
та активність на території колишніх радянських республік, росія 
розглядає таку поведінку як безпосередню загрозу її національ-
ним інтересам. Зіткнення цих двох протилежних позицій мали 
наслідком розгортання воєн у Грузії та Україні.

Війна, що розпочалася у 2014 р. на території Донбасу, а від-
повідно й запровадження санкцій ЄС щодо росії повною мірою 
продемонстрували взаємну ворожнечість та подальше існування 
згоди щодо європейського порядку. Кібератаки росії як під час ви-
борів у США у 2016 р., так і атаки на критиків росії за кордоном і 
надалі підігрівали відносини росії із заходом. Крім того, значного 
напруження європейській порядок зазнав унаслідок такого суто 
внутрішнього європейського питання, як Брексіт (Brexit). Незва-
жаючи на те, що адміністрація США наголошувала на збереженні 
своїх безпекових зобов’язань у Європі, часті критичні заяви пре-
зидента Трампа щодо НАТО створили підґрунтя для виникнення 
серйозних сумнівів щодо дотримання США своїх зобов’язань, які 
були фактично ядром європейської безпеки з 1940-х рр.

Кожен наступний мирний договір як акт міжнародного права 
базувався на геополітичних реаліях та досвіді попередніх міжна-
родних мирних договорів, які у своїй сукупності називали «ві-
чним миром», підписувалися в інтересах переможців [26, с. 195].

Нова архітектура та система європейської архітектури безпе-
ки, яку вони утворювали, були змодельовані відповідно до бачен-
ня переможців. Тому ми можемо говорити про них, як про сис-
тему мирних договорів, чинну в Європі, аналізуючи яку досить 
просто передбачити та підтримувати дії коаліції чи країн-пере-
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можців. Наприклад, Ялтинська/Потсдамська конференції є про-
довженням розвитку Вестфальської системи мирних договорів.

Фактично це доводить, що засади війни завжди збігаються із 
засадами мирних договорів. Так, Вестфальська система мирних 
договорів та Європейська безпека, створені в результати Тридця-
тилітньої війни, подібні до сучасних договорів із визнанням біль-
шою чи меншою мірою точних державних кордонів.

Саме з тих часів усталився принцип, що переможці й Першої, 
і Другої світової війни домовлялися щодо формування нової архі-
тектури європейської безпеки.

Однак сьогодні європейська спільнота має шанс створити нову 
стійку архітектуру європейської безпеки, яка б гарантувала вчас-
не визначення та відповідь на загрози. У цьому саме полягає мож-
ливість запобігти розширенню агресії росії.

Наразі ще незрозуміло, чим замінити постбіполярну європей-
ську систему безпеки. Основні політичні інститути цієї системи 
– НАТО, ЄС та ОБСЄ – продовжують свою роботу, але їхні роль 
та від діяльності в майбутньому поки не чітко визначені та пере-
бувають у процесі перевизначення як у зовнішньому, так і у вну-
трішньому вимірі. Виникають серйозні питання, яке місце займа-
тимуть ці інституції в міжнародному порядку, який перебуває на 
стадії формування сьогодні, як буде узгоджуватися їхня діяльність?

Війна президента росії володимира путіна в Україні є визна-
чальною для світу подією, оскільки фактично це останній акт 
постбіполярного періоду та початок нової ери, перша сторінка 
історії якої пишеться зараз. Спектр можливих результатів нової 
холодної або гарячої війни за участі США, росії та Китаю, за-
морожений конфлікт в Україні, або пост-путін урегулювання, у 
якому росія стане частиною переглянутої європейської архітек-
тури безпеки, з урахуванням того, що Захід наклав безпрецедент-
ні санкції на росію за рекордний для нього час, і водночас існує 
висока ймовірність подальшої ескалації конфлікту. Висновки з 
уроків історії мають стати основою для створення ефективної єв-
ропейської архітектури безпеки в майбутньому [26, с. 196].

Водночас у глобалізованому світі окремим засобом ведення 
війни є інформація. Супротивні сторони створюють програми для 
дезінформації та демотивації ворога, провокують агресивність. 
Сторони конфлікту створюють мотивуючі патріотичні відео для 
залучення більшої кількості добровольців у свої ряди. В умовах 
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сучасного глобалізованого суспільства важливу роль у справі 
мобілізації населення на активні дії належить електронним за-
собам масової інформації – передусім телебаченню й радіо. М. 
Калдор попереджає, що ефект їх впливу на населення, особли-
во в сільській місцевості, не можна недооцінювати. На відміну 
від «опосередкованого впливу» друкованих засобів інформації 
і пропаганди, радіо й телебачення впливають на свідомість без-
посередньо. Радіо й телебачення перебувають зазвичай під дер-
жавним контролем, проте недержавні сили і структури можуть 
вдаватися до аналогічних засобів у формі супутникового теле- і 
радіомовлення. Набуває поширення інформаційна війна зі спец-
загонами хакерів, що можуть зламувати сайти та бази даних. Цей 
аспект має посісти одне з перших місць у комплексі елементів, 
що складають систему національної стійкості держави.

Глобалізація відбувається в різних сферах світової еконо-
міки: торгівлі товарами, послугами, технологіями, об’єктами 
інтелектуальної власності; міжнародному русі факторів вироб-
ництва (робочої сили, капіталу, інформації); міжнародних фінан-
сово-кредитних та валютних операціях (трансферти, кредити й 
позики суб’єктів міжнародних економічних відносин, операції 
з цінними паперами, спеціальні фінансові механізми й інстру-
менти, операції з валютою); виробничій, науково-технічній, 
технологічній, інжиніринговій та інформаційній.

Якісно нове покоління засобів транспорту і зв’язку, а та-
кож їх уніфікація забезпечують підвищення ефективності по-
ширення товарів і послуг, ресурсів та ідей. Передача інформації 
здійснюється миттєво по всьому світу. Якщо на початку ХХ ст.  
реалізація міжнародної оборудки могла тривати від кількох мі-
сяців до одного року, то використання надшвидкісних методів 
електронної передачі інформації у ХХІ ст. створює можливості 
здійснювати такі операції в межах кількох хвилин і дає змогу швид-
ко поширювати знання завдяки інтелектуальному взаємообміну. 
У поєднанні зі скороченням транспортних, телекомунікаційних 
витрат, істотним зниженням витрат на обробку, зберіган-
ня та використання інформації це сприяє зростанню темпів 
глобальної економічної інтеграції. Важливу роль в інтенсифікації 
глобалізаційних процесів відіграють організаційні аспекти.

У свою чергу, на фоні конвергенції механізмів та інструмен-
тів реалізації державної політики розбудова системи національ-
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ної стійкості може стати конструктивною базою для підвищен-
ня ефективності публічного управління у сфері забезпечення 
національної безпеки.

Національна стійкість Німеччини. Країна, якій вдалося ство-
рити міцну стійку систему охорони здоров’я через дві світові 
війни, поділ та возз’єднання, має гарну стартову позицію, щоби 
говорити про стійкість, зокрема, як про один із лейтмотивів ні-
мецького головування в G20 у 2017 р.

Після вживлення «стійкості» в економічну тематику на Захо-
ді цей термін набув поширення в екологічних дебатах (1970-ті 
рр.). Вони зосереджуються на природі складних систем та їх 
здатності до реорганізації, коли стикаються з різними потрясін-
нями [23, с. 6]. Поняття соціальної стійкості виникло для обліку 
складних ресурсних систем та їх здатності до подолання криз. 
Вважається, що здатність держав вирішувати кризи залежить 
від їхньої інституційної інфраструктури та її адаптаційної спро-
можності (Беркес, Колдінг та Фольке). В. Адгер стверджує, що 
соціальну стійкість можна розуміти як здатність громад витри-
мувати зовнішні потрясіння щодо їх соціальної інфраструктури 
й що це неминуче потребує інновацій, соціального навчання та 
подолання змін [23, с. 6]. Стійкість стала ключовою темою в 
останніх політичних розробках у Німеччині. Вони охоплюють 
цілий спектр галузей політики від захисту інфраструктури до 
гуманітарної інтервенції.

На державному рівні в Німеччині міжнародна спільнота роз-
глядається як фасилітатор та ставить наголос на ролі громад, 
громадянського суспільства та приватного сектору. Таким чи-
ном фасилітатор не бере на себе відповідальність за надання 
безпосередньої допомоги. Поряд із Великобританією, яка пер-
шою запропонувала такий підхід, Німеччина поділяє його, але 
більше уваги приділяє важливості громадянського суспільства, 
підкреслюючи його різноманітний та динамічний характер. Вод-
ночас для держави важливо підтримувати системи моніторингу 
та оцінки, щоби переконатися, що місцеві суб’єкти належним чи-
ном виконують регуляторні рекомендації і – за англосаксонським 
прикладом – перекласти відповідальність шляхом заохочення са-
моврядування [23, с. 6–8].

Стійкість потребує розвитку адаптивних можливостей для 
розв’язання інституційних та індивідуальних проблем шляхом 
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сприяння демократії. Згідно з німецьким підходом інфраструкту-
ра здебільшого є приватною власністю, однак держава відіграє 
важливу роль, передусім соціальну. Сильний вплив на формуван-
ня німецької закордонної політики справила теорія неолібералізму. 
Відтак допомогу надавалося в перехідний період, що забезпечило 
вживлення стійкості в німецький політичний дискурс. Проте, не-
зважаючи на неоліберальну традицію, вирішальну роль до сьогод-
ні відіграє питання визначення місця суспільства, що розглядаєть-
ся в політичному, а не технічному розумінні, – виходячи з потреб 
людей, з легітимності дій держави, тісного зв’язку із суспільством 
загалом. Відповідні положення на нормативно-правовому рівні 
було закріплено в Стратегії після 2015 р. [28, с. 7].

Одним із напрямів, у яких політика національної стійкості роз-
вивається в Німеччині, є страхування ризиків, особливо створен-
ня ефективних ринків страхування кліматичних ризиків. Розумне 
використання схем, пов’язаних зі страхуванням, розглядається як 
доповнення стратегії адаптації до кліматичних змін. Для цього 
потрібні державні та приватні фінанси, однак державні кошти ви-
користовуються для підвищення ринкової спроможності страхо-
вих ринків [18, с. 418]. Це також розглядається як приклад заохо-
чення інновацій та ініціативності з боку держави.

На відміну від інших держав-членів ЄС, Німеччині вдалося 
уникнути процесу деіндустріалізації та зберегти конкурентоспро-
можність експортно орієнтованої промисловості й наукоємної 
продукції та економіки загалом. Тому не дивно, що здебільшого 
на частку Німеччини лягло створення у 2010 р.і фонду з підтрим-
ки стабільності євро (EFSF) і виділення Греції кредиту в розмірі 
110 млрд євро. Ще 147 млрд євро Берлін вніс у стабілізаційний 
фонд ЄС із загальним обсягом 500 млрд євро, з якого було надано 
допомогу Греції, Ірландії та Португалії. Багатьом країнам ЄС під 
час світової економічної і фінансової кризи вдалося підтримати 
високий рівень життя за рахунок Німеччини [16, с. 68].

У липні 2016 р. було опубліковано Білу книгу федерального 
уряду щодо політики безпеки та майбутнього Бундесверу, у якій 
зміцненню стійкості уряду та суспільства відводилася централь-
на роль у забезпеченні безпеки в Німеччині. Пропонується такий 
алгоритм [31, с. 143]:

1) створити рамкову модель – загальне розуміння стійкості є 
незамінним;
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2) визначити пріоритети та мету – цілі щодо посилання 
стійкості держави мають бути чіткими;

3) побудова матеріальних проєктів – необхідний певний ката-
лог конкретних заходів та ініціатив щодо посилення стійкості;

4) визначити індикатори та оцінювати результати – потрібно 
визначити національні індикатори стійкості.

Не применшуючи важливості інших складових, описаний під-
хід до національної стійкості дав змогу Німеччині з 1 березня 
2020 р. відкрити ринок праці для кваліфікованих робітників із 
не-членів ЄС. Будівництво більш стійкого майбутнього стало для 
ФРН не просто риторикою.

З погляду ліберальної економіки, панівної донедавна в політич-
ному дискурсі Німеччини, її досвід не видається надто захопливим. 
Однак, з погляду його успішності в умовах існування постійної на-
пруженості всередині німецького уряду та пошуку компромісу – з 
одного боку, у поєднанні зі складним механізмом багатосторонньо-
го вироблення політики всередині ЄС – з другого, детальне вивчен-
ня такого досвіду є необхідним в Україні.

Безсумнівно, важливим аспектом глобалізаційних процесів 
у політичній, соціальній, економічній та безпековій сферах був 
і залишається ідеологічний – нова ідеологія та форми взаємодії 
суб’єктів глобальної економіки. У сучасних працях західних уче-
них, де йдеться про теоретичні засади створення транснаціональ-
них корпорацій, термін «модернізація» витісняється терміном 
«глобалізація». Якщо раніше модернізацію пов’язували з необ-
хідністю підвищення рівня економічного та соціального розви-
тку всіх верств населення, то концеція глобалізації припускає, 
що високу якість життя неможливо забезпечити всім без винятку 
учасникам процесу. Подібне трактування глобалізації легітимізує 
соціально-економічну нерівність, унеможливлює протидію її не-
гативним проявам у майбутньому.

Поза будь-яким сумнівом, світова криза на тлі пандемії 
COVID-19 заклала бомбу сповільненої дії, оскільки завдала най-
більш відчутної шкоди для економік країн Західної Європи та Аме-
рики. Стрімке поширення цієї вірусної хвороби змусило окремі 
країни вжити безпрецедентних заходів безпеки аж до закриття під-
приємств та кордонів. Це призвело до суттєвого звуження світово-
го попиту та стрімкого зниження цін на світових товарних ринках, 
насамперед енергоресурсів. У результаті загальний інфляційний 
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тиск із боку країн – ОТП України, виражений індексом UAwCPI, у 
другому кварталі cповільнився до 2,3 % р/р. [3, с. 10].

Пандемія COVID-19 призвела до падіння фінансових і енер-
гетичних ринків, відмови майже всіх держав від свободи руху 
людей і, загалом, до призупинення економічних процесів. Ста-
ном на кінець березня 2020 р. навіть у США очікувалось падіння 
ВВП до 34 % у другому кварталі 2020 р. порівняно з аналогічним 
кварталом попереднього року [10, с. 10].

Стрімке поширення пандемії у світі, у тому числі в Європі, 
призвело до суттєвого звуження сукупного попиту через введення 
карантинних обмежень. Унаслідок цього економічна активність 
знизилася до найнижчих рівнів за останні 70 років, а інфляція з 
виникненням дефляційного тиску очікувано послабилася, зокре-
ма в країнах Єврозони та ЦСЄ.

Натомість в окремих країнах, а саме росії, Туреччині, Грузії, 
Білорусі, зростання цін прискорилося. Вагомими чинниками 
такої динаміки стали тимчасовий ажіотажний попит на товари 
першої необхідності, до яких відносять зазвичай крупи (насампе-
ред гречку), продукти з антисептичними властивостями (лимони, 
часник, цибуля), олія та жири, а також ефекти перенесення від 
девальвації національних валют у попередні періоди.

На хвилі паніки з метою захисту внутрішнього ринку, 
продовольчої безпеки та угамування ажіотажного попиту низка 
країн запровадила експортні обмеження. Так, за даними СОТ, тіль-
ки в країнах G20 було введено з початку пандемії 93 експортні за-
ходи, хоча на середину травня 36 % із них були скасовані. Значна 
частка цих заходів стосувалася товарів медичного призначення та 
продовольства. Загалом у світі, за даними Центру міжнародної 
торгівлі, частка країн, які ввели тимчасові експортні обмеження, 
становила майже 50 % станом на кінець другого кварталу. При 
цьому обмеження на експорт продуктів харчування були введені 
країнами, які найбільше відчули ажіотажний внутрішній попит 
на той чи інший товар: групою ЄАЕС, Туреччиною й навіть тим-
часово Румунією (у квітні). Так, суттєвий девальваційний ефект 
на ціни від зниження російського рубля за перший квартал (на 
25,8 %) на тлі наростання ажіотажного попиту призвів до стрім-
кого зростання цін на товари першої необхідності не лише в росії, 
а й в інших країнах ЄАЕС. З метою стримування зростання цін 
та забезпечення внутрішнього ринку в межах ЄАЕС було введено 
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заборону на експорт у треті країни низки товарів першої необхід-
ності, зокрема цибулі, часнику, круп. Це дало змогу стабілізувати, 
а на окремі товарні групи, зокрема часник, навіть дещо знизити 
ціни на внутрішньому ринку. Схожою була й ситуація в Грузії, де 
на сьогодні інфляція залишається суттєво вищою за ціль (6,1 % 
р/р у червні проти 3 % відповідно). Однак, на відміну від більшос-
ті країн ЕМ, які використовують наразі інструменти монетарного 
стимулювання економіки, політика центрального банку Грузії за-
лишається доволі жорсткою (попри незначне зниження ключової 
ставки) для приведення інфляції до цільового рівня [10].

На додаток до світових економічних кризових явищ, інспіро-
ваний росією збройній конфлікт на території Донецької та Лу-
ганської областей, а також військова окупація Криму у 2014 р.,  
вивели гібридну агресію на якісно новий рівень, який актуалізу-
вав загрози нового типу для економічного суверенітету України. 
Йдеться про фрагментацію економічного та митного простору дер-
жави; експропріацію державної власності, власності фізичних та 
юридичних осіб на непідконтрольних територіях, майнові втрати 
внаслідок бойових дій і терористичних актів; створення перешкод 
для сталого економічного розвитку; створення фізичних перешкод 
для здійснення фінансово-господарської діяльності на внутріш-
ньому й зовнішніх ринках; порушення функціонування об’єктів 
національної критичної інфраструктури через справляння фізич-
ного, економічного та інформаційного впливу; провокування соці-
ального невдоволення на підконтрольних територіях; використання 
економічної залежності для отримання політичного контролю тощо.

Водночас проявилися сильні сторони економіки України, зокрема 
відновлення ВВП за паритетом купівельної спроможності було досяг-
нуто менше, ніж за 5 років (за оцінками Світового банку, у 2018 р. він 
становив 534 млрд дол. США проти 505,4 млрд дол. США у 2013 р.) 
[15, с. 52]. Завдяки підписанню Угоди про асоціацію з ЄС у тому ж са-
мому 2014 р. Україна розпочала реалізацію своєї давньої стратегічної 
мети щодо диверсифікації енергетичних джерел постачання, а також 
входження на європейський економічний ринок. Це, у свою чергу, по-
требує адаптації нормативно-правових актів, узгодження митних про-
цедур та гармонізації банківських операцій для забезпечення еконо-
мічної діяльності в повному обсязі відповідно до практик ЄС.

За перший місяць війни економіка держави скоротилася на 
35 %. Збитки України становлять 564,9 млрд дол. США, у тому 
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числі 19 млрд дол. збитків в інфраструктурі, 112 млрд дол. США 
у ВВП, 90,5 млрд дол. у цивільному секторі, 80 млрд дол. збит-
ків компаній і підприємств, 54 млрд прямих інвестицій і 48 млрд 
дол. США держбюджету. Україна втратила близько 30–40 % своїх 
металургійних потужностей, видобуток газу скоротився на 15 %, 
вугілля – на 30 % [3, с. 10].

Найбільш паралізуючі наслідки для майбутньої стійкості 
України пов’язані зі зростанням кількості понад 4,5 млн біжен-
ців, які залишили батьківщину, та понад 6,5 млн внутрішньо пе-
реміщених осіб. Кожна четверта людина, яка виїхала з дому, не 
знає, у якому стані зараз її будинок, а близько половини, згідно з 
опитуваннями, втратили роботу.

Найбільшу кількість українських біженців прийняли слабші 
за умовами європейські країни економічних ресурсів/потужності, 
включно з Польщею (2 594 тис. станом на 9 квітня 2022 р.), Румуні-
єю (686 тис.), Угорщиною (419 тис.), Молдовою (411 тис.), Словач-
чиною (314 тис.). Частина біженців прямує транзитом до інших єв-
ропейських країн, але мільйони залишаються в сусідніх з Україною 
державах. Необхідна продумана політика урядів цих держав, а також 
справедлива фінансова підтримка з боку Європейського Союзу, щоб 
уникнути можливих соціальних і політичних негативних наслідків.

Деякі українські міста та селища, такі як Маріуполь, Волно-
ваха та Ірпінь, а також багато сіл потребують майже повної ре-
конструкції після знищення російською авіацією. Щонайменше 
сотні тисяч українців втратили свої домівки та все своє майно та 
потребують фінансової підтримки, а також медичного та психо-
логічного лікування.

Агресія росії проти України має також значні негативні наслід-
ки для світу в економічній та продовольчій сферах. Слід звернути 
належну увагу на загрози продовольчій безпеці світу, які є наслід-
ком агресії росії проти України. Світове співтовариство має рі-
шуче порушити питання про неприпустимість свідомого знищен-
ня економічних можливостей України, у тому числі пов’язаних 
із продовольчою безпекою, таких як склади, паливні бази тощо. 
Потрібна буде ідентифікація та перепоховання загиблих, у тому 
числі знайдених у братських могилах. Україні також знадобиться 
гуманітарна підтримка для розмінування територій, де відбува-
лися попередні епізоди бойових дій, і підтримка для подолання 
серйозних екологічних катастроф.
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Наслідки російської агресії проти України для західних дер-
жав. Досвід протистояння України повномасштабному вторгнен-
ню росії важливий для європейських середніх і малих країн як 
приклад протистояння переважаючому військовому та економіч-
ному супротивнику шляхом упровадження загальнонаціональної 
синергії. Заслуговує також дослідження здатність центральної і 
місцевої влади України швидко адаптуватися до стресових пере-
творень та ефективно працювати в несприятливих умовах, зокре-
ма в економічній, соціальній та інформаційній сфера [25].

Передусім відносини із західним світом стабілізували еконо-
мічну систему України, що дало змогу говорити про вихід на гло-
бальні ринки та пошук свого місця. Першим викликом для Укра-
їни в мирний час була паритетність умов в умовах глобальної 
конкуренції. Тому навіть у воєнний час Україна докладає макси-
мум зусиль для підтримання своєї економічної системи. В умовах 
безпрецедентної зовнішньої допомоги Украї на намагається стабі-
лізувати фінансову систему, а в зовнішніх відносинах забезпечи-
ти регуляторну передбачуваність у податковій та митній політиці.

Незаперечними пріоритетами у вітчизняній податковій та мит-
ній політиці є стійкість фінансової системи держави в умовах ві-
йни, повоєнного відновлення та євроінтеграції. Надання Україні 
статусу кандидата в члени Європейського Союзу створює додат-
ковий імпульс для гармонізації податкової політики.

Платники податків забезпечують фінансову підтримку держа-
ви. У січні–червні 2022 р. надходження (сальдо) до зведеного бю-
джету за платежами, які контролює ДПС, становили 526,1 млрд 
грн, що на 72,9 млрд грн, або на 16,1 % більше ніж у січні–червні 
2021 р. [10].

Верховна Рада України скасувала широкі митні пільги на ім-
порт. Зокрема, було ухвалено Закон України «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів 
України щодо перегляду окремих пільг з оподаткування» від 21 
червня 2022 р. № 2325-ІХ (урядовий законопроєкт № 7418 від 30 
травня 2022 р.). [10].

Національний банк України підтримав скасування широких 
митних пільг для зменшення тиску на валютний курс та золото-
валютні резерви, поліпшення сальдо платіжного балансу.

Верховна Рада України надала нові податкові та митні стиму-
ли для учасників індустріальних парків.
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Верховна Рада України підтримала в першому читанні урядо-
вий законопроєкт про так званий «митний безвіз».

Державна податкова служба України роз’яснила особли-
вості контролю за трансфертним ціноутворенням в умовах во-
єнного стану.

ДПС та Мінцифри продовжують спільні проєкти стосовно 
цифровізації сплати податків.

Україна здійснює необхідні кроки для приєднання до системи 
міжнародного застосування процедури спільного транзиту та Но-
вої комп’ютеризованої системи транзиту (NCTS).

Державна митна служба України активно співпрацює з євро-
пейськими країнами-сусідами над питаннями щодо розширення 
пропускної спроможності митних пунктів пропуску та автомати-
зації митного контролю.

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) розслідуватиме між-
народні податкові злочини в співпраці з Організацією економіч-
ного співробітництва та розвитку (ОЕСР) [10].

Щодо обслуговування державного боргу, то, попри складну 
ситуацію, Міністерство фінансів України забезпечує боргову та 
фінансову безпеку держави. Україна гідно приймає всі виклики і 
проводить безперебійне фінансування всіх нагальних потреб дер-
жави під час війни.

Україна в січні–червні мала три основні джерела фінансуван-
ня дефіциту держбюджету – продаж внутрішніх державних об-
лігацій, продаж військових облігацій НБУ та пільгове іноземне 
фінансування.

Країни «Групи семи» 27 червня 2022 р. заявили про готовність 
надати до 29,5 млрд дол. США бюджетної підтримки у 2022 р. як 
гранти, аби допомогти Україні закрити свої фінансові лакуни й 
надалі забезпечити базові потреби українському народу.

Пріоритетом боргової політики України до кінця літа 2022 р. 
є забезпечення повного реінвестування внутрішнього боргу (як 
у гривнях, так і у валюті) та погашення зовнішнього боргу, яке є 
відносно рівномірним.

Тим часом, за повідомленням «Bloomberg» від 30 червня 2022 р.,  
Україна вивчає можливість реструктуризації боргу. Міжнародний 
валютний фонд співпрацює з українською владою та аналізує фі-
нансову й боргову ситуацію в країні [10].

 Значним досягнення стало те, що показники витрат повоєн-
ної Німеччини на оборону та призупинення роботи газопроводу 
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«Північний потік II» є явним розривом із пацифізмом і обереж-
ністю минулого. Тим часом традиційно нейтральні країни Шве-
ція, Фінляндія та Швейцарія приєдналися до НАТО, засуджую-
чи російську агресію. Сполучене Королівство та Польща різко 
відреагували, надавши військову допомогу, а також посиливши 
політичний та економічний тиск. І навіть російські апологети в 
Угорщині та Чехії змінили курс.

Європа прокинулася. Якщо НАТО не зможе досягти одно-
стайної згоди, необхідної для дій у забороненій для польотів 
зоні, коаліція бажаючих на чолі зі Сполученими Штатами –  
оскільки жертви серед цивільного населення та міжнародне за-
судження продовжують зростати – може дати Україні бойовий 
шанс, який їй потрібен, щоби вижити сьогодні, і завтра запобігти 
ще більшій війні [30].

Побоювання щодо військового нападу путіна на НАТО або 
використання ним ядерної зброї залишаються, але також стало 
зрозуміло, що росія вже витратила значну частину своїх запа-
сів високоточних боєприпасів і балістичних ракет. Тим часом 
прибуття значних бойових сил США на східний фланг НАТО 
вже забезпечує захист від цієї загрози. Що стосується погроз 
ядерною зброєю путіна, надійна стабільність ядерного стриму-
вання протягом багатьох десятиліть не дає підстав для сумнівів. 
НАТО є ядерним альянсом недаремно, і російський лідер знає 
про незворотність масштабної відповіді.

Вступ у війну в Україні – це важкий вибір, якого Захід волів 
би уникнути. Але європейська безпека, так ретельно побудова-
на на початку 1990-х рр., зазнала краху. Західні країни вважали, 
що 1939 р. ніколи не повториться. Але справджуються слова 
прусського військового стратега К. фон Клаузевіца про те, що 
війна змінює речі. На сьогодні практикуються елементи полі-
тики, які застосовувалися під час холодної війни. І те ж саме 
стосується принципів та поваги до суверенітету націй і права 
людей жити в мирі та свободі. Там, де інтереси та принципи 
Заходу збігаються, йому не варто боятися діяти. Вікно можли-
востей швидко закривається.

Впливові сили в уряді та поза ним продовжуватимуть закликати 
НАТО залишатися осторонь. Прихильники «Китай перш за все» 
будуть стверджувати, що Сполученим Штатам не вистачає сил 
протистояти Пекіну та суттєво втрутитися в Європу. Американські 
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ультраправі, спокушені авторитарною привабливістю путіна, про-
тестуватимуть. Дипломати виступатимуть за дипломатичне врегу-
лювання конфлікту, економісти – за більше часу, щоби дозволити 
санкціям діяти, а прогресисти – за внутрішні пріоритети над зо-
внішніми війнами. Путін шантажуватиме застосуванням ядерної 
зброї, і багато хто буде наляканий.

Але саме тому відповідь Заходу, на думку Р. Д. Хукера, який 
раніше працював спеціальним помічником президента, цього разу 
має бути іншою. Воно надто довго дозволяло собі бути наляканим. 
Часу стає мало, а альтернатива дії – похмура й небезпечна. Стоячи 
сама, Україна – попри весь її героїзм і стоїчну витривалість – може 
впасти. Захід стоїть на роздоріжжі. Настав час діяти [24].

Отже, формування національної системи оцінювання ризиків 
і загроз в Україні є передумовою уникнення глобальних загроз. 
Формування багаторівневої комплексної національної системи 
оцінювання ризиків і загроз в Україні має спрямовуватись на роз-
виток стратегічного планування та аналізу, підвищення рівня го-
товності держави та суспільства до реагування на широкий спектр 
загроз, загалом – на зміцнення національної стійкості. Упро-
вадження такої системи потребує нормативно-правового врегу-
лювання основоположних засад її функціонування, процесів, 
які вона охоплює, затвердження єдиного порядку й методології 
оцінювання ризиків і загроз національній безпеці та стану від-
повідних спроможностей, визначення організаційної моделі та 
принципів взаємодії органів державної влади, наукових установ 
та інших учасників, залучених до такої діяльності, тощо.

 
3.6.3. Інституційний механізм забезпечення стійкості  
в Україні в умовах трансформації світового порядку

 
Перехід до широкомасштабної війни росії проти України по 

всьому периметру кордонів України, крім західного, примусив 
передусім національних політиків, а потім і світових, говорити 
про крах світового порядку. Військово-політичні конфлікти та 
війни у світі тривають і ніколи не зупинялися. Однак прикладів 
порушення кордонів держави, яка менше ніж 50 років тому на-
лежала до п’ятірки ядерних держав, – немає. Зовнішня агресія 
та загальне інформаційне тло щодо ескалації воєнних ризиків 
справляють фундаментальний негативний вплив на ділові очі-
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кування вітчизняних підприємців, іноземних інвесторів, суттєво 
погіршують настрої громадян і домогосподарств України. Це кар-
динально підвищує фінансові ризики, знижує кредитні рейтинги 
України, а також погіршує умови доступу й вартість запозичень. 
Інформаційні хвилі стосовно ескалації агресії призводять до си-
туативних коливань попиту на валюту, зростання закупівель то-
варів першої необхідності й харчових продуктів тощо. Відповідні 
зміни погіршують, у свою чергу, валютно-курсову динаміку та 
посилюють інфляційний тиск на внутрішньому ринку.

Основними проблемами, які потребують розв’язання на етапі 
запровадження національної системи стійкості, визначені в наці-
ональному законодавстві є такі [7]:

1) на інституційному рівні:
– невизначеність інституційної моделі забезпечення націо-

нальної стійкості;
– відсутність органів державної влади, відповідальних за ко-

ординацію взаємодії державних та недержавних структур у сфері 
забезпечення національної стійкості на державному, регіонально-
му та місцевому рівнях;

– недосконалість механізмів організації й координації дій на 
національному рівні у сфері кризового менеджменту;

– відсутність механізмів і постійних форматів міжвідомчої 
взаємодії з питань забезпечення національної стійкості на дер-
жавному, регіональному й місцевому рівнях;

– технічна, інженерна та матеріальна застарілість резервних 
пунктів управління органів державної влади;

– недостатній рівень забезпечення готовності до реагування 
та взаємодії органів державної влади і громадян в умовах виник-
нення загроз і настання кризових ситуацій, підтримання функці-
онування базових елементів національної системи стійкості;

– відсутність методик прогнозування, запобігання та реагу-
вання на ризики та кризові ситуації на різних етапах їх розвитку, 
а також планів відновлення сталого функціонування, з урахуван-
ням потенційних каскадних ефектів;

2) на методологічному рівні:
– відсутність загальних методологічних засад оцінювання 

ризиків національній безпеці, стану відповідних спромож-
ностей із метою підготовки, прийняття і впровадження стра-
тегічних рішень;
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– недостатній рівень розвитку системи забезпечення кібер-
безпеки;

– недостатній рівень обізнаності посадових і службових осіб 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а 
також інститутів громадянського суспільства з вимогами інфор-
маційної безпеки;

– недостатність фінансування органів державної влади та ор-
ганів місцевого самоврядування;

– відсутність відповідних структурних підрозділів або недо-
статній рівень укомплектованості кадрами;

3) на рівні формування каналів взаємодії заінтересованих сторін:
– низький рівень комунікації між органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування та населенням;
– недостатній рівень довіри населення до органів державної 

влади, і, як наслідок, недостатній рівень залучення;
– недостатній рівень міжнародного співробітництва у сфері 

забезпечення національної стійкості.
Як підтверджує світовий досвід, ефективні системи забезпе-

чення національної стійкості є достатньо децентралізованими, рі-
шення щодо реагування на загрози приймаються на найнижчому 
можливому рівні. Водночас важливе значення має координація 
відповідної діяльності, визначення єдиних і зрозумілих для всіх 
учасників правил, стандартів і порядку дій на різних етапах ци-
клу забезпечення стійкості. В основному це відбувається на 
найвищому доцільному рівні, який кожна країна визначає інди-
відуально. У державах із парламентською формою управління 
таку функцію зазвичай виконує уряд. Багато держав запрова-
джують універсальні механізми координації та взаємодії органів 
державної і місцевої влади, які можуть у максимально наближено-
му вигляді застосовуватися як у мирний, так і у воєнний час (англ. 
as similar as possible). Крім того, одним із ключових напрямів роз-
будови національної стійкості є ефективна взаємодія державних і 
недержавних суб’єктів у різних сферах до, під час і після кризи. 
Отже, принципово важливе значення має належне організаційне 
та правове забезпечення такої діяльності в державі [13, с. 331].

Ситуація, що склалася, суттєво ускладнює реалізацію важ-
ливого принципу національної стійкості – забезпечення комп-
лексного підходу до реагування на всі види загроз і небезпек 
та широкої взаємодії, що потребує формування єдиної системи 
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координації діяльності різних учасників на всіх етапах дії загрози 
або розгортання кризової ситуації.

Як зазначалося в аналітичній доповіді Національного інсти-
туту стратегічних досліджень «Концептуальні засади розвитку 
системи забезпечення національної безпеки України» [6], неви-
значеність щодо структури, цілей і завдань системи забезпечен-
ня національної безпеки, чіткого порядку взаємодії її суб’єктів 
у мирний час і в кризові періоди є суттєвими перешкодами для 
формування й реалізації ефективної політики національної безпе-
ки. Унаслідок цієї та комплексу інших причин на початку 2014 р. 
стало очевидним, що сектор безпеки й оборони як найважливіша 
складова системи забезпечення національної безпеки був оста-
точно не сформованим і не готовим діяти як функціональне 
об’єднання, кероване з єдиного центру [13, с. 335].

Ураховуючи світовий досвід та особливості безпекового серед-
овища України, видається доцільним подальший розвиток систе-
ми забезпечення національної безпеки здійснювати з урахуванням 
принципів національної стійкості. На сьогодні в Україні застосо-
вуються лише окремі методики та показники оцінювання окре-
мих складових стану національної безпеки України. Необхідність 
порівняння рівнів загроз у різних сферах потребує формування 
інтегральної методики оцінювання стану національної безпеки 
з урахуванням міжгалузевих зав’язків. Застосування такої мето-
дики в роботі Головного ситуаційного центру України сприятиме 
створенню єдиної системи моніторингу, аналізу, прогнозування та 
прийняття рішень у сфері національної безпеки й оборони, удоско-
наленню державної системи стратегічного планування [4, с. 110].

В Україні у процесі децентралізації гостро постає питання фор-
мування спроможних територіальних громад. Для цього застосо-
вується механізм проведення оцінки рівня спроможності громад. 
Рівень спроможності будь-якої соціальної системи, як правило, 
передбачає й відповідну її стійкість, тому спроможні територіаль-
ні громади – це стійкі територіальні громади. Саме на посилення 
їх спроможності (стійкості) й спрямована нова Методика форму-
вання спроможних територіальних громад, визначена Постано-
вою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 34. Оцінка 
рівня спроможності проводиться на основі критеріїв, що характе-
ризують основні соціально-економічні показники, які впливають 
на розвиток відповідної спроможності територіальної громади [4].
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Державне управління об’єктивно виступає інструментом фор-
мування національної стійкості. Адже це комплексна категорія, 
що поєднує всі сфери життя суспільства та більшою чи меншою 
мірою регулює їх функціонування.

Характерною рисою системи національної стійкості, яка від-
різняє її від інших систем, є те, що вона утворює сталі зв’язки між 
минулим, теперішнім і майбутнім, оскільки потребує створення 
нових спроможностей, спрямованих долати наслідки минулих ка-
тастроф і шоків, використовувати й розвивати отриманий досвід, 
а також протистояти майбутнім небезпекам і загрозам. Іншою 
особливістю системи національної стійкості є здатність перетво-
рювати її об’єкти на суб’єкти, коли людина, організація, суспіль-
ство, інституція або держава перестають вважатися виключно 
об’єктом загрози, а починають посилювати свої спроможності 
для протидії загрозам, катастрофам, шокам або їх наслідкам. Це 
стає можливим завдяки запровадженню нової моделі мислення, 
а також реалізації активного й більш відповідального підходу до 
життя й результатів діяльності (або бездіяльності). Тому акту-
альним завданням на шляху розбудови національної стійкості є 
відповідне удосконалення освітнього процесу, передусім у сфері 
підготовки кадрів для сектору безпеки й оборони [13, с.136–137].

На сьогодні в Україні застосовуються лише окремі ме-
тодики та показники оцінювання окремих складових стану 
національної безпеки України. Необхідність порівняння рівнів 
загроз у різних сферах потребує формування інтегральної ме-
тодики оцінювання стану національної безпеки з урахуванням 
міжгалузевих зав’язків. Застосування такої методики в роботі 
Головного ситуаційного центру України сприятиме створенню 
єдиної системи моніторингу, аналізу, прогнозування та прийняття 
рішень у сфері національної безпеки й оборони, удосконаленню 
державної системи стратегічного планування [15, с. 15].

Важливим завданням національної системи оцінювання ри-
зиків і загроз є визначення типових груп ризиків і їх наслідків 
для ключових цільових груп, на основі аналізу яких мають бути 
розроблені універсальні протоколи узгоджених дій щодо реагу-
вання на загрози та кризові ситуації на різних етапах їх розгор-
тання. Розроблення сценарних прогнозів, моделювання кризових 
ситуацій дасть змогу своєчасно уточнювати пріоритети і плани 
дій на визначені періоди. Упровадження єдиної методології оці-
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нювання ризиків і загроз національній безпеці має надзвичайно 
важливе значення, осеільки це дасть змогу здійснювати порів-
няння та пріоритизацію загроз та їх наслідків у різних сферах на 
основі єдиних принципів і критеріїв.

Комплексна система оцінювання, про яку йдеться, не 
повинна обмежуватися лише оцінками ризиків і загроз 
національній безпеці, а обов’язково має охоплювати оцінюван-
ня спроможностей, необхідних для ефективного реагування на 
загрози на різних етапах. Зважаючи на особливості адміністра-
тивно-територіального устрою нашої держави, комплексна 
система оцінювання ризиків і загроз має бути багаторівневою, 
тобто функціонувати як на національному, так і на регіональ-
ному рівнях. Проте різні рівні цієї системи доцільно запрова-
джувати в Україні поетапно.

Підсумовуючи, зазначимо, що основними процесами, які не-
обхідно запровадити в Україні з метою формування комплексної 
системи оцінювання ризиків і загроз, є такі [6]:

 – щорічне оцінювання ризиків і загроз, розроблення сценар-
них прогнозів щодо надзвичайних і кризових ситуацій;

 – формування і ведення національного та регіональних реє-
стрів загроз;

 – щорічне самооцінювання стійкості, яке має проводитись 
уповноваженими органами державної влади та місцевого са-
моврядування, підприємствами та організаціями, що мають 
стратегічне значення;

 –  проведення аналізу відповідності наявних спромож но стей 
виявленим загрозам та сценарним прогнозам їх реалізації та роз-
витку кризових ситуацій, а також виявлення уразливостей і визна-
чення потреб щодо посилення спроможностей. Таку роботу до-
цільно здійснювати один раз на п’ять років на основі результатів 
комплексного та окремих оглядів сектору безпеки й оборони.

Результати комплексного оцінювання ризиків, спромож но-
стей, виявлення загроз та уразливостей мають братися до ува-
ги під час формування державної політики у сфері забезпечен-
ня національної безпеки і стійкості, у т .ч. розроблення нової 
редакції Стратегії національної безпеки України або уточнення її 
окремих положень [13, с. 405–406].

Висновки. Підсумовуючи, можемо сказати, що у зв’язку зі 
зміною природи загроз у глобальному світі концепт національної 
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стійкості починає займати дедалі помітніше місце в безпекових та 
політичних дослідженнях країн світу.

1. Стійкість – це здатність держави й суспільства ефективно 
протистояти загрозам будь-якого походження й характеру, під-
тримувати стале функціонування, швидко відновлюватися до ба-
жаної рівноваги після кризових ситуацій. Саме держава виступає 
тим суб’єктом, якому належить уся повнота повноважень для по-
будови системи національної стійкості завдяки унікальному на-
бору інструментів державного управління, якими вона володіє. 
Здатність держави вирішувати кризи залежить від її інституційної 
інфраструктури та її адаптаційної спроможності. Завдяки розви-
тку адаптивних можливостей держава спроможна досягати успі-
ху у розв’язанні інституційних та індивідуальних проблем шля-
хом сприяння демократії.

2. Унаслідок військової агресії, яку здійснює росія проти Укра-
їни вже восьмий рік, найбільш паралізуючі наслідки для майбут-
ньої стійкості нашої держави пов’язані зі зростанням кількості 
понад 4,5 млн біженців та знищенням інфраструктури. Розвиток 
національної економіки, складність і поліструктурність її функці-
онального навантаження істотно впливає на економічну безпеки 
держави, ефективність застосування управлінських і технологіч-
них інновацій, інтеграція національної економіки до регіонально-
го та глобального простору. Відновлення національної економі-
ки, зміцнення її конкурентоспроможності, протидія безпековим 
та економічним викликам стають об’єктивною передумовою мо-
делювання та обґрунтування державної політики забезпечення 
національної безпеки України.

3. Формування багаторівневої комплексної національної сис-
теми оцінювання ризиків і загроз в Україні має бути спрямова-
не на розвиток стратегічного планування та аналізу, підвищен-
ня рівня готовності держави та суспільства до реагування на 
широкий спектр загроз, загалом – на зміцнення національної 
стійкості. Упровадження такої системи потребує нормативно-
правового врегулювання основоположних засад її функціонуван-
ня, процесів, які вона охоплює, затвердження єдиного порядку 
й методології оцінювання ризиків і загроз національній безпеці 
та стану відповідних спроможностей, визначення організаційної 
моделі та принципів взаємодії органів державної влади, наукових 
установ та інших учасників, залучених до такої діяльності, тощо.
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4. Як підтверджує світовий досвід, ефективні системи за-
безпечення національної стійкості є достатньо децентралізо-
ваними, рішення щодо реагування на загрози приймаються на 
найнижчому можливому рівні. Водночас важливе значення має 
координація відповідної діяльності, визначення єдиних і зро-
зумілих для всіх учасників правил, стандартів і порядку дій на 
різних етапах циклу забезпечення стійкості. На рівні страте-
гічних розробок НАТО та ЄС закріплено, що військові зусилля 
щодо захисту території та населення Альянсу повинні бути до-
повнені міцною цивільною готовністю.

5. Україна має унікальний досвід протидії гібридним атакам 
та, як ніхто інший, потребує розробки й практичної реалізації 
комплексної стратегії підвищення стійкості у всіх відповідних 
сферах. Першочерговими питаннями на інституційному рівні, що 
потребують коригування, є:

– розробка загальних методологічних засад оцінювання ризи-
ків національній безпеці, стану відповідних спроможностей із ме-
тою підготовки, прийняття і впровадження стратегічних рішень;

– створення механізмів і постійних форматів міжвідомчої вза-
ємодії з питань забезпечення національної стійкості на державно-
му, регіональному й місцевому рівнях;

– формування багаторівневої комплексної національної систе-
ми оцінювання ризиків і загроз.

Перспектива подальших розробок полягає в дослідженні 
окремих складових формування національної системи стій-
кості, розроблення критеріїв оцінювання ризиків і загроз такій 
системі в умовах ведення війни та прогнозування моделей від-
будови після війни.

Відповідно дослідження багаторівневої комплексної на-
ціональної системи оцінювання ризиків і загроз Україні має 
бути спрямоване на аналіз стратегічного плануваннята про-
гнозування, підвищення рівня готовності держави та суспіль-
ства до реагування на широкий спектр загроз, загалом – на 
зміцнення національної стійкості.

Розробка загального алгоритму дій для запобігання загрозам на-
ціональній безпеці в майбутньому потребує аналізу різних сфер як 
на інституційному рівні, так і видів діяльності у військовій, еконо-
мічній, соціальній, культурній та інших сферах.
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3.7. CONSOLIDATION ANALYSIS OF THE THREATS TO 
THE NEW FORMAT OF THE SECURITY POWER

Abstract. One of the main features of international political and legal 
development is the unresolved problem of national security of the 
state and international security.
This is particularly relevant in the current globalized environment, when 
the economy, informatization and democratization of international 
relations create unprecedented opportunities for development, but 
at the same time increase the vulnerability of the system to terrorism, 
the use of weapons of mass destruction, etc. Scientists of our time 
are faced with urgent tasks, the solution of which allows the study of the 
problems of state creation, especially such important determinants of 
this process as legal regulation in the field of national and international 
security of the state in the context of globalization. Proceeding from 
this, scientific researches in this context, in which the basic principles 
of organization of national and international security are systematically 
revealed, are expedient and timely.
The author investigates the range of issues related to the policy of 
reconceptualization of security of international systems, concepts 
of national security of international participants, as well as 
mechanisms of their origin, formation and adaptation in the modern 
globalized world. The value of the work is, first of all, the fact that 
it presents an informatively rich factual material analysis of the 
state and prospects of the state and sovereignty in the context of 
threats of globalization, national and international security policy.
Thanks to the implementation of the chosen research algorithm, 
scientific provisions have been developed and new scientifically 
grounded results have been obtained, which together solve an 
important scientific problem – the reconceptualization of the problem 
of national security of the state in the context of globalization and the 
development of ways to improve its regulatory and legal framework.
Due to the implementation of the chosen research algorithm, scientific 
provisions have been developed and new scientifically grounded 
results have been obtained, which together solve an important scien-
tific problem – the reconceptualization of the problem of national 
security of the state in the context of globalization and the creation of 
ways to improve its regulatory and legal framework



650

Ірина Алєксєєнко,
докторка політичних наук, професорка, заступник директора 
з наукової роботи, Навчально-науковий інститут публічного 
управління та державної служби Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, Україна 

КОНСОЛІДОВАНИЙ АНАЛІЗ ЗАГРОЗ НОВОГО 
ФОРМАТУ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ

Анотація. Проведено консолідований аналіз видів тероризму ново-
го формату, здійсненого крізь призму міжнародної та на-
ціональної безпеки держави. У цьому контексті доведено, 
що символічним осередком глобальних викликів сучасності 
як сукупностей найгостріших глобальних проблем, які по-
стають перед світовою цивілізацією на початку ХХI ст., 
став феномен міжнародного тероризму і його різновид –  
глобальний терор як терор нового типу, що, на відміну від 
традиційного терору, спрямований проти конкретних осіб, 
характер демоциду (масових убивств).
Концептуалізовано, що світова політика орієнтована на 
розв’язання проблем, породжених глобалізацією. Глобального 
характеру сьогодні набуває проблема безпеки в глобалізованому 
світі. Світова політика наголошує на питаннях глобальної без-
пеки в тісному зв’язку з проблемами національної й особистої 
безпеки як стану захищеності життєво важливих інтересів 
особистості, що й становить предмет дослідження.
Мета дослідження – осмислення сучасних процесів глобалі-
зації, що відображають потребу ствердження пріоритету 
загальнолюдських цінностей. Доведено, що для забезпечення 
довгострокової глобальної безпеки і сталого розвитку засо-
бами політики важливим є розуміння механізмів функціону-
вання світу глобальної політики, в якому істотне значення 
має характер чинної політичної культури й політичної сві-
домості. 
Виходячи з цих позицій аналізуються та узагальнюються різні 
теоретико-методологічні підходи до мікрополітики, у фокусі 
уваги якої традиційно перебуває людина, а також виходять 
на перший план фундаментальні проблеми світоустрою, про-
блеми сталого розвитку і пов’язані з ними зміни, які пере-
живає світ, суспільство, людина в умовах глобалізації, коли 
мережа взаємозв’язків структурних одиниць мегасуспільства 
настільки ускладнюється, що зв’язки на мега-, макро-, мезо-
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рівнях безпосередньо фокусуються в окремо взятій особистос-
ті – на мікрорівні. Визначено, що тенденція до розгляду мі-
крополітичних проблем у контексті глобалізації свідчить про 
поступове розширення взаємозв’язків світової і мікрополітики 
як наукових сфер дослідження, спільним предметом яких стає 
аналіз проблем глобальної й національної безпеки, забезпечення 
керованості глобальним розвитком на всіх рівнях організації.
Наукова новизна. Визначено, що тероризм являє собою виклик 
суверенітету націй-держав, їх монополії на насильство. За 
своєю природою він транснаціональний і нівелює здатність 
суверенних держав контролювати транскордонні зв’язки. Те-
роризм став методом нав’язування своєї волі шляхом незакон-
ного (несанкціонованого системними нормами) застосування 
насильства, підриву монополії сучасної держави на насиль-
ство – ключового компонента суверенітету.
Цінність/оригінальність. Виявлено, що тероризм сам значно 
впливає на розгортання глобальних процесів. Він не зупиняється 
на кордонах держави, а створює мережу відносин, що перетина-
ють кордони таким чином, що боротьба з тероризмом вимагає 
міжнародних зусиль і набуває транскордонного характеру.
Практичне значення дослідження. Визначено, що світова 
політика орієнтована сьогодні на пошук ефективних рішень 
проблем безпеки і вбачає їх у створенні глобальної системи 
протидії сучасним загрозам і викликам глобалізації. Систе-
ма покликана забезпечувати міжнародну стабільність і 
стійкий розвиток на тривалу перспективу насамперед на 
основі політичного регулювання глобальних процесів. Світова 
політика стикнулася з необхідністю встановлення нових 
пріоритетів політики глобальної безпеки, можливостей і 
засобів політичного регулювання глобальної сфери.
Детально аналізуються проблеми управління інформаційною 
безпекою в Україні в умовах кризового соціуму, викликів і за-
гроз. Показано, що формування та становлення інформаційної 
безпеки – це складна, комплексна політико-правова та про-
грамно-технічна проблема. Доведено, що інформаційна без-
пека – складова національної безпеки. Виходячи з цього ак-
туалізується необхідність розвитку процедурних положень 
інформаційної безпеки органів публічної влади. 
 Обґрунтовується висновок про те, що дослідження важелів 
управління інформаційною безпекою органів публічної влади в 
умовах інтеграції інформаційних систем слід розглядати як 
із технічних позицій, так і з урахуванням значущості зовніш-
ньополітичних та внутрішньополітичних її складових, що в 
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сукупності має значення для наукового осмислення проблем 
забезпечення безпеки політичного процесу на всіх півнях.

3.7.1. Terrorism: features, transformation, current problems  
of research. World experience in the fight against terrorism.

Introdaction. Terrorism, in any form of its manifestation, has become 
one of the most dangerous in its scale, unpredictability and consequences 
of socio- political and moral problems. Today, the issue of countering 
global terrorism has moved from the theoretical stage to the stage of 
practical cooperation between states that seek to maintain strategic 
stability and prevent undermining the foundations of functioning of 
public and civil institutions. This general position would be correct if not 
for one circumstance: theoretical political-legal and economic problems 
of terrorism, dialectical ratio of its specific purpose and means of its 
achievement, its historical and transitional nature, etc., all this is little 
or no study. In the opinion of a number of researchers, terrorism is a 
phenomenon that does not have a past on a historical scale.

 The most researched domestic science, from the point of view 
of internal national security, is its information component, in 
particular the methods of its provision (V. Konakh, Y. Maksimenko), 
the development of international cooperation in this field  
(Y. Romanchuk), the role in the context of European integration 
(D. Dubov) and the fight against terrorism (I. Alekseenko,  
D. Kislov), the mechanisms of implementation in a particular region 
(V. Kozubsky) or in the media space (G. Saschuk).

The military aspects of national security have also been analyzed 
in detail, including from the point of view of the states military 
might (V. Smolyanyuk), integration with NATO (V. Panasyuk,  
I. Fanin), threats of intensifying information wars (V. Petrov), etc.

At the same time, these studies are based on the concept of national 
security, in which the state plays a leading role, so the focus on the 
priority of human security in the context of reconceptualization, 
which took place in the late twentieth century, has not yet been fully 
reflected in the works of domestic researchers. This is what made this 
scientific research relevant.

Findings.  Only from the 1960s and 1970s, terrorist attacks 
became widely used as a means of political struggle and methods 
of influencing political processes taking place in society, and 
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therefore the world community was faced with the need to intensify 
counteraction to acts of international terrorism. It should be noted 
that the geographic scope of terrorist activity, which has now spread 
to almost all regions of the world, has expanded considerably. As a 
response to this, the cooperation of the states in the fight against 
terrorism has intensified. However, against the backdrop of the 
general accumulated experience of legislative and practical work 
in this area, the need for its synthesis and analysis has sprung 
up through the prism of possible creative use in the development 
of international and national concepts of the fight against terrorism.

Systematizing the existing practice of coordinating the efforts of 
the international community in countering acts of terror, it should be 
noted that it is based on a number of universal international conventions. 
Among them: The International Convention for the Suppression 
of Unlawful Seizure of Aircraft (1970); the Convention for the 
Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation 
(1971); the Convention on the Prevention and Punishment of Crimes 
against Internationally Protected Persons, including Diplomatic 
Agents (1973); the European Convention against Terrorism (1977); 
the Convention against the Taking of Hostages (1979); the Convention 
for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime 
Navigation (1988); Convention for the Suppression of Terrorist 
Bombings (1997); Convention on the Marking of Plastic Explosives 
for the Purpose of Detection (1999); Convention for the Suppression of 
the Financing of Terrorism (1999), as well as United Nations Security 
Council Resolution 1373 on Combating International Terrorism, etc [6].

Important activities in the framework of international cooperation 
in combating terrorism are being carried out by international 
organizations and the main policy outcome documents have been 
developed. Thus, the Declaration and Program of Action adopted at 
the United Nations World Conference on Human Rights on 25 June 
1993 in Vienna states that acts, methods and practices of terrorism in 
all its forms and manifestations are activities aimed at the destruction 
of rights, freedoms and democracy and pose a threat to territorial 
integrity and security [3].

The adoption of national laws to better control the production, 
trade and export of arms and explosives was highlighted in a separate 
paragraph. The document obliged the signatories to abandon any 
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passive or active support for terrorists and to strengthen legal measures 
to prosecute terrorist activities; to bring to trial any person accused of 
committing, preparing or assisting in the commission of terrorist acts. It 
was also recommended that all States prevent the movement of terrorist 
groups and their individual members and, to that end, introduce stricter 
border controls and rules on identity and visa documentation.

The expert group on transnational organized crime, meeting in 
Paris on 12 April 1996, adopted a number of recommendations, such 
as: States should review their legislation relating to criminal offences, 
identify a central authority whose structure should be appropriate 
to the rapid transmission of requests for acts of terrorism and those 
under preparation. Criminal acts, methods and practices of terrorism, 
as well as the expressed determination to act to eradicate them, both 
bilaterally and through multilateral cooperation, were condemned [7].

In the summer of 2005, the European Union drew a line under the 
previous development of the European community and developed a 
new vision for the continent. The European Commission’s particular 
focus was on the security of European citizens and the fight against 
terrorism. The European Commission has prepared the link of key 
security events in Europe. It is called «Improving European industrial 
capacity in security research». The proposed measures aim at bridging 
the gap between civil research supported by EU programs and national 
and interstate security initiatives. These measures are part of the EU’s 
Seventh Framework Program (2007–2013). Among the selected projects 
are: improved protection of rail and subway passengers; safer European 
borders; protection of computers connected to networks; airline safety 
information network and training; faster and more effective crisis 
management, airline protection; path to safety: intelligence compatibility; 
crisis management: real-time monitoring of people indoors; safety 
research information support network; interface standardization in 
harbors and at border crossings; unmanned aviation: air surveillance 
devices; innovative technologies for security and protection of privacy 
and human rights; exchange of classified information [9, p.52].

The world’s leading countries have come to realize that the criminal 
world has come together much earlier than their law enforcement agencies 
have realized that terrorism can only be defeated through joint efforts. Thus, 
the Law of Ukraine «On Combating Terrorism» states that terrorism is a 
common challenge against all countries, requiring a joint response, and today 
all countries of the world must unite to fight this threat, to defeat this evil [11].
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As for the situation in the post-Soviet republics, it should be 
noted that the criminal world, in contrast to the political world, with 
the destruction of the common legal space in the former Soviet Union, 
quickly consolidated. Deprivation of law enforcement agencies and 
special services of the former Soviet republics of a single core led to 
fragmentation of their efforts, which was immediately used by criminals. 
Recent years have seen an increase in the number of serious crimes of a 
transnational nature. Various manifestations of terrorism, drug trafficking 
and smuggling of weapons and military equipment are widespread.

A number of major inter-State instruments have been signed 
since 1991 to coordinate the efforts of the competent authorities of 
Commonwealth of Independent States Member States to combat 
terrorism and other dangerous crimes. Among them: The Agreement 
on the Concept of Military Security of the Member States of the 
Commonwealth of Independent States is a set of agreed and officially 
accepted views on the protection of the CIS Member States from external 
threats, ensuring territorial integrity and political stability, as well as an 
agreement on cooperation in the field of prevention and elimination of 
consequences of natural and man-made disasters. In 1995-1996, the 
Concept of Formation of the Information Space of the Commonwealth 
of Independent States was adopted, and included a set of measures and 
conditions of mutually beneficial development of interstate information 
exchanges in the interests of cooperation of the CIS member states in 
these areas of activity and in accordance with international principles of 
information dissemination, as well as the Concept of Collective Security 
of the Collective Security Treaty states, which recognized The most 
important stage in the codification of the activity was the adoption in 
2000 of the Concept of Collective Security of the States Parties to the 
Collective Security Treaty. The Council of Heads of State of the Joint 
Action Program to Combat Crime for the period up to 2002 [4].

However, it should be noted that the provisions referred to in the 
international instruments discussed above are usually not sufficiently 
specific, which significantly slows down their use by law enforcement 
and intelligence agencies of States for specific practical purposes.

If we look at the legislation of the United States, Italy, the United 
Kingdom, France and other countries, then its analysis allows us to 
identify certain regularities in the fight against terrorism:

Codification of legislative norms in the field of combating terrorism 
contributes to its more effective implementation;
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Domestic law should respond in a timely manner to changes in 
international treaty practice in this regard, consistently reflecting all 
its positive aspects;

Despite the trend towards democratization of their legislation in the 
developed world, States provide for a higher degree of responsibility 
and punishment for terrorist acts and participation in terrorist activities;

When preparing and adopting legislative and other normative acts 
regulating the fight against terrorism, it is advisable to proceed from 
the peculiarities of the complex socio-political and criminogenic 
situation in the country or region, rather than to adhere to the so-called 
principle of modeling.[15]

Thus, according to the author, it is obvious that in order to combat 
this common threat it is necessary to unite the efforts of all state and 
public structures, branches of government, mass media. A strategy to 
combat terrorism is needed.

Today, international terrorism creates additional challenges for 
national and international security, requires the improvement of anti- 
terrorist policy measures and the fight against terrorism at both the 
national and international levels. The efforts of many countries are aimed 
at strengthening protection against the terrorist threat. From the current 
trends of counterterrorism, we can highlight the following:

1. International cooperation and information exchange between 
countries оn counter-terrorism issues. This was the subject of 
discussion at the meeting of the United Nations Security Council on 12 
December 2016, when resolution No. 2322 (co-authored by Ukraine) 
was adopted calling on States to strengthen and expand inter-State 
cooperation and mutual assistance in the field of combating terrorism, 
exchange of information on terrorist organizations and terrorist fighters, 
including their biometric and biographical data. Emphasis is placed 
on the importance of judicial and law enforcement cooperation in the 
investigation of terrorism-related offences [13].

In this context, we can highlight as an example of the long-term 
cooperation on counterterrorism the U.S. interaction with the European 
Union (primarily France, Germany and the United Kingdom), which 
has been expanding since 2001, when the administration of George W. 
Bush signed a key agreement with the EU Police Service (Europol). This 
enabled the exchange of strategic and technical information on counter- 
terrorism, money laundering, and illicit trafficking in drugs, nuclear, 
radiological substances and human beings. Supplementary agreement 
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concluded in 2002 Europol and the US authorities have allowed for 
the exchange of personal data of suspects and have also introduced 
the institution of liaison officers. Cooperation between the EU and the 
U.S. has since expanded to include counterterrorism financing, illegal 
migration and foreign terrorist fighters. Extradition procedures have 
been simplified and legal cooperation has been strengthened (for 
example, joint investigation teams or videoconferences on specific 
criminal proceedings have been introduced) [12].

Two new agreements with Europol on countering illegal migration 
and foreign fighters were signed by the relevant U.S. agencies in 
February 2015, providing a platform for information exchange 
regarding individuals who facilitate the recruitment, transfer and 
financing of foreign fighters [17, p.79].

1.At the national level, strengthen cooperation and exchange of 
information on counter-terrorism issues among the competent authorities. 
A number of measures have been taken by EU Member States, primarily 
to improve the efficiency of interaction and information exchange between 
national intelligence and police services, as well as to strengthen border 
control. Based on information provided by the Anti-Terrorist Group (The 
Hague), in 2016, a single database was created, in which more than 
20 European intelligence services have access in real time. It is planned 
to implement a pilot project on automated data exchange between law 
enforcement agencies of the EU member states regarding persons with 
criminal records. Also, the work on the introduction of the European 
Travel Authorization Information System is being intensified [1, p.77].

2. Prevention of terrorism, including counteraction to radicalization. 
Today, specialized programs have been introduced and are being 
implemented in many countries to prevent the spread of extremist views 
in society, to prevent young people from being drawn into terrorist 
organizations, and to apply procedures for granting amnesty to individuals 
who have participated in terrorist activities and adapting them to peaceful 
life. Thus, a new OSCE Special Representative has been appointed to 
coordinate the exchange of experience gained through the implementation 
of such programs by the 57 member countries of the organization. 
Governments have drawn attention to the possibility of radicalizing 
people in places of detention. In order to prevent this threat, the PRC is 
now considering isolating convicted terrorists from other prisoners [16].

3. Introduction of new technologies to combat terrorism by state 
authorities. The establishment of the European Centre for Combating 
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Terrorism and Radicalization on the Internet is planned to promote and 
recruit new followers, given the active use of the Internet and social 
networks by terrorist organizations. This will be part of the Europol 
Internet reference office. In the Czech Republic, the Centre for Combating 
Terrorism and Hybrid Threats has recently been established within the 
Czech Ministry of the Interior, focusing on Internet content analysis and 
response. In the U.S., another area of interest is the fight against terrorism, 
given the specifics of the 2016 terrorist attack in Nice, France, when the 
attacker used a truck [10, p.179].

For example, in the United States alone, some 250 million vehicles 
will be connected to the Internet of Things by 2020, which can be 
managed through the World Wide Web, enabling terrorists to intercept 
the management of such assets and carry out terrorist attacks remotely, 
even without crossing the national border.

Therefore, in the U.S.A. Department of Justice, in view of such a 
potential threat, a separate group that deals solely with Internet matters 
has begun to function.

4. It is necessary to specify the sources and determinants of terrorist 
manifestations, which may include: a sharp drop in living standards of 
the population, reduction or lack of social protection, strengthening of 
social injustice, exacerbation of political struggle, growth of nationalism 
and separatism, imperfection of legislation, decline in the authority of 
the authorities and its representatives’ ill-considered decisions [7].

Analyzing the state of the fight against terrorism in Ukraine, 
it should be noted that currently the Concept of the fight against 
terrorism (hereinafter – the Concept), adopted by the Decree of the 
President of Ukraine on April 23, 2013 No. 230/2013, according 
to which the main threat to Ukraine is the activity of international 
terrorist organizations. Thus, it states: «Currently, due to the effective 
implementation of domestic and foreign policy of Ukraine, it does not 
apply to states with a high probability of terrorist acts or terrorist 
attacks on their territories by international terrorist organizations 
against their representations abroad. In Ukraine, there are no internal 
prerequisites for the emergence of organizations that have used 
terrorist methods as a means of achieving political goals or drawing 
public attention to their ideological or other views» [4].

It is clear that such an assessment of the terrorist threat is no longer 
true. However, it is difficult to disagree with the Concept’s definition 
of a number of external and internal factors that may become 
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the basis for increasing the level of the terrorist threat in the country. 
Analysis of the activities of international terrorist organizations and 
the conduct of ATU in Ukraine in recent years allows us to expand the 
list of such impacts. This document identifies eight main directions 
of implementation of measures and five priorities of the state policy 
in the field of combating terrorism, based on a comprehensive 
systemic approach to solving the problem and covers all generally 
recognized components of the process of countering terrorism, 
including: prevention of terrorist activities, detection and cessation of 
such activities, elimination and minimization of its consequences, as 
well as information, scientific and other support for the fight against 
terrorism, international cooperation in combating terrorism [18, p.46].

Thus, it is advisable to identify the priorities of the state policy in 
the field of counterterrorism, including the following:

5. Prevention and elimination of threats to the life and security of 
citizens, the interests of society and the State, which arose as a result of 
the Russian Federation’s aggression against Ukraine, and had an armed 
conflict on the territory of Donetsk and Luhansk oblasts;

6. Ensuring the necessary level of anti-terrorist protection after 
returning to the control of certain areas of the Donetsk and Luhansk 
regions;

7. Рredicting and suppressing possible terrorist manifestations in 
the rest of Ukraine as a result of Russia’s hybrid aggression;

8. Updating the effectiveness of the unified state system of 
prevention, response and termination of terrorist acts and minimizing 
their consequences.

We can agree with the idea of domestic researchers that the main 
tasks in the field of improving the state system of counterterrorism in 
Ukraine are:

9. Regulation of the procedure of interaction between the subjects 
of the fight against terrorism in various situations;

10. The procedure for interaction between the State and citizens 
and society in the implementation of the main objectives of State 
policy in the relevant area (ensuring public awareness of the danger 
and the scale of response to the threat, including):

11. Prevention (avoidance of involvement in terrorist activities);
12. Prosecution (cessation of terrorist attacks and inves tigations); 

Strategic context;
Protection (improving the security of suspending terrorist attacks);
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 – Preparedness (minimizing the consequences of an attack and 
early recovery);

 – the actions of a foreign country
Besides, the following questions require special study: terrorism is 

generated by growing contradictions between the West and the East, 
the North and the South, it is not one of the causes of terrorism «hybrid» 
and local wars, which are sometimes waged by reactionary forces of 
so-called «civilized» states against «uncivilized» peoples, what is the 
role of arms and drug trafficking in the emergence of terrorism?

Conclusions. The world policy is focused today on the search 
for effective solutions to security problems and sees them in 
the creation of a global system to counter modern threats and 
challenges of globalization. The system is designed to ensure 
international stability and sustainable development in the long 
term, primarily through political regulation of global processes. 
The international anti-terrorist coalition, as well as the network of 
mechanisms and agreements created by its participants to ensure 
security in the world in response to the challenges of terrorism, 
is considered as the prototype of the system, which is based on a 
strategy of coercion for short- term prevention of terrorism. At 
the same time, it is increasingly clear that a strategy of coercion 
and deterrence of extremism cannot guarantee long- term security 
in a globalized world. Global politics is faced with the need to 
set new priorities for global security policy, opportunities and 
means of political regulation in the global sphere.

The fight against and elimination of terrorism is a long-term process that 
involves the creation of the necessary objective and subjective conditions 
to achieve this goal. At the same time, it is impossible to destroy terrorism 
by force alone: violence inevitably generates new violence.

 The most important prerequisite for eradicating terrorism is the 
stabilization of the economic and political situation in countries and the 
strengthening of democratic principles in public and political life. It is 
necessary to form a society in which the social base of terrorism will 
be sharply reduced. It is especially important that stable democratic 
political systems, mechanisms of civilized political dialogue and rotation 
of power are formed in the states. To supplant terrorism from life, a high 
level of political and legal culture in society is needed, as well as a clear 
establishment of legal sanctions for terrorist actions.
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It is necessary to create favorable conditions for the normal even 
development of different ethnic groups and ensure the realization of 
their interests in order to prevent conflicts on the national basis. The 
task of the states is to form the self-awareness of all ethnic groups 
living in the given country, at which the feeling of belonging to the 
state would be a priority before the factor of ethnicity in the process of 
self-identification of citizens.

In addition, there is a need to strengthen the efforts of State bodies 
in carrying out preventive activities. Necessary measures to strengthen 
border protection, increase control over the activities of foreign 
organizations to minimize the possibility of importing extremism 
from other countries. Measures aimed at reducing unemployment and 
solving urgent social and economic problems can reduce social tension 
in society and neutralize the main source of potential social excesses.

Meetings and agreements at the highest level alone are not sufficient 
to eradicate terrorism. An effective response to international terrorism 
requires the development and implementation of a comprehensive 
program that includes political, social, economic, legal, ideological, 
special and other aspects. It must take into account the interests of the 
population, the problems and the conflict-generating potential of terrorism 
around the world. There is also a need for interaction and coordination of 
all forces of society interested in solving this topical problem.

One of the most important areas of activity of the heads of state 
should be joint cooperation to prevent, localize and stop regional 
outbursts of extremism, as some conflicts caused by terrorists may 
cause destabilization in other states. The tragic results of terrorism, 
which characterize modern politics, should serve as an important 
warning to all political forces that attempts to solve political, 
economic and other problems with the help of violence do not 
contribute to the solution of the set tasks, but, on the contrary, lead 
to the increase and growth of contradictions in society.

3.7.2. Modern cyber terrorism is a threat to the peace  
and security of mankind

Formulation of the problem. Globalization trends, along with 
the emergence of the new power centers and political characters, 
provoked an interest of the scientific community in the study of legal 
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problems of ensuring information security of the political process, its 
prerequisites, and factors for ensuring.

The growing interdependence of countries and peoples is one 
of the most influential global political trends of the modern period. 
This is an external prerequisite for the development of information 
security of the political process. Information security is characterized 
by both the presence of positive factors and the growth of international 
information threats in the economic, military, and political spheres of 
the life of the state, which weakens the stability and cooperation of 
countries on the world stage.

These information threats are carried out through certain 
foreign policy characters. Their distinctive feature is the desire to 
dominate the information space through an informational impact 
on political associations, individuals and social groups. Along 
with the foreign policy component, threats are realized by using 
modern technologies in the field of informatization, that are aimed 
at destroying the political system, destabilization traditional values, 
blurring the personality, violating the territorial integrity and 
sovereignty of states. These are the distinctive characteristics of the 
internal political component of information security [19,  р. 67].

Obviously, the researchers put into focus the problems associated 
with the development of principles and new technologies of information 
manipulation in the political sphere, as well as identifying sources to 
combat emerging threats and implementation of information security 
at the global, regional, and national levels.

The theoretical aspect of the research topic, in general, is associated 
with showing the importance of foreign and domestic information 
security components.

Scientific cognition of the definition of the concept of «information 
security» is relevant both in theoretical terms and in practice. Some 
researchers consider this concept as the security of networks and 
information systems, which is interpreted as cybersecurity. Some 
researchers of this issue interpret information security as manipulation 
of information, the impact of information on the consciousness of 
society, propaganda on the Internet. The study of security threats by 
using information and computer technologies in the implementation 
and implementation of socially dangerous crimes, the commission 
of terrorist acts, interference in the affairs of sovereign states, the 
unleashing of interstate conflicts, incitement of interethnic hatred is 
also relevant and very important in the study of information security. 
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Information security is considered the most important component of 
national security in the conceptual and key regulatory documents of 
many states. Thereby, the study of goals, objectives, a comparative 
analysis of approaches, and key problems of ensuring the security of the 
political process, assessment of the effectiveness, and efficiency of these 
approaches seem to be an issue of topical interest. Ukrainian society has 
passed into a qualitatively new state in the process of social and political 
transformations of our time. Among other things, it is characterized by 
the merger of local government bodies with business structures, which 
brings to a revision of the goals and objectives of state bodies, bodies for 
ensuring national and regional security [10, р. 317].

The appearance of completely new threats to both national security 
as a whole and its main components namely to social and economic, 
public, and information security, causes the transition to a new 
condition of the state. The emergence of these threats today is dictated 
primarily by the inconsistency of the legislative framework, its slow 
and insufficient development, with the rapid development of market 
relations, Ukraine’s integration into global world socio-political 
relations. All this requires rethinking and developing new mechanisms 
for organizing counteraction to national and transnational crime, as 
well as for neutralizing internal and external threats.

Ensuring the reduction of the crime rate is one of the important 
conditions for the social and political development of Ukraine. 
Currently, the existing levers and methods of combating crime do not 
fully correspond to the dynamics of the development of organized crime. 

Moreover, they do not help to reduce drug trafficking, human 
trafficking, extremism, terrorism.

The revolution in the field of information technologies facilitates 
the creation and implementation of innovations in the social and 
political system, which is sufficient to effectively solve modern state 
and regional problems, to ensure the rational use of natural resources, 
political, social, spiritual, and cultural development of society, as well 
as its safety. It is notable that criminals also use these advances in 
information technology. They have unlimited opportunities regarding 
access to informational, technical, and economic resources, their 
increase, and adaptation to their activities. These circumstances call 
for a rethinking of current views and developing new conceptual 
approaches to information security issues, solving problems with 
such phenomena as cyber-terrorism and cybercrime to ensure both 
information security and national security in general [13].
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Analysis of recent research and publications. The study of 
information security issues is carried out primarily with technical 
positions. This has been happening since 1816. 

Such classics of the political thought of that time as David Easton, 
Gabriel A. Almond and G.Bingham Powell actively participated in the 
study of the political process. The information and communication 
model of the political system presented by Karl Wolfgang Deutsch is 
suitable for the study of information security

The theoretical and methodological basis of this study is based 
on the treatises of foreign and domestic researchers on information 
protection and information security, including Bryzhko V., Tsymba-
liuk V., OrekhovA., Halchenko O., Kaliuzhniy R., Shamray V., 
Mezentseva N., Oliinyk O., Savruk M., Arsentieva М., Baturina Y., 
Vetrova N., A. Krutskikh A., PanferovaV., Chernyak L. The problem 
of information security and its state regulation began to be studied in 
the second half of the XX century in parallel with the development 
of the world exchange of scientific and technological achievements. 
An invaluable contribution to this area was made by: Artamo nov G.,  
Azarov Y., Bachilo I., Galushkin A., DorfmanY., Emelyanov G., 
Kopylov V., Kulikov S., LopatinV., Pocheptsov G., Chebotareva A.

Formulation of the goals of the article. The object of the research 
is an information security of the political process in the system of 
public administration and local self-government.

The subject of the research is a comprehensive analysis of ensuring 
information security of the political process, including the regional aspect.

The purpose of the study is to identify effective areas and 
mechanisms for ensuring the information security of state 
administration and local government.

Presentation of the main research material. Global trends in 
the development of the information society dictate the conditions for 
the complete information transparency of public authorities. In this 
regard, standards that regulate the access of interested parties to the 
information resources of the state are being formed. The state power 
is also dependent on these information resources when developing 
management decisions. Especially this dependence is manifested in 
local government, as it is directly related to all spheres of human 
life and the accumulation of operational information. According 
to E.Gorshkova the growth of informatization processes in the 
provision of services by public authorities and local governments 
with the help of electronic document management contributes to 



665

the strengthening of the need for self-government bodies to use 
information, timeliness, and reliability of its receipt.

According to experts, many databases are exposed to threats of 
unauthorized access, which entails a negative impact on confidential 
information, as a result of which the regime for achieving information 
security is violated. [1, 97] The risk factors in ensuring the security of 
confidential information in local governments are not clearly identified 
in any sources. Therefore, we pay special attention to the identification 
of the risk factors in our study.

 – Threats to the constitutional rights and freedoms of man and 
citizen in the field of information activities and spiritual life.

 – Threats to the informatization of management of the development 
of the territory of the municipality

 – Threats to the development and formation of the local 
information industry, which include the industry of information 
technology, communications and telecommunications, the efficiency 
of using local information resources.

 – Threats to the security of information systems on the territory of 
the municipality. The analysis of the problems of information support 
of local self-government bodies in the regions of Ukraine is carried 
out, that can be applied from the perspective of our sociological 
research [17, 78].

The sphere of legal regulation of information support of local 
self-government should cover the entire life cycle of information 
support: «design – creation – running – replacement». The 
last stage is to maintain information support up to date. System 
replacement strategies based on integral operating costs or on a 
revaluation basis are possible. There are factors that directly affect 
the implementation of information security. They were formed 
according to the results of a sociological survey of local self-
government bodies of the regions of Ukraine:

1. Unqualified personnel responsible for providing information 
support. This is one of the main factors in the formation and 
enhancement of this type of activity.

 2. Lack of resources is also a significant factor. This is due to the fact 
that it is he who is a prerequisite for the purchase and modernization 
of ICT and its software.

 3. Lack of broadband Internet and lack of providing all local 
inhabitants with high-quality communications and the Internet

 4. Deterioration of hardware and its support, etc [26, р. 75].
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These areas will help guide the administration not only on the 
formation of systematic activities to ensure information security, but 
also on the development of specific measures in these areas. This will 
increase the level of information security of local self-government bodies. 
rationalization of paper workflow is considered as a significant course 
of formation security improvement. The amount of information that is 
processed and transmitted in electronic form is growing significantly In 
the modern period, in the context of informatization of communication 
channels and the transition to electronic document flow. Large amounts 
of information contained on paper are stored stably and require archival 
storage in paper form. Moreover, local authorities use organizational 
and administrative documents, which should be drawn up in paper 
form. Government regulations or decisions require protection from 
unauthorized access. It is necessary to reduce the number of specialists in 
the administration departments involved in making managerial decisions. 
it is also necessary to guarantee the impersonality of the request, keeping 
the applicant’s personal data only in the department where he applied 
for getting a permission. It is argued that effective methods of protecting 
information in subdivisions of local administrations can be implemented 
with intensive work on the implementation of electronic document 
management systems. It is necessary to configure the access restriction 
mode at the electronic document flow [22, р.103]. Unlike paper workflow, 
it is recommended to grant editing access rights to responsible users for 
electronic archive folders. Other users can only read these documents. 
In this case, the information will be protected not only from distribution, 
but also from unauthorized copying. The protection of paper media 
can be supported by the obligatory prescription in the specialist’s duty 
regulations of conditions on personal responsibility for the distribution or 
transfer to third parties of information related to confidential information 
or state secrets [24, р. 177]. To date, such measures are provided for in 
specialist’s duty regulations of the personnel department, which mainly 
concern information about state secrets, confidential information and 
information with limited access. These restrictions are associated with 
separate types of information, however, do not apply to other types, that 
reduces the level of security of local governments.

Research objectives required to achieve the purpose of the study:
To carry out a scientific analysis of theoretical approaches to the 

study of the political process, information security, and information 
integration as a stage in the development of public administration 
and local self-government.
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To create a model of information openness and to identify the 
directions of information threats for state authorities and local 
governments.

The following factors affect the information threats of the first 
category, proposed in Figure 1:

 – adoption of legal acts that infringe upon the rights of citizens in 
the field of information activities

 – establishment of a monopoly on the distribution of 
telecommunication systems and information within the territory;

 – counteraction to criminal structures and protection of the family 
and personal secrets, telephone conversations, and correspondence;

 – restriction of access to publicly needed information;
 – unlawful sale of funds that influence public consciousness;
 –  non-compliance with the statutory provisions, which regulate 

relations in the informational sphere, by the authorities and public;
 – restriction of the access for the public to open information resources, 

including archival materials and socially significant information;
 – aging of systems that accumulate cultural values in education;
 – manipulation through information;
 – human resources decrease. This makes it difficult to train 

and retrain personnel for the formation and use of information and 
telecommunication know-how of technologies;

 – non-observance of rights and freedoms in the field of mass 
communication and information.

Threats to information security of the socio-economic development 
of state authorities and local governments are:

 – monopolization of the information space by a narrow group of 
information ventures;

 – interference in the activities of the media to inform citizens, 
particularly in the field of education;

 – low provision of information resources due to a shortage of 
qualified personnel, inability to effectively implement it into local 
information policy.

It is important to analyze the most common factors provoking 
information security threats. State and local authorities note the 
technological insecurity of information systems created on the area of the 
respective entity. Threats to state bodies and local governments are:

 – illegal use and collection of information;
 – non-compliance with information processing technologies;
 – engraftment of unlicensed software components;
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 – use of elements that destabilize the activity of information 
security systems;

 – damage to processing facilities of information and 
telecommunication systems;

 – active intervention in key data protection systems;
 – cracking passwords and information security;
 – information leakage through the information transfer path;
 – introduction of devices for intercepting information through 

communication channels;
 – theft and destruction of data bearers;
 – capturing of information in networks, decryption of information;
 – use of unlicensed and uncertified foreign and domestic data 

protection tools;
 – unauthorized access to databases information;
 – violation of regulatory legal acts restricting the information 

dissemination .
Political scientists divide the sources of threats to the information 

security of the political process at different levels of government into 
external and internal. The peculiarities of local self-government bodies 
make it possible to take into account only internal sources. At the same 
time, it is difficult to distribute external ones, since local information 
resources are closely related to the resources of the state.

 It is challenging to determine the specific boundary of the 
difference between some specifications from others. It is possible 
to assume that such a source as the level of corruption in local 
government is significant.

Corruption is directly related to the information security of the 
political process. This is due to the existence of organized economic 
groups and criminal structures. Due to the introduction of admission 
to confidential information, the influence of criminal structures on the 
interests of citizens is increasing.

The security in the information sphere of the local community 
and the whole country decreases. Increasing the transparency of 
local government information systems enhances the likelihood of a 
significant reduction of corruption. Information and data about the 
activities of authorities can be limited and controlled.

The very prerequisites are the basis for the emergence and 
development of corruption in this case. There is a need to create 
responsive systems for managing information and resources of local 
governments, which is limited by financial and labor capabilities. 
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Small subsidies for the information security of local self-government 
bodies are associated with the traditions of forming regional budgets 
(this happens either if necessary or in compliance with regulatory 
conditions). In addition, the formation of a productive security system 
requires technological processes, the implementation of which should 
occur on an ongoing basis.

This requires large-scale funding. As a rule, the local government 
budgets are not able to provide security. In turn, the irregularity of 
funding does not contribute to the provision of productive information 
protection. These prerequisites for the emergence of threats to 
information security in local governments are associated with the 
effectiveness of managing the economic development of the territory.

Their low dynamism in providing data to the environment, 
underdevelopment of the concepts of access to information resources 
of the community contribute to the formation of alternative methods of 
data extraction. In this case, local government, restraints users’ access 
to data, this reduces the degree of security of informative data instead 
of applying the concept of informative security. Sources of threats to 
protection in local government are difficult to structure, which makes it 
difficult to eliminate them. These circumstances indicate the relevance 
of organizing the protection of information and data in the information 
systems of local government bodies...

Conclusions. Thus, the above-mentioned directions for ensuring 
information security in the administration of local self-government 
bodies are associated with the formation of know-how and modern 
information technologies that have new methods of protecting 
automated systems and software in order to introduce electronic 
document management. Forms of personal responsibility and control 
over the use, distribution and unauthorized copying of information 
are required. This surveillance guarantees technical means, but, in our 
opinion, a combination of technical means with administrative control 
measures will be more effective. Restricting functions carried out with 
documents that contain confidential information will allow reducing 
the risk of information leaks. Optimization of internal processes and 
Optimization of personnel management of local administrations are 
the first priority measures to improve information security. In addition, 
the information openness of local governments and authorities, as an 
innovative factor in the development of management informatization, 
must also be taken into account. It is necessary for an effective 
organization of information security
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РОЗДІЛ 3.8. НАУКОВА ДИПЛОМАТІЯ ТА ЗОВНІШНЯ 
ПОЛІТИКА: ПРОТИДІЯ ГЛОБАЛЬНИМ ВИКЛИКАМ  

І ЗАГРОЗАМ 

Анотація. У розділі на основі системного підходу досліджено науко-
ву дипломатію як складову сучасної зовнішньої політики, яка 
стає ефективним механізмом протидії глобальним викликам 
і загрозам. Метою дослідження є теоретичний аналіз сут-
ності та інструментів наукової дипломатії та на цій осно-
ві розробка пропозиції щодо розвитку наукової дипломатії 
в Україні. Методологічну основу дослідження становлять 
такі методи наукового пізнання, як аналіз, індуктивний та 
дедуктивний, порівняння, узагальнення, синтез та прогнозу-
вання. У процесі дослідження доведено, що глобалізація світу 
та поява сучасних викликів і загроз потребують об’єднання 
зусиль дипломатів і науковців. У суспільстві знань науковець 
стає важливим актором міжнародних відносин, діяльність 
якого є вирішальною в подоланні локальних і глобальних криз, 
включаючи пандемії та регіональні військові конфлікти. Су-
часна зовнішньополітична ситуація потребує інституційно-
го закріплення наукової дипломатії як механізму забезпечення 
зовнішньополітичної безпеки України. Оригінальність дослі-
дження полягає в тому, що авторка зробила пропозиції щодо 
розвитку наукової дипломатії в Україні.
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SCIENTIFIC DIPLOMACY AND FOREIGN POLICY: 
COUNTERACTION TO GLOBAL CHALLENGES  

AND THREATS 

Abstract. In the chapter, based on a systemic approach, science diplomacy 
is investigated as a component of modern foreign policy, 
which becomes an effective mechanism for countering global 
challenges and threats. The purpose. The purpose of the study 
is a theoretical analysis of the essence and tools of scientific 
diplomacy and, on this basis, the development of a proposal for 
the development of scientific diplomacy in Ukraine. Methodology. 
The methodological basis of the research consists of such methods 
of scientific knowledge as analysis, inductive and deductive, 
comparison, generalization, synthesis and forecasting. Results. 
The research proved that the globalization of the world and the 
emergence of modern challenges and threats require the combined 
efforts of diplomats and scientists. In the knowledge society, the 
scientist becomes an important actor in international relations, 
whose activity is decisive in overcoming local and global crises, 
including pandemics and regional military conflicts. The current 
foreign policy situation requires the institutional consolidation 
of scientific diplomacy as a mechanism for ensuring Ukraine’s 
foreign policy security. Value/originality. The originality of the 
research lies in the fact that the author proposed proposals for the 
development of scientific diplomacy in Ukraine.

 
Вступ. У ХХІ ст. одним із напрямів дипломатії стає науко-

ва дипломатія, покликана об’єднати зусилля дипломатів та на-
уковців різних країн світу для подолання глобальних викликів 
та загроз. Наукова дипломатія – це використання наукового 
співробітництва між державами для вирішення спільних про-
блем і побудови конструктивного міжнародного партнерства. 
Вона є формою нової дипломатії та стала загальним терміном 
для опису низки формальних чи неофіційних технічних, до-
слідницьких, академічних чи інженерних обмінів у загальній 
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сфері міжнародних відносин і новій сфері формування гло-
бальної політики. За своєю суттю наукова дипломатія прагне 
побудувати наукову співпрацю, яка зміцнює відносини між 
націями. Вона також може інформувати про цілі зовнішньої 
політики, надаючи наукові поради та сприяючи міжнародній 
співпраці та інвестиціям.

Наукова дипломатія була важливою протягом багатьох століть, 
але сьогодні вона стає все більш актуальною у світі, який стика-
ється з наднаціональними проблемами, які не були актуальними 
в глобальному масштабі в попередні століття. Такі виклики вклю-
чають швидку урбанізацію, зростання кількості населення, зміну 
клімату, хвороби, старіння населення та скорочення бідності, ре-
гіональні військові конфлікти, міграцію населення. Кожен із цих 
викликів має науковий вимір, але, що не менш важливо, кожен 
із цих викликів потребує узгоджених і скоординованих міжна-
родних дій. Зрозуміло, що жодна країна самостійно розв’язати ці 
проблеми не зможе.

Наука як інструмент дипломатії використовується протягом 
кількох десятиліть у багатьох країнах світу. Наукову дипло-
матію можна розглядати як форму мережевого та транснаці-
онального управління, що включає людську співпрацю через 
органи ООН, такі як ЮНЕСКО. Зокрема, це засоби для допо-
моги в управлінні руйнівними змінами. Наприклад, величезний 
масштаб проблеми зміни клімату змусив дослідників заклика-
ти до переосмислення наукової комунікації, щоби подолати 
когнітивні обмеження людства в управлінні такими кризами. 
Так, Міжнародна група експертів зі зміни клімату є зв’язком 
науки та дипломатії. У контексті Цілей сталого розвитку луна-
ють перші заклики почати розглядати науку та її продукти як 
глобальні суспільні блага, завданням яких є фундаментальне 
покращення умов життя людини, особливо в країнах, які сти-
каються з катастрофічними соціальними проблемами. Наукова 
дипломатія кидає виклик сучасній системі міжнародних від-
носин як полю людської діяльності.

Хоча й наука, і технологія створюють нові ризики самі по собі, 
вони також можуть попередити людство про ризики, такі як гло-
бальне потепління, в обох випадках змінюючи комерцію, дипло-
матію, розвідку, інвестиції та війни.
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3.8.1. Наукова дипломатія: поняття, функції, завдання  
у сфері зовнішньополітичної діяльності

 
У ХХІ ст. наукова дипломатія стає підкатегорією так званої 

нової дипломатії, на відміну від давно існуючої традиційної ди-
пломатії, відомої на сьогодні. Таким чином, наукова дипломатія 
також є підгалуззю міжнародних відносин і зазвичай передбачає 
на певному рівні взаємодію між науковцями та офіційними осо-
бами, залученими до дипломатії.

Перші форми наукової дипломатії виникли ще в період гео-
графічних відкриттів. Великі дослідницькі подорожі та колоніза-
ція принесли із собою науково обґрунтовану дипломатію, як-от 
торгівлю гвинтівками в Північній Америці як форму дипломатії 
впливу. Поява блоків в епоху промислових воєн також сприяла 
розгортанню технологій як засобу впливу на менш розвинені кра-
їни, а холодна війна стала причиною появи наукової дипломатії, 
заснованої на ідеологічних блоках, у таких сферах, як досліджен-
ня космосу, розробка ядерних реакторів та зброї.

Термін «наукова дипломатія» почав з’являтися лише після 
закінчення холодної війни, на початку 2000-х рр., як опис по-
треби в нових стратегічних партнерствах на рівні країни для 
сприяння міжнародній співпраці та досягненню компромісу з 
питань, що стосуються наукових досягнень у сфері біобезпе-
ки. Це передбачало розвиток стратегічних наукових відносин 
між історичними або потенційними країнами-суперницями чи 
блоками як спосіб сприяти науковому співробітництву тією мі-
рою, якою це могло б убезпечити від дипломатичних невдач і 
зменшити потенціал конфлікту. Ці заходи та створені ними ме-
режі пропонували можливості для обміну ресурсами й захисту 
від дипломатичних невдач шляхом обміну досвідом, відкрит-
тя краї нам кращих можливостей фінансування з міжнародних 
джерел та обміну організаційними можливостями й досвідом.

Першим прикладом наукової дипломатії вважається створення 
ще в 1931 році Міжнародної ради наукових спілок (нині Міжнарод-
на рада науки (ICSU), що об’єднала понад 20 міжнародних організа-
цій і національних наукових установ. Окремі ініціативи з розвитку 
наукової та науково-технічної співпраці за часів «холодної» війни 
стали важливими неофіційними каналами комунікації між країна-
ми, що опинилися по різні сторони «залізної завіси». Водночас зна-
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чного поширення сам термін «наукова дипломатія», як і пов’язана з 
ним діяльність, набули лише в минулому десятилітті [3].

Ще одним прикладом є Європейська організація ядерних до-
сліджень (CERN). Після серії зустрічей, слухань у ЮНЕСКО та 
офіційної ратифікації 12-ма країнами-членами – Бельгією, Дані-
єю, Францією, Федеративною Республікою Німеччиною, Греці-
єю, Італією, Нідерландами, Норвегією, Швецією, Швейцарією, 
Великобританією та Югославією – CERN був створений. На сьо-
годні CERN керують 20 європейських держав -членів, але багато 
неєвропейських країн також беруть участь у діяльності організа-
ції. Вчені з приблизно 608 інститутів та університетів по всьому 
світу використовують засоби CERN.

Особи, які не пов’язані з урядом, також практикували на-
укову дипломатію. Наприклад, в 1957 р. американський філан-
троп С. Ітон організував зустріч 22-х учених (семеро зі США, 
по три з Радянського Союзу та Японії, по двоє з Великої Бри-
танії та Канади та по одному з Австралії, Австрії та Китаю, 
Франції та Польщі) у селі Пагуош, Нова Шотландія, Канада. 
Стимулом до зібрання став Маніфест, виданий 9 липня 1955 р.  
Б. Расселом і А. Ейнштейном і підписаний М. Борном,  
П. Бріджменом, Л. Інфельдом, Ф. Жоліо-Кюрі, Г. Мюллером,  
Л. Полінгом, С. Пауелом, Дж. Ротблатом і Х. Юкавою, який за-
кликав усіх відомих науковців зібратися, щоб обговорити загрозу, 
яку становить для цивілізації поява термоядерної зброї. Згодом 
кількість учасників зустрічі зросла і вона привернула увагу уря-
довців високого рівня. З того часу вчені продовжували збиратися 
на Пагуошських конференціях.

У 1967 р. було створено Африканський науковий інститут для 
допомоги африканським ученим охопити інших через опубліко-
вані матеріали, конференції, семінари та надати інструменти для 
тих, кому їх бракує. А в 1996 р. країни, які мають інтереси в Арк-
тиці, зібралися разом, щоби сформувати Арктичну раду для обго-
ворення сталого розвитку та захисту навколишнього середовища.

Концепція наукової дипломатії в академічному дискурсі вини-
кла порівняно недавно. Інтенсифікація досліджень, у тому числі 
спроби визначення та класифікації практик, які можна віднести 
до категорії наукової дипломатії, припадає на початок ХХІ ст. 
Спроби концептуалізації наукової дипломатії все ще тривають. 
Не існує ні чіткого визначення терміна, ні консенсусу щодо заці-
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кавлених сторін, інструментів та діяльності наукової дипломатії. 
Наукова дипломатія як дискурс привертає увагу багатьох соці-
альних акторів, які представляють різні інтерпретації концепції. 
У дискусії беруть участь дослідники, які розглядають наукову 
дипломатію як емпіричний об’єкт, а також актори, які різними 
способами залучені або брали участь у практиках наукової ди-
пломатії. Це кадрові дипломати, наукові консультанти/радники, 
експерти національних і міжнародних органів, які приймають рі-
шення, і політики. Вони сприймають наукову дипломатію через 
призму інтересів (національних, групових) і цілей, які необхідно 
досягти. Таким чином, визначення наукової дипломатії не базу-
ється на аналітичних категоріях, а черпає своє значення з компі-
ляції різних наративів, підходів та ідей про зміну відносин між 
наукою й політикою, наукою та зовнішньою політикою та еволю-
цію дипломатії як інституту міжнародних відносин.

Академічними дослідженнями цього напряму дипломатії  
ХХІ ст. у світі займається Центр із наукової дипломатії Амери-
канської асоціації сприяння розвитку науки (AAAS) зі штаб-
квартирою у Вашингтоні, який із 2012 р. видає журнал «Science 
& Diplomacy». В. Турекян, тодішній директор Центру наукової ди-
пломатії AAAS (і майбутній радник Державного секретаря США 
з питань науки й технологій), заявив, що наукова дипломатія – це 
«використання та застосування наукового співробітництва для 
налагодження мостів і зміцнення відносин між суспільствами, з 
особливим інтересом до роботи у сферах, де може не бути інших 
механізмів залучення на офіційному рівні» [44].

Головна ідея наукової дипломатії полягає в тому, що, на дум-
ку багатьох науковців, вона має можливість запровадити кращий 
міжнародний порядок. Керуючись «цінностями науки» та її уні-
версальністю, зокрема, вчені можуть діяти як посередники в роз-
будові миру, а наука може використовувати нейтральну, неідео-
логічну мову, і таким чином пом’якшити міжнародну ситуацію, 
прибрати політичні розбіжності, коли регулярні дипломатичні 
канали заблоковані або відсутні.

Створення вищезгаданої Європейської організації ядерних 
досліджень (CERN, 1954), Міжнародного інституту прикладно-
го системного аналізу (1972), випробувальний проєкт «Апол-
лон-Союз» (1975) або створення установки синхротронного 
світла SESAME у 2017 р. часто згадують, щоби проілюстру-
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вати ту роль, яку наукові відносини можуть відігравати між 
націями. Ці приклади підживлюють думку про те, що наука 
може об’єднати нації для зменшення політичної напруженос-
ті між країнами завдяки своїм цінностям і практикам, а також 
об’єднати зусилля вчених і дипломатів для досягнення спіль-
них цілей. «Довіра», «розуміння», «прозорість», «наведення 
мостів» або навіть «надія» є одними з улюблених ключових 
слів у дискурсі навколо наукової дипломатії.

Міжнародне наукове співробітництво є ключовим для побудови 
нормальних відносин між країнами, його можна визначити як «на-
укове співробітництво та залучення з явним наміром побудови по-
зитивних відносин з іноземними урядами та суспільствами» [44]. 
Це також критично важливо для подолання екологічних загроз та 
розв’язання інших нагальних глобальних проблем, які є викликом 
для міжнародному порядку. Основна ідея полягає в тому, що між-
народне наукове співробітництво, крім отримання наукової користі 
(що є її першочерговою метою), може генерувати ненаукові переваги 
через свою здатність приносити позитивні зовнішні ефекти, такі як 
краще розуміння між людьми та країнами і згладжування міжнарод-
ної політичної напруженості. Враховуючи такі переваги, міжнарод-
не наукове співробітництво має великий дипломатичний потенціал.

У дипломатичному світі до розвитку наукової дипломатії 
активно залучаються профільні агенції ООН та міжнародні ор-
ганізації. Добре відомий в Україні і проєкт «Горизонт 2020» –  
найбільша рамкова програма Європейського Союзу з фінан-
сування науки та інновацій із загальним бюджетом близько  
80 млрд євро, яка була розрахована на 2014– 2020 рр.

Наступною стала рамкова програма Європейського союзу з 
досліджень та інновацій «Горизонт Європа» 2021–2027 рр. Це 
транснаціональна науково-дослідна та інноваційна рамкова про-
грама, яка є найбільшою з подібних програм у світі. Достатньо 
сказати, що її загальний бюджет становить 100 млрд євро. Це 
на 30 % більше, ніж було виділено на попередню програму «Го-
ризонт 2020». Понад те, програма передбачає нові, порівняно з 
попередніми рамковими науково-дослідними програмами ЄС, 
механізми та інструменти прийняття рішень. Серед них – Євро-
пейська інноваційна рада, дослідницькі місії, партнерські проєкти 
для покращення ландшафту досліджень тощо. Її головна мета – 
розв’язання глобальних проблем та сприяння досягненню єдиного 
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європейського наукового простору та інноваційного союзу. Серед 
заявлених результатів програми – колобарація між європейськими 
країнами та країнами-партнерами з метою подолання нових ви-
кликів, спричинених проблемою зміни клімату, початком четвертої 
промислової революції та подоланням наслідків пандемії гострої 
респіраторної хвороби COVID-19. 12 жовтня 2021 р., на 23-му са-
міті Україна–Європейський Союз було офіційно підписано Угоду 
про участь України в Рамковій програмі з досліджень та інновацій 
«Горизонт Європа» та Програмі з досліджень та навчання Євро-
пейського співтовариства з атомної енергії «Євратом» [12].

Тим часом провідні дипломатичні академії світу – від високотех-
нологічного Foreign Service Institute Державного департаменту США 
до найстарішої у світі Віденської дипломатичної академії – започат-
ковують викладання курсів із наукової дипломатії. Адже розвиток 
цього напряму Дипломатії ХХІ потребує специфічних знань та на-
вичок дипломатів. Зокрема, з цією метою було започатковано міжна-
родний проєкт S4D4C (Science for Diplomacy, Diplomacy for Science), 
який має стати спільним майданчиком для «наукових дипломатів».

Глобалізація світу і виникнення нових транскордонних за-
гроз природного характеру, зміни клімату та швидке поширен-
ня новітніх вірусів вимагають об’єднання зусиль дипломатів і 
науковців з усього світу. Тож немає сумнівів, що в недалекому 
майбутньому значення наукової дипломатії в міжнародних від-
носинах лише зростатиме.

Метою наукової дипломатії може бути встановлення та роз-
виток міжнародного наукового співробітництва, спільна до-
слідницька діяльність вчених різних країн. У цьому разі по-
казниками її ефективності є кількість статей, опублікованих 
у співавторстві вченими різних країн, кількість спільних між-
народних проєктів, тобто наукометричні показники виміру 
наукової діяльності в рамках інтернаціоналізації науки. Між-
народне наукове співробітництво здійснюється вченими «зни-
зу нагору», має широку автономію, а роль держави полягає в 
створенні умов для кооперації дослідників на міжнародному 
рівні за допомогою фінансових та організаційних механізмів.

Хорошим прикладом є міжнародні зусилля щодо подолання 
зростаючої загрози резистентності до антимікробних препаратів 
(AMR), одного з грандіозних викликів нашого часу, який немож-
ливо обмежити кордонами.
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Жодна країна не може сама подолати небезпеки, що загрожу-
ють глобальним суспільним благам, і це потребує міжнародного 
наукового співробітництва та створення схем глобального управ-
ління на основі знань, наданих експертами. Порядок денний щодо 
цілей сталого розвитку зробив ще більш очевидним залучення на-
укових порад до розробки національних політики.

Наукова дипломатія корисна не тільки для сприяння міжнарод-
ній науковій співпраці, а є також одним із найефективніших спо-
собів заохочення ширшого міжнародного співробітництва та роз-
витку мостів між державами. Наукова дипломатія стала критично 
важливим аспектом «м’якої сили», спираючись на спільні інтер-
еси та цінності між націями, щоби впливати на їхню поведінку.

Наукова дипломатія також може бути й інструментом досяг-
нення цілей зовнішньої політики держави, покращення іміджу 
держави через науку та/або надання необхідних експертних знань 
для процесу прийняття державно-управлінських рішень, оскіль-
ки наукове співробітництво може стати нейтральною основою 
підтримки міждержавних відносин в умов міжнародної напруже-
ності. «Наукова дипломатія, – зазначається в Мадридській декла-
рації наукової дипломатії 2019 р., – виходить за рамки міжнарод-
ного наукового співробітництва, оскільки вона зачіпає інтереси, 
які виходять за межі наукових і можуть прямо чи опосередкова-
но служити досягненню зовнішньополітичних цілей»[43]. У цих 
процесах держава відіграє центральну роль через свої інститути 
державного управління, які визначають та встановлюють органі-
заційну і правову основу наукової дипломатії з урахуванням наці-
ональних інтересів у зовнішньополітичній сфері, а також взаємо-
діють із недержавними акторами. Для України в сучасних умовах 
спротиву військової агресії рф кількість каналів комунікації із 
зарубіжними країнами значно збільшилася, на це не вплинуло 
навіть обмеження фізичної мобільності в результаті карантинних 
заходів у період пандемії. Просто ці канали отримали іншу форму 
та здебільшого перешли до онлайн-формату. У цьому сенсі тран-
скордонне наукове співробітництво відчуло менше наслідків від 
обмеження фізичної мобільності та соціального дистанціювання 
завдяки цифровим технологіям. Тому «наукові дипломати» ста-
ють одними з основних провідників публічної дипломатії.

Більшість експертів як вітчизняних, так і зарубіжних сходять-
ся на думці, що феномен наукової дипломатії властивий саме су-
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часній системі міжнародних відносин, що склалася в XXI ст., для 
якої характерний, по-перше, вихід на світову арену нових, голов-
но недержавних акторів і, по-друге, тісне переплетення науково-
дослідних та дипломатичних практик [25].

Наукова дипломатія може об’єднувати різні взаємодіючі аспек-
ти (рис. 3.8.1), де міжнародна дипломатія спирається на науково 
обґрунтовані поради, сприяє науковому співробітництву та вико-
ристовує наукове співробітництво для покращення міжнародних 
відносин. Усе це завдяки залученню різних акторів.

Рис. 3.8.1. Перспективи наукової дипломатії [42]

Щоби мати змогу вирішувати грандіозні виклики, керівні 
механізми наукової дипломатії повинні дотримуватися чо-
тирьох передумов, щоби бути ефективними. Існують базові 
припущення, що (1) великі суспільні виклики вимагають як 
дипломатичних зусиль, так і науково обґрунтованих знань,  
(2) науково обґрунтоване виробництво знань є різноманітним 
і розвивається, (3) дипломатія означає узгодження різноманіт-
них інтересів і (4) наукова дипломатія вимагає поєднання на-
укової та дипломатичної грамотності.

Різні групи акторів розвивають свої практики на різних аре-
нах – арену виробництва наукових знань; арену політики та вла-
ди; арену обговорення проблем і рефлексії – які перетинаються в 
просторі взаємодії наукової дипломатії, як показано на рис. 3.8.2.
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Рис. 3.8.2. Простір взаємодії наукової дипломатії [42]

У сучасних умовах глобальної інформатизації, цифровізації 
систем публічного управління та всіх сфер життя суспільства, по-
дальше освоєння онлайн- та гібридних форм взаємодії держави та 
членів науково-дослідної та експертної спільнот продовжується. 
Але акцент змістився з транскордонних фізичних переміщень уря-
довців та дослідників на транскордонні потоки даних, інформа-
ції та знань. Наукові конференції та семінари було скасовано або 
відкладено, а багато з них було перенесено на онлайн-платформи. 
Перехід у віртуальний простір підвищив інклюзивність, доступ-
ність, економічну ефективність, ергономічність та екологічність 
таких заходів, але також викликав занепокоєння питаннями етич-
них норм, інформаційної безпеки.

Пандемія також акцентувала увагу на проблемах громадської до-
віри до експертизі та наукового знання. Зворотний бік відкритості, 
яку забезпечує інтернет, це ризики, пов’язані з поширенням недо-
стовірної інформації. Сучасне комунікаційне середовище сприяє 
поширенню сенсаційних та емоційно забарвлених повідомлень. Це 
наочно ілюструє стрімке зростання інфодемії, кількості прихиль-
ників теорій змови, що стосуються причин виникнення COVID-19. 
У цих умовах для вчених із різних країн збільшується значимість 
комунікації в інтернеті та об’єднання зусиль для просування науко-
вого знання. Усе це стало початком перегляду концепцій та підходів 
до глобального міжнародного співробітництва та партнерства [47].
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Російсько-українська війна, що триває вже 8 років та з лютого 
2022 року увійшла у свою «гарячу» фазу теж вплинула на розви-
ток міжнародного наукового співробітництва РФ та здійснення її 
наукової дипломатії. Відбувається обмеження та навіть скасуван-
ня наукової співпраці з дослідниками РФ, як країни-агресора та 
країн, що в той або інший спосіб підтримали окупаційні дії РФ 
по відношенню до України. Так, американські сенатори 22 квітня 
2021 року передали на затвердження Комітету з міжнародних від-
носин Сенату США законопроект «Про безпечний кампус» (The 
SECURE CAMPUS Act) [35], у якому пропонується відмовляти 
громадянам КНР у видачі американських студентських або до-
слідницьких віз та брати участь у федеральних НДДКР.

Американський журнал «Geophysical Research Letters» від-
мовився публікувати статті російських учених з Інституту при-
кладної фізики Російської академії наук (ІПФ РАН) у зв’язку з 
міжнародними санкціями проти росії. На сьогодні таких випадків 
стає все більше.

3.8.2. Національні моделі наукової дипломатії
 
В академічному дискурсі спроби концептуалізації наукової ди-

пломатії все ще продовжуються, а загальновизнаного визначення 
наукової дипломатії немає. Наприклад, у Мадридській декларації 
наукової дипломатії вона розуміється як сукупність практик, що 
перебувають на стику науки, техніки та зовнішньої політики [41].

Запропоноване в доповіді Королівського товариства/Амери-
канської асоціації сприяння розвитку науки за 2010 р. визначен-
ня наукової дипломатії є скоріше класифікацією типів наукової 
дипломатії в контексті взаємовідносин між наукою та політикою, 
експертним знанням та політикою, ніж визначенням у загально-
прийнятому в науці значенні. Таким чином, сьогодні прийнято 
виділяти три основних напрями наукової дипломатії [32]:

– Наука в дипломатії (Science in diplomacy) – залучення на-
уковців і фахових експертів до засідань міжнародних організацій 
та проведення дипломатичних переговорів із вузькоспеціалізова-
них тем, де наукова експертиза вчених допомагає розв’язати гло-
бальні проблеми людства (як то боротьба з пандеміями, змінами 
клімату, радіоактивним забрудненням тощо). Прикладом такої 
взаємодії може слугувати об’єднання зусиль дипломатів, політи-
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ків і вчених задля подолання наслідків епідемій, зокрема, і новіт-
нього типу коронавірусу.

– Наука для дипломатії (Science for diplomacy) – викорис-
тання наукової дипломатії як інструментів «м’якої сили», коли 
участь науковців у спільних проєктах дає змогу відновлюва-
ти довіру та дипломатичні відносини між країнами. Так, від-
новленню контактів між Японією та США після Другої світо-
вої війни значно сприяв підписаний Джоном Кеннеді в 1961 р.  
Договір про співпрацю в галузі науки й техніки. У 70-х рр. Г. 
Кіссінджер активно використовував наукові ініціативи для нор-
малізації американо-китайських відносин. Багато програм із ре-
інтеграції та примирення конфліктуючих суспільств і сьогодні 
використовують наукові та академічні обміни як важливий еле-
мент «народної» дипломатії.

– Дипломатія для науки (Diplomacy for science) – зусилля ди-
пломатів і державних лідерів, спрямовані на розвиток науки та 
проведення міжнародних наукових заходів. Реалізація проєкту 
Міжнародного експериментального термоядерного реактора, по-
будова нового захисного саркофагу на Чорнобильській АЕС, за-
пуск ракет у космос, проведення археологічних досліджень та за-
хист світової культурної спадщини були б неможливими без тісної 
співпраці наукової та дипломатичної спільноти.

У 2017 р. нинішні та колишні наукові радники міністрів закор-
донних справ Сполучених Штатів, Нової Зеландії, Великобрита-
нії та Японії сформулювали наукову дипломатію як

 – дії, спрямовані на пряме задоволення національних потреб 
країни;

 – дії, спрямовані на вирішення транскордонних інтересів;
 – дії, спрямовані передусім на задоволення глобальних по-

треб і викликів.
Усі названі вище напрями тісно пов’язані між собою й у наці-

ональних моделях наукової дипломатії мають різну вагу та рівень 
імплементації. Це з тим, що в основі національних моделей лежать 
зовнішньополітичні та наукові інтереси, які властиві конкретним 
країнам. Таким чином, на поточному етапі знаходження універ-
сального визначення наукової дипломатії бачиться скрутним, так 
само, як і побудова універсальних моделей наукової дипломатії.

Діяльність, що класифікується сьогодні як наукова дипломатія, 
має багатовікову традицію та є постійним елементом діяль ності 
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країн на міжнародній арені [43]. Витоки й коріння наукової ди-
пломатії можна знайти навіть у ранніх працях, присвячених 
дипломатичній службі. Так, цитований у багатьох підручниках 
венеціанець О. Маджі у своїй книзі «Про послє» (1566) напо-
лягав, що посол «має бути не лише добрим християнином, але 
також ученим-теологом; він повинен бути філософом, добре 
знати Арістотеля та Платона; він має вміти кожну мить виклас-
ти в діалектичній формі абстрактні проблеми; він має знати кла-
сиків і бути знавцем математики, архітектури, музики, фізики, 
громадянського та канонічного права; він повинен не тільки го-
ворити й писати латиною з класичною тонкістю, а й володіти 
грецькою, іспанською, французькою та турецькою мовами; він 
повинен мати глибокі знання історії, географії, військових наук 
і завжди мати при собі Гомера» [25]. У рамках західних дослі-
джень наукову дипломатію вже прийнято виділяти як самостій-
ний конструкт наукової та зовнішньої політики, при цьому кате-
горія «наукова дипломатія» концептуально тісно переплітається 
з такими конструктами. як «м’яка сила» (soft power) та «розумна 
сила/влада» (Smart Power). Нині ця область як у частині цілепо-
кладання, і в плані використовуваних на вирішення конкретних 
завдань інструментів перебуває в процесі якісної трансформа-
ції, що свідчить аналіз зарубіжної літератури.

У наведеному нижче аналізі національних підходів до розуміння 
наукової дипломатії основну увагу було приділено закріпленню на-
укової дипломатії як інструмента зовнішньої політики в національ-
них документах та програмах, а також інституційним рамкам на-
укової дипломатії, механізмів її фінансування й успішних прикладів 
реалізації продуктів наукової дипломатії.

США. Сполучені Штати Америки були й залишаються кра-
їною номер один у світі науки. Американська перевага у сфері 
наукових досліджень та розробок завжди була перевагою для аме-
риканської дипломатії [16]. Ще 1949 р. Держдепартамент США 
доручив Л. Беркнеру вивчити питання і сформулювати пропози-
ції щодо ролі наукової дипломатії в зовнішній політиці. У 1950 р. 
Л. Беркнер представив доповідь «Наука та міжнародні відноси-
ни», у якій запропонував створити відділ із науки та виклав осно-
вні його функції: збирання та передача інформації (включаючи 
розвідувальну), захист інтересів американської наукової спільно-
ти, відстеження взаємного впливу науки та міжнародних відно-
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син [27]. Спроби закріпити роль наукової дипломатії на законо-
давчому рівні в США були здійснені у 2012 р., коли до Конгресу 
було внесено два законопроєкти: Закон про глобальну наукову 
програму з безпеки, конкурентоспроможності та дипломатії 2012 
р. (The Global Science Program for Security, Competitiveness, and 
Diplomacy Act of 2012) та Закон про міжнародне науково-техніч-
не співробітництво 2012 р. (International Science and Technology 
Cooperation Act of 2012) [30]. Обидва законопроєкти передбачали 
вищу роль науки в зовнішній політиці та підвищення частки до-
слідників в американських дипломатичних представництвах за 
кордоном, роль яких була недооцінена раніше. Однак жоден із за-
конопроєктів так і не був прийнятий.

У структурі Державного департаменту США з 2000 р. функ-
ціонує Офіс Радника Державного секретаря США з питань на-
уки та технологій (The Office of the Science & Technology Adviser 
State – STAS), який був створений за особистою ініціативою 
Державного секретаря М. Олбрайта з метою підтримки всі-
єї зовнішньополітичної діяльності Державного департаменту, 
пов’язаної з питаннями науки.

Завданнями цього підрозділу є: 1) відстеження тенденцій у 
світовій науці й те, як технологічні новинки можуть вплинути 
характер зовнішньої політики; 2) нарощування науково-техноло-
гічного потенціалу Державного департаменту; 3) взаємодія з під-
приємствами у сфері НТІ (наука, технології, інновації) у рамках 
проведеного Держдепартаментом курсу.

Державний департамент управляє роботою дипломатів різних 
наукових спеціалізацій, що діють за кордоном. У різних країнах 
присутні фахівці з питань довкілля, науки, технологій та охоро-
ни здоров’я (Environment, Science, Technology and Health officers 
– ESTH). Каркас цієї мережі науковців становлять 12 регіональних 
хабів, кожен із яких може працювати відразу в кількох країнах. 
Крім них, існує ще 21 локальний хаб, чия діяльність не виходить 
за межі країни перебування. Важливо, що співробітниками хабів 
ESTH є переважно кар’єрні дипломати.

На засіданнях Клубу наукових дипломатів у Вашингтоні обго-
ворюються питання зміцнення зв’язків з іноземними науковими 
дипломатами.

Крім цього, серед важливих партнерів цієї мережі є кілька не-
державних організацій. CRDF Global у партнерстві з Державним 
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департаментом США запустив ініціативу «Глобальні інновації 
через науку та технології» (GIST). Ініціатива з’явилася у 2010 р. 
в Єгипті з наступними зустрічами в Малайзії та Марокко у 2011 
р. На додаток до ініціативи GIST, CRDF Global веде активну ді-
яльність як у Сполучених Штатах Америки, так і на Близькому 
Сході, сприяючи розвитку наукової дипломатії через конференції, 
панельні дискусії та програми, включаючи Віртуальну наукову бі-
бліотеку Іраку, Віртуальну наукову бібліотеку Магрибу та Вірту-
альну наукову бібліотеку Афганістану.

Американська асоціація сприяння розвитку науки (AAAS) 
створила Центр наукової дипломатії, метою якого є використання 
науки та наукової співпраці для сприяння міжнародному взаємо-
розумінню. У березні 2012 р. центр публікує щоквартально на-
укові статті в журналі Science & Diplomacy.

Цікавим проєктом є партнерство «Мережі діаспор у сфері нау-
ки та інженерної справи» (Networks of Diasporas in Engineering and 
Science – NODES), створене за участю Державного департамен-
ту, Національної академії наук, Національної академії інженерної 
справи та Американської асоціації політичної науки. Організація 
виділила частину свого вебсайту для статей, подій і коментарів, 
пов’язаних із науковою дипломатією.

Державний департамент у 2016 р. заснував міжнарод-
ну мережу наукових радників міністерств закордонних справ 
(Foreign Ministries Science & Technology Advice Network – 
FMSTAN) у рамках Міжнародної наукової ради. У 2001 р. 
було запущено Посольську наукову стипендіальну програ-
му (Embassy Science Fellows Program), яка стала механізмом 
розміщення американських учених у посольствах США в за-
рубіжних країнах із метою роботи над проєктами. Програма 
реалізується при взаємодії з 15 науковими агентствами уряду 
США. Щорічно В ній беруть участь близько 45 американських 
учених-дослідників. Згідно з анотацією до програми, з мо-
менту її впровадження в американських посольствах встигло 
попрацювати понад 450 осіб [19]. Подробиці змісту проєктів 
та результати наукової діяльності не розкриваються, проте за-
значено, що, наприклад, у 2016 р. з боку учасників програми 
Державним департаментом було отримано 91 пропозицію із  
66 американських закордонних установ у 40 країнах щодо покра-
щення двосторонньої співробітництва в окремих галузях науки.
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Програма наукових посланців (U.S. Science Envoy Program) 
була ініційована у 2009 р. президентом Б. Обамою з метою 
налагодження зв’язків із зарубіжними вченими для органі-
зацій наукового та технологічного обміну [44]. Зазвичай по-
сланці з числа відомих американських учених служать один 
рік. Першими науковими посланцями стали Нобелівський ла-
уреат із хімії 1999 р. А. Зевейл, біохімік та колишній (1993– 
2005 рр.) президент Національної академії наук США Б. Аль-
бертс, радіолог, біоінженер та колишній (2002–2008 рр.) дирек-
тор національних інститутів охорони здоров’я США Еліас Зер-
хуні. Усі троє були направлені як «надзвичайні та повноважні 
наукові посли» в країни Магрибу. Ще одним дієвим інструмен-
том наукової дипломатії США є Глобальна ініціатива за допо-
могою науки та технологій (Global Innovation through Science 
and Technology (GIST) Initiative). Вона націлена на розвиток 
підприємницьких навичок молодого покоління із 136 країн, 
що розвиваються. США забезпечують навчання, менторський 
супровід учасників програми, а також надають фінансування 
окремих найперспективніших проєктів. З 2011 р. у GIST взяли 
участь більше 2,8 млн осіб; близько 5,5 тис. проєктів отримали 
менторський супровід та прибуток у розмірі, що перевищує 110 
млн дол. США. Очевидно, що ця програма найбільш явно вті-
лює ідеали концепції «академічного капіталізму» [37].

Важливим інструментом наукової дипломатії США є Амери-
канська асоціація сприяння розвитку науки (American Association 
for the Advancement of Science – AAAS)[31], у рамках якої у 2008 
р. був створений Центр наукової дипломатії (Center for Science 
Diplomacy). Ця некомерційна організація працює в тісному зв’язку 
з Держдепом США та підтримує свою глобальну мережу міжна-
родних контактів з іншими вченими, а також виконує роль «посла» 
з гуманітарних питань у тих країнах, з якими в США практично 
немає офіційних контактів. Так, наприклад, AAAS організовувала 
делегації на Кубу та до Північної Кореї на початку 2010-х рр. Крім 
того, Асоціація видає відомий у наукознавчих колах щокварталь-
ний журнал «Наука та дипломатія» (Science & Diplomacy) [14].

Великобританія. Наукова дипломатія у Великій Британії виді-
лена в самостійний зовнішньополітичний напрям, але концепту-
алізація наукової дипломатії в рамках окремого програмного до-
кумента чи законодавчого акту досі не відбулася.
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У 2001 р. уряд Великобританії виступив з ініціативою ство-
рення Науково-інноваційної мережі Великобританії, яка об’єднує 
близько 100 співробітників, які працюють у посольствах та кон-
сульствах Сполученого Королівства в приблизно 50 країнах сві-
ту [36]. Створення Науково-інноваційної мережі Великобританії 
мало на меті такі цілі:

• посилення зовнішньополітичного впливу Великобританії че-
рез науку та інновації;

• забезпечення розв’язання глобальних проблем та підтримку 
міжнародних цілей розвитку;

• підвищення експорту Великої Британії;
• поєднання інноваційних галузей промисловості Великобри-

танії та наукового досвіду з міжнародними можливостями.
У 2009 р. у Міністерстві закордонних справ та справах Спів-

дружності Великобританії було запроваджено посаду головного 
наукового радника [21], який має представляти інтереси науки 
Великобританії на міжнародному рівні, використовуючи наукові 
зв’язки для реалізації пріоритетів зовнішньої політики Великої 
Британії; взаємодіяти з Науково-інноваційною мережею Велико-
британії; консультувати міністра закордонних справ та загалом 
кабінет міністрів і інші офіційні особи з урахуванням стратегіч-
них пріоритетів роботи зовнішньополітичного відомства країни 
та сприяти формуванню зовнішньої політики на основі сучасних 
наукових даних. Нині головним науковим радником є професор 
Батського університету (м. Бат, Великобританія) К. Манделл. По-
сада головного радника передбачає часткову зайнятість, тому, як 
правило, головні радники поєднують цю адміністративну роботу 
зі своєю науковою та академічною діяльністю [21].

Слід зазначити, що сучасна наукова дипломатія перебуває в 
процесі якісної трансформації, про що свідчить, у тому числі, 
стаття «Наукова дипломатія: прагматичний погляд зсередини», 
одним з авторів якої став Р. Граймс, який виконував на той час 
обов’язки головного наукового радника. Зазначається, що сфор-
мовані в галузі наукової дипломатії принципи та формати вза-
ємодії потребують суттєвого перегляду. Важко провести чіткий 
кордон між міжнародним науково-технічним співробітництвом, 
спрямованим на отримання нових знань, та науковою диплома-
тією, пов’язаною з національними інтересами в зовнішньопо-
літичному порядку. Ці напрями фінансуються з різних джерел, 
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що реалізуються за участю різноманітних агентств, що створює 
потенціал для конфлікту інтересів та заважає роботі. Пропону-
валося посилити координацію між різними учасниками наукової 
дипломатії, а також розділити зусилля в галузі наукової диплома-
тії на такі три напрями: дії, які безпосередньо спрямовані на про-
сування національних інтересів; дії, що відповідають транскор-
донним інтересам; дії, що мають на меті вирішення глобальних 
проблем та завдань [23].

Франція. Французька стратегія наукової дипломатії була опублі-
кована у 2013 р. вигляді окремого програмного документа «Науко-
ва дипломатія Франції», розробленого Міністерством закордонних 
справ країни [33]. У документі йдеться як про стимулювання вза-
ємовигідного транскордонного обміну науковими знаннями, так і 
про його фінансовий вимір. Конкретні цільові індикатори у вигляді 
витрат на науку (в абсолютному та відносному вираженні), науко-
метричних показників (публікаційна активність та ін.) фігурують у 
документі як у розділі цілепокладання, так і в частині опису окре-
мих заходів. Крім того, зовнішньополітичним відомством запуще-
но окремий розділ із науки на сайті МЗС Франції.

У рамках сучасної французької дипломатичної системи спів-
робітник посольства або консульства, що займається науковою 
проблематикою, виконує три основні функції: консультування 
глави дипломатичного представництва з питань наукового та тех-
нологічного характеру, участь у профільних заходах у країні пе-
ребування, представлення інтересів Франції в галузі науки та тех-
нологій при академіях наук, приватних організаціях та державних 
установах у країні перебування. Акцент на взаємодії передусім 
з академіями наук як елементами наукової інфраструктури від-
різняє діяльність французьких аташе з науки від діяльності їхніх 
колег з інших країн. Залежно від рівня дипломатичного представ-
ництва, а також інтенсивності двосторонньої наукової та техно-
логічної співпраці в штатний розпис закордонних дипломатичних 
місій можуть бути включені позиції радника з науки й технологій, 
аташе з науки й технологій, аташе з наукового та університетсько-
го співробітництва. Аташе з науки ставиться в обов’язок не про-
сто зав’язувати контакти з представниками наукової спільноти 
країни перебування та знайомити вчених-співвітчизників щодо 
особливостей наукової роботи, культури та ін. цієї країни. Одне 
з головних завдань – пошук грантів для французьких учених за 
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кордоном та залучення провідних іноземних наукових кадрів до 
дослідницьких проєктів, що реалізуються у Франції. Закономірно, 
що за такого підходу в кадровому плані перевага віддається навіть 
не просто людям з академічним бекграундом, як це було раніше, –  
співробітникам міністерства освіти, університетським професо-
рам, видатним ученим і т. д., але фахівцям економічного та мене-
джерського профілю. З професійної точки зору найважливішою 
вимогою стає не так дослідницький потенціал і реноме в науково-
му співтоваристві, як уміння перекласти науковий дискурс мовою 
цифр і фінансової рентабельності проєктів.

Французька мережа наукових дипломатів за кордоном 
складається із п’яти наукових консультантів, 71 аташе та  
70 молодших офіцерів, які працюють у 62-х країнах. Найбільші 
представництва розташовані в США (20), Китаї (15) та ЄС (38). 
Слід додати, що більшість із них мають науковий бекграунд [41]. 
З 2010 р. у Франції працює посол із науки, технологій та іннова-
цій, який просуває французьку науку на міжнародному рівні [26]. 
Просуванням французької науки за кордоном також займають-
ся Національна дослідницька агенція, L’Institut français, Campus 
France (236 офісів у 120 країнах) та Experience France, а також 27 
науково-дослідних інститутів, розташованих у 34 країнах світу, 
160 археологічних місій та ін.

Європейський Союз також опікується науковою дипломатією. 
Наукове співробітництво розглядається як спосіб здійснення ди-
пломатії за допомогою «паралельних засобів». Кілька проєктів, 
що фінансуються ЄС, зараз вивчають та проводять дослідження 
на тему наукової дипломатії.

Росія. У російській практиці наукова дипломатія стала по-
вноцінним пунктом міжнародної повістки порівняно недавно 
(починаючи з другої половини 2000-х рр.). Можна виділити два 
етапи концептуальної еволюції наукової дипломатії в росії. Для 
першого (1996 р. – середина 2000-х рр.) був характерний пере-
хід від ліберальної парадигми міжнародного науково-технічного 
співробітництва (МНТС) до авторитарно-реалістської, що ха-
рактеризувалася політизацією цього процесу, акцентуацією на 
проблемах забезпечення національних інтересів. Другому етапу 
(середина 2000-х – початок 2020-х рр.) була властива переорієн-
тація на геополітичний вимір МНТС за чіткого формування на-
укової дипломатії як інструменту імперської геополітичної стра-
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тегії. На офіційному (законодавчому) рівні визначення наукової 
дипломатії було запроваджено лише в рамках концепції МНТС 
російської федерації, схваленої урядом 8 лютого 2019 р. У ній 
під науковою дипломатією розуміється «особлива форма між-
народного науково-технічного співробітництва, що належить до 
публічної дипломатії, яка є системою взаємодії вчених, наукових 
колективів, організацій, що виконують дослідження та розробки, 
та взаємопов’язана з нею діяльність органів влади, спрямована 
на розвиток міжнародних відносин з урахуванням інтересів ро-
сійської федерації, розвитку діалогу науково-технічного співтова-
риства та покращення взаєморозуміння між народами». На жаль, 
заявлені в концепції завдання залишилися на папері.

До інститутів державного управління, які мають юридичні та 
політичні повноваження визначати і встановлювати стратегічну та 
правову основу наукової дипломатії, а також здійснювати коорди-
націю діяльності в цій галузі, належать міністерство закордонних 
справ рф і підвідомче йому федеральне агентство в справах Спів-
дружності Незалежних Держав, співвітчизників, які проживають за 
кордоном, а також росспівробітництво, що повинно займатися між-
народним гуманітарним співробітництвом, а також міністерство на-
уки та вищої освіти рф. Рф не має спеціального апарату наукових 
аташе при представництвах МЗС.

Прикладами формалізованої взаємодії влади з ученими є на-
укові ради: наукова рада при раді безпеки рф та наукова рада при 
міністерстві закордонних справ. Наукова рада при раді безпеки, 
створена в 1993 р., зараз до неї входять 153 члени, серед яких є як 
представники наукових та освітніх організацій, так і високопос-
тавлені держслужбовці, керівники держкомпаній. Наукова рада 
затверджується указом президента рф. Наукова рада при міністрі 
закордонних справ існує з 1996 р.

Крім суто державних інституцій, що підпорядковані та залеж-
ні від російської влади. науковою дипломатією займаються фор-
мально незалежні центри, хоча, насправді, вони не тільки співп-
рацюють із нею, а її обслуговують та мають фінансування саме 
з державного бюджету. Їх умовно можна поділити на три групи, 
виділяючи при цьому такі напрями наукової дипломатії:

• «університетська», провідниками якої є вищі навчальні за-
клади (мдімв, дипломатична академія, рудн);
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• «академічна» – науково-дослідні інститути та центри, як 
історично спеціалізуються на науково-дипломатичній пробле-
матиці (відділення глобальних проблем та міжнародних відно-
син ран), так і ті, для яких міжнародне співробітництво не є 
профільним напрямом функціонування, а також наукові фонди, 
такі як рффі та рнф;

• «експертна» – некомерційні партнерства та об’єднання, think 
tanks та форуми, наприклад, міжнародний дискусійний клуб 
«Валдай».

Серед «досягнень» рф у сфері «наукової дипломатії» найбільш 
відомою є стаття начальника генерального штабу зс рф, генерала 
армії в. герасимова, що була опублікована в щотижневій росій-
ській газеті «військово-промисловий кур’єр» у лютому 2013. під 
назвою «Цінність науки в передбаченні». У неї він на основі роз-
робленої ще в Радянському Союзі тактики стратегічного управ-
ління військовою справою виклав нову теорію сучасної війни, 
яку західні експерти охарактеризували як «гібридна війна» [45].

У лютому 2022 р. Національна академія наук України зверну-
лася до міжнародної академічної спільноти з закликом повністю 
припинити наукову співпрацю з російськими вченими. Про це 
йдеться у зверненні Ради молодих вчених НАН України до між-
народної академічної спільноти щодо війни російської федерації 
проти України [8].

У квітні 2022 р. Міністерство освіти й науки України наді-
слало звернення видавництвам наукової літератури, компаніям 
і науковим організаціям, яким належать провідні світові елек-
тронні ресурси наукової інформації, закликавши їх у відповідь 
на агресію рф проти України: повністю припинити співпрацю з 
російською федерацією, позбавити російські установи доступу 
до електронних колекцій журналів, книг, баз даних. Також МОН 
закликає припинити співпрацю з громадянами рф, які працюють 
у компаніях і представництвах, а також зупинити проведення на-
вчальних та інших заходів, призначених для науковців із росії. 
Міністерство також закликає призупинити співпрацю з білорус-
сю, позбавивши білоруські установи доступу до електронних ре-
сурсів наукової інформації [6].

Україна. В Україні поняття «наукова дипломатія» ніколи не 
використовувалось системно як повноцінний інструмент зовніш-
ньої політики, але країна може похвалитися яскравими прикла-
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дами перемог дипломатів науки. Так, 1996 р. Надзвичайний та 
Повноважний Посол України в Сполученому Королівстві С. Ко-
місаренко, який одночасно є відомим ученим, відіграв головну 
роль у передачі антарктичної станції Фарадей (зараз «Академік 
Вернадський») від Великої Британії Україні. Лише вчений міг 
оцінити необхідність для української науки унікальної наукової 
інфраструктури на унікальному континенті нашої планети. Завдя-
ки цьому рішенню Україна згодом змогла долучитись до когорти 
країни, які спільно визначають порядок денний світової політи-
ки на шостому континенті. Ще одним прикладом визначальної 
ролі вчених у міжнародних відносинах є створення Українського 
науково-технологічного центру 1993 р. [10]. Відомо, що 1996 р. 
Україна приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної 
зброї 1968 р. в статусі без’ядерної держави. Потім був тривалий 
та непростий шлях ліквідації боєприпасів, стратегічної авіації, 
передачі до рф бомбардувальників Ту-160 («Білий лебідь» за кла-
сифікацією НАТО), вирішення питань забезпечення безпеки. Од-
нак задовго до цього ядерні держави розуміли, що передусім не-
обхідно забезпечити альтернативною роботою вчених-оборонців, 
що саме вчені, а не зброя може бути основним фактором ризику.

Угода про створення Українського науково-технологічного 
центру 1993 р. стала першим міжнародним договором у системі 
ядерного роззброєння України. Основною метою цього договору 
було фінансування наукових досліджень безпекового характеру в 
мирних цілях та забезпечення достойною заробітною платою вче-
них-оборонців, які отримали можливість використати свій талант 
та енергію для мирних цілей. Завдяки УНТЦ до наукового сектору 
України протягом років його існування було залучено близько 300 
млн дол. США, що співставно з нинішнім річним обсягом фінансу-
вання державою всієї науки в Україні [13].

Україна визначила стратегічний курс на європейську та євро-
атлантичну інтеграцію. Міністерство освіти та науки України в 
лютому 2021 р. затвердило оновлену Дорожню карту інтеграції 
науково-інноваційної системи до Європейського дослідницького 
простору. 8 лютого 2022 р. відбулася стартова зустріч у межах 
проєкту зі створення німецько-українських центрів передових 
досліджень за участю понад 100 українських та німецьких уче-
них і державних службовців. Захід організовано Федеральним 
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міністерством освіти та наукових досліджень Німеччини й Мініс-
терством освіти та науки України [2].

3 травня 2022 року, Верховна Рада України ратифікувала Уго-
ду між Україною, з однієї сторони, і Європейським Союзом та 
Європейським співтовариством з атомної енергії, з іншої сторо-
ни, про участь України в Рамковій програмі з досліджень та ін-
новацій «Горизонт Європа» та Програмі з досліджень та навчан-
ня Європейського співтовариства з атомної енергії (2021–2025), 
комплементарній до Рамкової програми з досліджень та іннова-
цій «Горизонт Європа».

Сучасна Україна за своїм науковим потенціалом цілком здатна 
розвинути напрям наукової дипломатії як інструмент забезпечення 
зовнішньополітичної безпеки щодо протидії глобальним викли-
кам та загрозам. Одним з амбасадорів такої роботи може стати М. 
В’язовська, українка, яка зараз є професором Швейцарського феде-
рального технологічного інституту в Лозанні, відома доказами упа-
кування однакових куль у заданому просторі, що стало розв’язком 
давньої математичної задачі. Крім того, вона лише друга жінка у сві-
ті, яка отримала медаль Філдса, найпрестижнішу відзнаку в матема-
тиці для молодих науковців [29].

Сьогодні необхідно визнати факт того, що вирішення зовніш-
ньополітичних завдань потребує використання науки в диплома-
тії. Наприклад, досягнення Цілей сталого розвитку, сформульова-
них у Декларації тисячоліття ООН, вимагає розуміння та вжиття 
заходів у галузі продовольства, охорони здоров’я та навколишньо-
го середовища середовища, що передбачає участь багатьох дер-
жавних відомств та потребує узгодженої та комплексної політики. 
На жаль, крім низького рівня суспільного розуміння та підтримки 
такої політики, часто існують організаційні бар’єри та відсутність 
механізмів координації учасників наукової дипломатії, а також 
переважання підходу в політиці культури «короткостроковості», 
коли наука, як очікується, швидко дасть прості відповіді та зро-
бить свій внесок у короткі терміни у вирішення окремих завдань.

5–9 вересня 2022 р. в Лондоні вже в 16-те відбудеться Форум мо-
лодих дипломатів (YDF) – інтенсивна тижнева програма практичних 
сесій, семінарів, політичних вправ та інституційних візитів, які про-
водять провідні світові експерти. Це зустріч 100 молодих дипломатів-
початківців із понад 75 країн, які охоплюють усі регіони світу, щоб 
обговорити гарячі теми міжнародних справ. Серед напрямів роботи 
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секцій Форуму є й такий – Роль аналітичних центрів у зовнішній 
політиці в партнерстві з Королівським інститутом об’єднаних служб 
(RUSI), що є найстарішим у світі та провідним аналітичним центром 
у сфері оборони та безпеки Великобританії. Безумовно, проривом у 
національній науковій дипломатії була би присутність на цьому Фо-
румі представників України, молодих дипломатів для налагодження 
наукових зв’язків та участі в міжнародних наукових проєктах.

3.8.3. Наукова дипломатія та реалізація національних 
інтересів держави

 
Безумовно, в історіографії проблем розвитку наукової ди-

пломатії велика увага приділяється питанням, пов’язаним з об-
говоренням місця, яке займають національні інтереси в стратегії 
розвитку країни. У процесі міждержавних відносин національні 
держави насамперед дбають про свої інтереси, і тому є «прямий 
зв’язок наукової дипломатії з інтересами та цілями уряду» [17]. 
Національні інтереси завжди були ключовим рушієм у здійсненні 
проєктів наукової дипломатії.

Глобальні виклики та колективні інтереси виступають як спіль-
ний знаменник, який виправдовує кілька видів діяльності в розви-
тку країн, не торкаючись делікатних питань конкуренції в науці та 
інноваціях, партикулярних національних інтересів або суперечли-
вої функціональної логіки досліджень і політики.

Наукова дипломатія «це процес, за допомогою якого держави 
представляють себе та свої інтереси на міжнародній арені, коли 
йдеться про сфери знань, отриманих науковим методом», які мо-
жуть бути використані для «збільшення впливу однієї країни на 
іншу», додаючи, що «основною метою наукової дипломатії часто 
є використання науки для просування зовнішньополітичних ці-
лей держави або міждержавних інтересів» [44]. Наука може спри-
яти досягненню цілей зовнішньої політики.

У цілому модель дії наукової дипломатії зводиться до:
 – дій, спрямованих на пряме задоволення національних по-

треб країни (від використання м’якої сили до обслуговування еко-
номічних інтересів і до сприяння інноваціям);

 – дій, спрямованих на вирішення транскордонних інтересів 
(щодо, наприклад, питань, пов’язаних із використанням тран-
скордонних спільних ресурсів),
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 – дій, спрямованих на задоволення глобальних потреб і ви-
кликів (звернення до глобальних інтересів щодо спільних викли-
ків, що виходять за межами національної юрисдикції).

Відстоювання зовнішньополітичних інтересів держав дає змо-
гу чітко переформулювати суть наукової дипломатії, яка прагне 
поєднати та збалансувати два імперативи: просування національ-
них інтересів країни та розв’язання спільних глобальних проблем. 
Звідси випливає, що питання забезпечення розвитку наукової ди-
пломатії можна вирішувати з двох різних і взаємодоповнюючих 
точок входу – національної та глобальної.

У національному підході наукова дипломатія стосується прак-
тик, які прямо чи опосередковано просувають національні інтереси 
країни. Це відповідає традиційному державоцентричному підходу 
до дипломатії. У такій перспективі наукова дипломатія розумієть-
ся як частина зовнішньої політики країни, і відповідні дії мають 
узгоджуватися із загальною спрямованістю її загальної дипломатії. 
Національний підхід віддає перевагу агентам та інституціям, яким 
надано громадську місію під зовнішніми діями держави, і насампе-
ред Міністерству закордонних справ, яке відіграє в цьому провідну 
роль. Більшість дій по суті мають низхідний характер.

У глобальному підході наукова дипломатія розглядається насам-
перед під кутом загальних проблем, які потребують розв’язання. 
У перспективі цієї спільної проблеми більшість ідей надходить від 
наукової спільноти, яка часто підвищувала обізнаність про загрози 
глобальним суспільним благам і наполягала на їх виході на ди-
пломатичну арену. Цьому глобальному підходу віддають перевагу 
наукові діячі, окремі особи та недержавні установи, які виступа-
ють за використання науки для розв’язання глобальних проблем 
людства. Їхні дії по суті мають природу «знизу вгору».

Реалізм дипломатії поступово проникав у дискурс прак-
тики. Діє мультиполяризація наукової дипломатії. Коли такі 
країни, як Китай, Бразилія, Туреччина чи Індія беруть участь 
у наукових заходах, вони, безумовно, вірять у переваги між-
народного наукового співробітництва та погоджуються слі-
дувати загальному руху до побудови вдосконаленого управ-
ління глобальними суспільними благами. Але найбільше 
вони прагнуть залучити наукові ресурси та таланти й отри-
мати доступ до міжнародних мереж, а також створити по-
тенціал для підтримки національного наукового розвитку. 
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Наукові дипломати є реалістами і визнають, що політика є 
могутнішою силою, ніж наука.

На стику науки та дипломатії існують ситуації, коли інтереси 
одних країн не збігаються з інтересами інших, є випадки, коли 
дух конкуренції переважає над духом співпраці, а односторонні 
національні стратегії призводять до асиметрії влади та напруже-
ності між країнами. Держави можуть проводити стратегії наукової 
дипломатії, які суворо вкорінені в їхніх національних інтересах і 
спрямовані лише на отримання переваги над іншими. Наука стає 
зброєю у владних відносинах між країнами, і деякі країни можуть 
використовувати її для створення ситуацій гегемонії та домінуван-
ня, таким чином не сприяючи прагненню до кращого світового по-
рядку, що суперечить базовій меті наукової дипломатії.

Центральне місце в дискурсі навколо наукової дипломатії за-
ймає здатність міжнародного наукового співробітництва будува-
ти мости та підтримувати діалог між країнами, які переживають 
складні політичні процеси. Науковий дискурс стверджує, що 
«не вся наукова дипломатія спрямована на досягнення мирних 
цілей» [17] і що наукову дипломатію можна розглядати як «па-
лицю з двома кінцями» [17]. Використання сучасних техноло-
гій для моніторингу комунікацій у контексті таємних операцій і 
шпигунства показує, що «часто бувають ситуації, які підпадають 
під тезу «науки для дипломатії» [18]. Звинувачення в шпигунстві 
навколо підрозділу медичного дослідження військово-морських 
сил США (NAMRU-2), який діяв в Індонезії більше 40 років, 
свідчать про те, що «сама наукова дипломатія може посили-
ти конфлікт або знизити довіру та прозорість» [39]. Ще однією 
ілюстрацією є встановлення російськими вченими свого націо-
нального прапора на морському дні Північного полюса в серпні  
2007 р., що могло бути розцінене іншими прикордонними держа-
вами як вираження територіальних претензій; у цьому випадку 
науку та вчених справді використовували для просування націо-
нальних інтересів, але не як фасилітатора дипломатії, а радше як 
джерело дипломатичної напруженості [25]. Ці приклади наочно 
ілюструють проблему політизації науки через наукову диплома-
тію. Однак домінуючий дискурс уникає заглиблення в ці про-
блемні питання і використовує термінологію на кшталт «наука за 
своєю суттю не є ні політичною, ні ідеологічною» [44] і загалом, 
посилаючись на універсальні цінності науки.
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На відміну від широко вживаних слів «кооперація» та «співп-
раця», слово «конкуренція» рідко трапляється в працях, присвя-
чених науковій дипломатії. Правда, поняття конкуренції може 
спочатку здатися чужим для дипломатії, суть якої заснована на 
діалозі та взаєморозумінні. Однак слід визнати, що конкуренція 
легше знаходить своє місце в політичних документах із погляду 
формування стратегій розвитку держав. Тому потрібно визнати, 
що конкуренція присутня в практиці наукової дипломатії й тому 
є історичні приклади.

Японія почала використовувати наукову дипломатію як по-
літичну концепцію у 2008 р. Визнаючи важливість зміцнення 
зв’язків наукового співробітництва (зокрема з країнами Східної 
Азії) та необхідність брати участь у розв’язанні глобальних про-
блем, було визнано, що «ініціатива науково-технічної дипломатії» 
викликана іншими політичними цілями, такими як необхідність 
збільшення наукової бази за кордоном, зміцнення внутрішньої 
системи науково-дослідних розробок, пожвавлення інноваційної 
системи країни. Визнано, що дипломатія «має не просто налаго-
джувати хороші стосунки з іншими націями, а повинна також до-
сягати реалізації національних інтересів і посилювати міжнарод-
ну конкурентоспроможність галузей промисловості» [40].

Серед політичних цілей, визначених урядом Іспанії для своєї 
наукової, технологічної та інноваційної дипломатії, поряд із необ-
хідністю «зміцнення дослідницької та технологічної співпраці» 
було запропоновано, наприклад, «створити надійну базу для під-
вищення конкурентоспроможності країни» та залучити для цього 
«таланти та іноземні інвестиції» [24]. У своєму стратегічному під-
ході до міжнародного наукового співробітництва Європейська Ко-
місія поставила за мету «зміцнення досконалості та привабливості 
Союзу в галузі досліджень та інновацій, а також його економічної 
та промислової конкурентоспроможності» [20]. Дискурс ЄС «рі-
шуче вказує на зацікавленість у використанні науки для посилен-
ня конкурентоспроможності Союзу в загальних рисах» [28].

У цілому, як правило, дипломатичні структури підтримують 
національних дослідників, полегшуючи їм доступ до міжнарод-
них дослідницьких мереж та інфраструктур. Через своїх спеці-
алізованих агентів на місцях (наукових аташе при посольствах) 
вони реалізують національну політику привабливості наукових 
ресурсів і сприяють виїзній мобільності іноземних докторантів 
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і дослідників, і рекламують науково-технічні досягнення краї-
ни, яку вони представляють. Міністерства закордонних справ 
займаються організацією або наглядом за призначенням націо-
нальних наукових експертів за кордоном.

У практиці дипломатичних відносин багатьох країн часто мо-
тиви співпраці співіснують із мотивами конкуренції. Ілюстрацією 
є міжнародне визначення технічних стандартів, сфера, у якій на-
уковці мають право голосу, але яка також має вирішальне значення 
для отримання конкурентних переваг. У відповідних переговорах 
логіка комерційної конкуренції між країнами може перемогти уго-
ди щодо стандартів. На прикладі харчової безпеки ця напруга част-
ково пояснила провал угоди про вільну торгівлю між ЄС і США.

Нарешті, ці сірі зони в основному підході до наукової дипло-
матії відображають своєрідний парадокс: наукова дипломатія ви-
знає прерогативу національних інтересів, але у своєї діяльності 
спирається на концепт гармонізації національних інтересів із вра-
хуванням спільних інтересів.

Серед пропозицій щодо розвитку наукової дипломатії в Украї-
ні можна виділити такі:

• створення Наукових рад при ключових міністерствах, що від-
повідають за зовнішньополітичну сферу та сферу національної 
безпеки, головним завданням яких є науковий супровід прийнят-
тя державно-управлінських рішень у цих сферах;

• виділення наукової дипломатії як предмета наукових досліджень;
• підготовка та прийняття «Концепції міжнародного науково-

технічного співробітництва (МНТС) України»;
• створення на базі ЗВО Центрів наукової дипломатії як за-

гального майданчика для професійних дипломатів та вчених із 
залученням зацікавлених сторін із метою формування спільних 
підходів для вирішення спільних завдань;

• створення національної програми «Амбасадори україн ської 
науки» як інструменту народної дипломатії за участю пред-
ставників наукової та експертної спільноти України. Мета –  
формування діалогу з іноземними фахівцями з питань зовнішньої 
політики та міжнародної безпеки, популяризація досягнень ві-
тчизняної науки за кордоном та просування країни як партнера 
в науці, і встановлення додаткових каналів наукової комунікації;

• введення курсу з наукової дипломатії в освітні програми під-
готовки фахівців третього рівня освіти (аспірантура).
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На думку класика політичного реалізму в теорії міжнародних 
відносин Р. Аарона, основними акторами міжнародних відносин 
є солдат та дипломат. Змінюючи один одного, вони регулюють 
відносини між народами, допомагаючи захищати національні ін-
тереси та відновлювати світ [15]. Якщо говорити більш формалі-
зованою мовою, то держави використовують примус та диплома-
тію як інструменти реалізації своїх інтересів. Інший представник 
школи глобалізму продовжив цю думку. Основною тезою науко-
вих робіт Дж. Розенау була теорія щодо зниження ролі держави 
як основного актора міжнародних відносин. Цим місцем держави 
поступилися конкретним особам, які починають взаємодіяти один 
з одним на міжнародному рівні, тобто формується міжнародний 
континуум, суб’єктами якого, на думку Дж. Розенау, є турист та 
терорист [13]. Однак жоден із теоретиків міжнародних відносин 
не брав до уваги вченого, науковця як важливого актора між-
народних відносин. Здається, що на сучасному етапі діяльність 
вищезгаданих акторів міжнародних відносин є або шкідливою, 
або недостатньою для подолання локальних та глобальних криз, 
включаючи пандемію та регіональні військові конфлікти.

Висновки й перспективи подальших досліджень. На основі 
проведеного дослідження можна зробити такі висновки:

1. Наукова дипломатія має силу подолати культурні, національні 
та релігійні кордони, оскільки наука забезпечує нейтральне серед-
овище для вільного обміну ідеями між людьми. Наукове співтова-
риство має хороші умови для підтримки форм дипломатії, які не 
залежать від традиційних політичних альянсів.

2. Закріплення та визнання наукової дипломатії як інструменту 
зовнішньої політики відбувається на рівні програмних та страте-
гічних документів країни різного рівня.

3. Інституціоналізація наукової дипломатії як форми управ-
лінської діяльності здійснюється в рамках зовнішньополітичних 
відомств країн, що виконують координуючу роль при взаємодії 
з іншими міністерствами та відомствами. Це може виражатися в 
створенні окремого підрозділу в структурі міністерства закордон-
них справ, у введенні посади радника в справах науки, заснуванні 
консультативних рад із числа визнаних учених, а також у ство-
ренні посад аташе з науки в дипломатичних місіях за кордоном.

4. Сучасна зовнішньополітична обстановка потребує інститу-
ційного закріплення наукової дипломатії як механізму забезпе-
чення зовнішньополітичної безпеки України.
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Перспективою подальших досліджень є обґрунтування необ-
хідності залучення як і повноцінного інструменту зовнішньої по-
літики науково-експертних організацій України в прийнятті дер-
жавно-управлінських рішень у цій сфері.
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РОЗДІЛ 3.9. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИЧНІ 
АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

В БОРОТЬБІ З ЕНЕРГЕТИЧНОЮ БІДНІСТЮ
 

Анотація. Предметом дослідження є державно-управлінська діяль-
ність у боротьбі з енергетичною бідністю в сучасних умовах 
державотворення. Наукові завдання дослідження зумовили 
використання таких загальнонаукових методів, як: порів-
няльний аналіз, аналіз і синтез, індукція та дедукція, ста-
тистичний аналіз. Метою є обґрунтування концептуальних 
засад державно-управлінської діяльності в боротьбі з енерге-
тичною бідністю та напрямів удосконалення державної по-
літики скорочення енергетичної бідності в сучасних умовах 
державотворення України. У результаті дослідження за-
пропоновано авторське визначення цього поняття, з’ясовано 
ступінь взаємозв’язку понять «уразливі споживачі енерго-
ресурсів», «паливна бідність», «енергетична бідність». Ви-
світлено фактори енергетичної бідності, інтегральний вплив 
яких створює перешкоди в досягненні Цілей сталого розвитку 
України на період до 2030 року. Визначено інституціональні 
особливості виявлення енергетичної бідності в державах-
членах ЄС та Україні. Проаналізовано існуючі заходи зі ско-
рочення енергетичної бідності й окреслено пріоритети дер-
жавної політики в найближчій перспективі для боротьби з 
цим явищем.
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CONCEPTUAL PRINCIPLES AND PRACTICAL ASPECTS 
OF PUBLIC ADMINISTRATIVE ACTIVITIES IN THE FIGHT 

AGAINST ENERGY POVERTY

Abstract. The subject of the research is public administration activity in 
the fight against energy poverty in modern conditions of state 
formation. The scientific tasks of the research led to the use of 
the following general scientific methods: comparative analysis, 
analysis and synthesis, methods of induction and deduction, 
statistical analysis. The goal is to substantiate the conceptual 
foundations of public administration activity in the fight against 
energy poverty and directions for improving the state policy of 
reducing energy poverty in the modern state-building conditions 
of Ukraine. As a result of the study, the author’s definition of 
this concept was proposed, the degree of interrelationship of 
the concepts «vulnerable consumers of energy resources», «fuel 
poverty», «energy poverty» was clarified. It was highlighted the 
factors of energy poverty, the integral impact of which creates 
obstacles in achieving the Sustainable Development Goals of 
Ukraine for the period up to 2030. The institutional features of 
identifying energy poverty in EU member states and Ukraine are 
determined. The existing measures to reduce energy poverty are 
analyzed and the priorities of state policy in the near future to 
combat this phenomenon are outlined.

Вступ. Геоекономічні, етнокультурні, кліматичні та інші про-
цеси, які активно тривають у світі, актуалізували поширення не-
традиційних методів політичного й економічного протиборства. 
Протягом останніх десятиліть окремі країни збагатили інстру-
ментарій у гібридному протистоянні за рахунок імплементації 
енергетики в систему забезпечення реалізації власних національ-
них інтересів на міжнародній арені. Зазначені тенденції вступа-
ють у протиріччя із затвердженими на саміті ООН у 2015 р. Гло-
бальними Цілями сталого розвитку, зокрема виконанням Цілі 7. 
Доступна та чиста енергія (Goal 7. Affordable and Clean Energy).
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Указом Президента України «Про Цілі сталого розвитку Украї-
ни на період до 2030 року» від 30 вересня 2019 р. № 722 на під-
тримку проголошених Резолюцією 70/1 Генеральної Асамблеї 
Організації Об’єднаних Націй від 25 вересня 2015 р. глобальних 
Цілей сталого розвитку до 2030 року та результатів їх адаптації 
з урахуванням специфіки розвитку України, викладених у Націо-
нальній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна», визначено за-
вдання: забезпечувати дотримання Цілей сталого розвитку Укра-
їни на період до 2030 року, зокрема Цілі 7. Забезпечення доступу 
до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел енергії для 
всіх. Проте зафіксовані масовою свідомістю, офіційною статисти-
кою й науковим інструментарієм [1] прояви енергетичної бідності 
ставлять на порядок денний органам державної влади завдання із 
запровадження заходів боротьби з цим негативним явищем.

Наукові дослідження проблеми реалізації потреб населення в 
енергетичних ресурсах перебувають на межі вивчення декількох 
галузей науки. Зазначений предмет дослідження є складним і ба-
гатогранним явищем, оскільки зумовлює необхідність системно-
го врахування в наукових розвідках і практичній діяльності ор-
ганів державної влади положень науки державного управління, 
економічної теорії та теорії національної безпеки.

Метою дослідження є обґрунтування концептуальних засад дер-
жавно-управлінської діяльності в боротьбі з енергетичною бідністю 
та напрямів удосконалення державної політики скорочення енерге-
тичної бідності в сучасних умовах державотворення України.

Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання:
 – узагальнити результати досліджень учених щодо сутності 

поняття «енергетична бідність», здійснити аналіз взаємозв’язку 
цього поняття із суміжними поняттями «вразливі споживачі енер-
горесурсів», «паливна бідність»;

 – з’ясувати основні підходи до визначення факторів виник-
нення енергетичної бідності, охарактеризувати міру їх прояву в 
Україні, що є одним із перешкод у досягненні Цілей сталого роз-
витку України на період до 2030 року;

 – визначити інституціональні особливості виявлення енерге-
тичної бідності й запровадження заходів боротьби з цим явищем 
у державах, які вирізняються кращими світовими практиками;

 – окреслити першочергові пріоритети державної політики 
щодо скорочення енергетичної бідності в Україні в сучасних умо-
вах державотворення.
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Наукові завдання дослідження зумовили використання низки 
загальнонаукових методів, а саме: порівняльний аналіз застосову-
вався в процесі узагальнення результатів наявних досліджень щодо 
сутності поняття «енергетична бідність» та визначення пріорите-
тів державної політики щодо скорочення енергетичної бідності в 
Україні в контексті використання кращого зарубіжного досвіду; 
методи аналізу й синтезу – під час дослідження взаємозв’язку де-
фініції «енергетична бідність» із суміжними поняттями; методи 
індукції та дедукції, статистичного аналізу – у процесі з’ясування 
основних підходи до визначення факторів виникнення енергетич-
ної бідності, характеристики міри їх прояву в Україні.

 
3.9.1. Поняття «енергетична бідність», його формалізація  

та взаємозв’язок із суміжними поняттями
 
У сфері державного управління забезпеченням національної 

безпеки застосовується кілька підходів до формування кате-
горійно-понятійного апарату [2]. Перший підхід базується на 
простому «запозиченні» іноземних понять інших країн у від-
риві від контексту умов їх створення та вживання, без відповід-
ного обґрунтування та врахування особливостей країни. Хоча 
цей підхід пов’язаний із найбільш негативними наслідками, 
проте його часто обирають в Україні. Інший підхід ґрунтується 
на методі порівняльного аналізу, згідно з яким досліджується 
сукупність близьких за сутністю та змістом понять, що стосу-
ються одного й того ж самого предмета. Унаслідок цього фор-
мулювання поняття може являти собою результат об’єднання 
сукупності відомих понять-аналогів з урахуванням особливос-
тей країни, де передбачається його застосування. Зосередимо 
увагу на можливості застосування кожного з підходів у процесі 
формулювання поняття «енергетична бідність».

Твердження І. Валлерстайна [3] про небувалий розрив між 
країнами ядра й периферії, незважаючи на загальне економічне 
зростання сучасного світу-системи, віддзеркалюється і в аспек-
ті поширення енергетичної бідності. Ідеться про різнорідність 
ознак енергетичної бідності, які закріплено в поняттях.

Згідно з визначенням The Energy Poverty Advisory Hub 
(EPAH) енергетична бідність – це нездатність домогосподарств 
забезпечувати реалізацію своїх енергетичних потреб через 
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поєднання кількох факторів. Адекватне тепло, охолодження, 
освітлення та енергоспоживаючі продукти є основними послу-
гами, необхідними для гарантування гідного рівня життя. Лег-
кий доступ до енергетичних послуг дає громадянам можливість 
реалізовувати їхній потенціал і посилює соціальну інтеграцію. 
Визнано, що енергетична бідність є реальністю в ЄС, де бага-
тьом домогосподарствам важко обігріти чи охолодити свої до-
мівки, або оплатити вчасно енергетичні послуги. Неминучий 
«енергетичний перехід» впливає на верстви суспільства, а тому 
вкрай важливо надати підтримку найбільш уразливим групам 
населення, щоб усі громадяни ЄС отримали вигоду від «енер-
гетичного переходу» [4]. Зовсім інше визначення енергетичної 
бідності представлено у звіті Міжнародного енергетичного 
агентства (ІEA) [5], що трактується як відсутність доступу до 
електричної енергії та чистої енергії для приготування їжі.

У першому визначенні передумовою енергетичної бідності 
вбачається відсутність доступу до сучасних енергетичних по-
слуг, ненадійність їх постачання. До найважливіших енергетич-
них послуг, необхідних для забезпечення гідного рівня життя 
та здоров’я європейців, віднесено достатній рівень тепла, освіт-
лення житла й охолодження. Зовсім іншими передумови енерге-
тичної бідності представлено в другому визначенні, а саме від-
сутність доступу до електроенергії та брак чистої енергії для 
приготування їжі. Виокремлення цих передумов енергетичної 
бідності обумовлено тим, що в усьому світі майже 800 млн лю-
дей живуть без доступу до електрики – близько 600 млн із них 
в Африці на південь від Сахари. Відсутність доступу до елек-
троенергії гальмує суспільний розвиток, адже вона необхідна в 
школах, офісах та лікарнях, а нерівність між тими, хто має і хто 
не має доступу до електроенергії, стрімко поглиблюється.

Зважаючи на виявлену різнорідність практичного відображення 
ознак енергетичної бідності постає запитання: де «місце» України 
в сучасному світі, що віддзеркалює аспект енергетичної бідності? 
Які характерні ознаки енергетичної бідності мають бути враховані 
при формулюванні поняття «енергетична бідність»? Відповідь на 
ці запитання потребує подальшого дослідження, а тому унемож-
ливлює застосування першого підходу («запозичення» іноземних 
понять інших країн у відриві від контексту умов їх створення та 
вживання) при формулюванні поняття «енергетична бідність».
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Для подальшого дослідження поняття «енергетична бідність» 
доцільно з’ясувати підґрунтя виникнення власне бідності, тобто 
сутність категорії «бідність». Здавалося б, на перший погляд, сут-
ність означеного поняття лежить на поверхні, але саме ґрунтов-
ний аналіз та дослідження його сутності є складним процесом, 
оскільки характеризується багатогранністю, ємністю та безпо-
середньо стосується всіх членів суспільства. Загалом, науковці 
сходяться на думці, що бідність – складне соціально-економіч-
не явище, що має багато характеристик, а бідними є люди, чиї 
ресурси недостатні для підтримання мінімального рівня життя, 
притаманного певній країні на конкретний момент. Аналізуючи 
окремі наукові дослідження, відзначимо що бідність розгляда-
ється як стан (соціальний стан) (1) що характеризується відсут-
ністю необхідних матеріальних та інтелектуальних можливостей 
для того, щоби провадити спосіб життя, що відповідає нормам, 
прийнятим у цьому суспільстві [6]; (2) невідповідності між до-
сягнутим середнім (масовим) рівнем задоволення потреб і мож-
ливостями окремих груп та прошарків населення [7]; (3) за якого 
індивід через низькі поточні доходи, брак власних накопичених 
благ і доступних кредитних ресурсів потерпає від недостатнього 
рівня задоволення потреб, соціального вилучення та примарності 
перспектив мати гідний рівень життя [8]. Основними характерни-
ми ознаками бідності науковці визначили такі [7; 8]:

 – безпосереднім підґрунтям бідності є нерівність, а саме не-
можливість окремих груп та прошарків населення реалізувати 
свої потреби, що зумовлюється як об’єктивними відмінностями 
різних індивідів, так і пріоритетами державної політики;

 – бідність пов’язана із нерозвиненістю самих потреб, що при-
зводить до формування специфічної системи цінностей та пріо-
ритетів у такого населення, що дисонує із загальноприйнятим у 
суспільстві;

 – бідність безпосередньо пов’язана як із рівнем економічного 
розвитку, так і з нерівністю в доступі до матеріальних та немате-
ріальних благ.

Для з’ясування сутності поняття «енергетична бідність» до-
цільно проаналізувати наявні підходи до його визначення і про-
яви вищезазначених ознак бідності в контексті реалізації потреб 
українців у енергетичних ресурсах.
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Аналіз і систематизація дефініції «енергетична бідність», які 
представлено в офіційних документах держав ЄС, працях україн-
ських і зарубіжних фахівців, дало змогу вирізнити концептуаль-
ні підходи до визначення змісту енергетичної бідності в розрізі 
основних характерних ознак бідності загалом. Результати зазна-
ченого дослідження відображено в табл. 3.8.1.

Таблиця 3.8.1
Дефініція «енергетична бідність» у нормативних документах 

окремих держав ЄС, працях вітчизняних і зарубіжних дослідників

Позиція 
відносно 
дефініції 

“енергетична 
бідність”

Автор/нормативний 
документ Зміст дефініції

1 2 3
(1) Нерівність 
у доходах 
споживачів 
енергоресурсів, 
неможливість 
окремих 
груп та шарів 
населення 
реалізувати 
свої потреби в 
енергетичних 
ресурсах

The National Strategy 
against Energy 
Poverty 2019-2024 
[9] (Іспанія)

Cитуація, в якій  
опиняється домогос подарство, 
коли основні потреби в 
енергопостачанні не можуть 
бути реалізовані через 
недостатній рівень доходу 
або через неефективне житло 
(якщо таке є)

Integrated National 
Energy And Climate 
Plan [10] (Італія)

Неможливість придбати 
мінімальний енергетичний 
кошик товарів і послуг чи 
ситу ація, коли доступ до 
енергетичних послуг передбачає 
відволікання додаткових 
ресурсів (з точки зору витрат 
чи доходів) за соціально 
прийнятний рівень

Malta’s 2030 
National Energy and 
Climate Plan [11] 
(Мальта)

Ситуація, за якої 
домогосподарство не може 
дозволити собі необхідні 
енергетичні послуги, щоб 
задовольнити свої основні 
щоденні потреби
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1 2 3
Cyprus’ Integrated 
National Energy and 
Climate Plan [12] 
(Кіпр)

Ситуація, при якій споживачі 
опинилися у скрутному 
становищі через низький 
дохід (про що свідчать їх 
податкові звіти) у поєднанні 
з їх професійним статусом, 
сімейним станом і станом 
здоров’я, а тому не в змозі 
здійснювати витрати на 
вмотивовані потреби в 
постачанні електроенергії, 
оскільки ці витрати становлять 
значну частку їх наявного 
доходу

Integrated National 
Energy and Climate 
Plan for Austria 
2021-2030 [13] 
(Австрія)

Домогосподарство вважається 
енергетично бідним, якщо 
його дохід нижчий за поріг 
ризику бідності, і в той же 
час воно повинно покрити 
енергетичні витрати, що 
перевищують середні

Finland’s Integrated 
Energy and 
Climate Plan [14] 
(Фінляндія)

Труднощі домогосподарств у 
постійній реалізації основних 
потреб через великі витрати на 
енергоресурси

Strategy to Combat 
Energy Poverty 
in Ireland [15] 
(Ірландія)

Стан домогосподарства, 
за якого воно не в змозі 
забезпечити прийнятний 
обігрів житла та інші 
енергетичні послуги в 
достатній мірі

Письменна У.Є., 
Трипольська Г.С. 
[16]

Відсутність фінансової 
можливості забезпечити базові 
потреби в енергоносіях

Nierop, S.C.A. [16] Нездатність домогосподарств 
забезпечити належні 
енергетичні послуги вдома, 
що може мати несприятливі 
наслідки для здоров’я та 
добробуту.
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(1). Нерівність 
у доходах 
споживачів 
енергоресурсів, 
неможливість 
окремих груп 
та шарів 
населення 
реалізувати 
свої потреби в 
енергетичних 
ресурсах; (2) 
нерівність 
населення у 
доступі до 
різних видів 
енергетичних 
ресурсів

Новак І.М. [17] Неможливість реалізації 
енергетичних потреб 
домогосподарств, користь 
і достатність енергетичних 
послуг

Rosie Day, Gordon 
Walker, Neil Simcock 
[18]

Неспроможність реалізувати 
базові потреби, як прямо, 
так і опосередковано в 
результаті недостатнього 
доступу до енергетичних 
послуг та враховуючи 
доступні альтернативні засоби 
реалізації цих потреб

(2) Нерівність 
населення у 
доступі до 
різних видів 
енергетичних 
ресурсів; (3) 
нерозвиненість 
потреб в 
енергетичних 
ресурсах

Регулювання на 
енергетичних 
ринках в Україні 
та ЄС: англо-
український 
глосарій термінів 
[20]

Відсутність доступу до 
сучасних енергетичних 
послуг. Стосується великої 
кількості громадян у 
державах, що розвиваються 
та деяких розвинених 
країнах, на добробут 
яких негативно впливає 
недостатнє енергоспоживання, 
використання палива, 
що негативно впливає на 
довкілля, чи надмірний час, 
що витрачається на збирання 
палива для задоволення 
основних потреб.

Olatoregun, O. [20] Відсутність достатнього 
вибору для доступу до 
адекватних, недорогих, 
надійних, якісних, безпечних 
та екологічно чистих 
енергетичних послуг для 
підтримки економічного та 
людського розвитку

Джерело: складено автором за даними [9–21]
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За першого підходу (прибічниками якого є українські [16] та 
зарубіжні фахівці [16]) характерною ознакою енергетичної бід-
ності є нерівність, а саме неможливість окремих груп та прошар-
ків населення реалізувати свої потреби в енергетичних ресурсах, 
що зумовлено ринковим ціноутворенням на паливно-енергетичні 
ресурси, нерівністю в доходах споживачів енергоресурсів і жит-
лових умовах. Також на основі цього підходу було офіційно заде-
кларовано термін «енергетична бідність» у Національних планах 
із питань енергетики та клімату (NECPs) досліджуваних держав 
ЄС. Щоб установити необхідність урахування характерної озна-
ки – неможливості окремих груп та прошарків населення реалізу-
вати свої потреби в енергетичних ресурсах – при формулюванні 
поняття «енергетична бідність» доцільно визначити прояви цієї 
ознаки в Україні порівняно з тими державами ЄС, у яких вона 
врахована. Для цього варто використати показники, які відобра-
жають рівень ціни на енергоресурси, нерівність у доходах спо-
живачів енергоресурсів і рівень житлових умов. Результати порів-
няння статистичних даних в Україні та окремих державах-членах 
ЄС представлено в табл. 3.8.2.

Формування та реалізація державної політики, в основі якої 
закладено ринкове ціноутворення на енергетичні ресурси для на-
селення разом зі значною відмінністю в розподілу доходів серед 
населення, низьким рівнем енергоефективності їх будівель при-
зводить до неможливості окремих груп та прошарків населення 
в Україні реалізувати свої потреби в енергетичних ресурсах. Про 
наявність високих витрат на енергоресурси в складі доходів до-
могосподарств засвідчують результати аналізу в табл. 3.8.2. Хоча 
рівень цін на енергоресурси для населення в Україні порівняно з 
такими державами, як Австрія, Іспанія, Ірландія та Італія є значно 
нижчим, але ВВП на душу населення за паритетом купівельної 
спроможності (враховує вартість життя та рівень інфляції в краї-
ні) є нижчим у 3–7 разів, а коефіцієнт бідності українців є вищим 
у 2–3 рази порівняно з досліджуваними державами.

Значно різниться й рівень доходів у межах країни: лише за офі-
ційною статистикою співвідношення загальних доходів 10 % най-
більш та найменш забезпеченого населення становило 5,5 разау 
2019 р. [25]. Але з урахуванням тіньових доходів співвідношення 
між доходами є в рази вищим. За такого рівня доходів українців 
найвищий клас А енергоефективності отримали лише 14 житло-
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вих будинків, найнижчий клас G – 1380 будинків, при цьому в 
Ірландії частка такого житла сягала 1 %, у Франції – 8 %.

Таблиця 3.8.2
Порівняльна оцінка рівня цін на енергоресурси, 
нерівність у доходах споживачів енергоресурсів 

і рівень житлових умов (за періодами *)

Країна

    Показник

Австрія Іспанія Ірландія Італія Україна

1. ВВП 
на душу 
населення за 
парите том 
купі вель ної 
спромож ності, 
дол. США 
[22]

58 427,5 
(2021)

40 775,3 
(2021)

106 455,8 
(2021)

45 936,0 
(2021)

14 219,8 
(2021)

2. Коефі цієнт 
бідності 
(% насе лення) 
[22]

13,3 
(2018)

20,7 
(2018)

13,1 
(2018)

20,1 
(2018)

33,9 
(2018)

45 (2020) 
[23]

3. Ціна  на 
електро-
енергію, євро  
за кВт*год 
[24]

0,1394

(І пів. 
2021)

0,1358

(І пів. 
2021)

0,2069

(І пів. 
2021)

0,1437

(І пів. 
2021)

0,0404

(І пів. 
2021)

4. Ціна на 
при родний 
газ, євро за 
кВт*год [24]

0,0462

(І пів. 
2021)

0,0526

(І пів. 
2021)

0,0500

(І пів. 
2021)

0,0414

(І пів. 
2021)

0,0228

(І пів. 
2021)

5. Частка 
житла, що має 
найвищий 
клас енерго-
ефектив ності, 
% [23]

- - 1 (2015) -
14 житло-

вих 
будин ків

Примітка. * – зазначено в дужках після числових значень.
Джерело: складено за даними [22–24].
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Неможливість окремих груп та прошарків населення задо-
вольнити свої потреби в енергетичних ресурсах (наявність по-
збавлень) по відношенню до притаманного в цьому суспільстві 
способу життя є динамічною величиною. Оскільки кожне сус-
пільство характеризується соціально-економічним розвитком чи 
затяжною кризою, то окремі позбавлення можуть втрачати важ-
ливість або виникатимуть інші потреби в енергетичних ресурсах.

В окремих дослідженнях українських [20] та зарубіжних фа-
хівців [21] енергетичну бідність виражено через ознаку нерівності 
населення в доступі до різних видів енергетичних ресурсів. Ми 
поділяємо позицію авторів, які при формулюванні дефініції «енер-
гетична бідність», крім іншого, також враховують ознаку нерівно-
сті населення в доступі до різних видів енергетичних ресурсів. 

Обґрунтуємо свою позицію з допомого За результатами про-
веденого аналізу (рис. 3.8.1) доцільно вирізнити особливості 
прояву зазначеної ознаки енергетичної бідності в розвинених 
країнах, країнах із перехідною економікою і країнах, що роз-
виваються: ю методу статистичного аналізу.

Рис. 3.8.1. Структура використання різних видів енергії 
серед домогосподарств у розвинених країнах, країнах із 

перехідною економікою і країнах, що розвиваються1, 2019
Джерело: побудовано автором за даними [26]
1 Міжнародний Валютний Фонд за критерієм розміру ВВП на душу на-

селення поділяє країни на три групи: розвинені країни, країни з перехідною 
економікою, країни, що розвиваються. Згідно з цією класифікацією Украї-
на відноситься до групи країн з перехідною економікою. Джерело: https://
moneymakerfactory.ru/spravochnik/klassifikatsiya-stran-po-urovnyu-razvitiya/
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по-перше, у країнах, яким притаманна затяжна криза суспіль-
ного розвитку, а саме в країнах, що розвиваються, спостерігається 
обмежений доступ населення до електроенергії й переважає тра-
диційне використання біомаси, вугілля, торфу й горючих сланців 
для приготування їжі та опалення. Так, у країнах Африки частка 
електроенергії від загального споживання енергетичних ресур-
сів домогосподарствами становила 6 %, Індії – 17,1 %, натомість 
енергія з відновлюваних джерел країн Африки досягла 84,6 %, а 
в Індії – 62,6 %. При цьому в структурі споживання енергії з від-
новлюваних джерел основною є тверда біомаса, що викликає за-
димленість приміщень, значне вирубування лісів;

по-друге, у країнах, що мають найвищі темпи економічного 
розвитку, базовими для населення енергетичними ресурсами є 
електроенергія (частка споживання в Іспанії становила 43,2 %, 
Фінляндії – 38,1 %), відновлювані джерела енергії (у Іспанії – 
19,5 %, Фінляндії – 24,2 %), інші джерела енергії – серед яких 
переважають природний газ та теплова енергія. За такого об-
сягу споживання відновлюваної енергії домогосподарствами її 
джерелами є: сонячна електроенергія, сонячна теплова енергія, 
геотермальна енергія, тепло навколишнього середовища. Такі 
види енергетичних ресурсів використовуються населенням у роз-
винених країнах для адекватного опалення, приготування їжі, 
освітлення, охолодження, а також забезпечують роботи побуто-
вих приладів (пральні машини, праски, телевізори, комп’ютери 
тощо). При існуванні такої нерівності населення в доступі до різ-
них видів енергетичних ресурсів у розвинених країнах і країнах, 
що розвиваються, постає питання щодо рівнів енергетичної бід-
ності як у межах окремої країни, так і в сучасному світі;

по-третє, структура споживання домогосподарствами енерге-
тичних ресурсів в Україні, на перший погляд, не відображає ак-
туалізацію ознаки енергетичної бідності – нерівність населення в 
доступі до різних видів енергетичних ресурсів. У структурі спо-
живання енергії населенням вирізняються різні джерела енергії, 
споживання вугілля торфу й горючих сланців становить лише 
2 %, а ВДЕ – 13,3 %. Але ознака нерівності населення в досту-
пі до різних видів енергетичних ресурсів в Україні актуалізуєть-
ся за рахунок: (1) низької частки житла, оснащеного опаленням 
(частка такого житла становила 85,1 % серед житлових будинків і 
гуртожитків, 84,5 % – серед квартир (2018 р.). Натомість у Есто-
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нії це 99,8 % (2012 р.), у Великій Британії та Франції – по 99,5 % 
(2012 р.)); (2) домінування серед джерел відновлюваної енергії, 
які використовують домогосподарства, біопалива та відходів. По-
при зручність та менші затрати фізичної сили, українці почина-
ють відмовлятися від газу, повертаючись до неефективної печі та 
встановлюючи твердопаливні котли. З настанням опалювально-
го сезону загострюється проблема незаконної та фактично без-
контрольної вирубки лісів.

У сучасному світі кардинально різняться й потреби населення 
в енергетичних ресурсах, що зумовлюється чи то соціально-еко-
номічним розвитком країн, чи існуючою в них затяжною кризою 
суспільного розвитку. Як результат – у країнах різняться обсяги 
споживання енергії населенням, які тісно корелюють із соціаль-
но-економічним розвитком суспільства. На цьому акцентують 
увагу фахівці [20], коли вирізняють нерозвиненість потреб в 
енергетичних ресурсах серед ознак енергетичної бідності. Без-
перечно, зміст інтересу (загальновідомо, що інтереси – це усві-
домлені потреби людини) визначається умовами життя людей та 
їхніх спільнот, місцем у системі суспільних відносин. Водночас 
«… інтерес є єдиним мотивом людської діяльності», а «діяльність 
людей, соціальних груп і верств, соціальних спільнот, в основі 
якої лежать певні інтереси, є соціально рушійними силами сус-
пільного розвитку» [27, с. 347–348].

З практичної точки зору про прояви нерозвиненості потреб на-
селення в енергетичних ресурсах як ознаки енергетичної біднос-
ті засвідчує аналіз статистичних даних. За допомогою показника 
енергоспоживання на одну особу (характеризує рівень добробуту 
й технологічного розвитку країни та свідчить про споживчий по-
тенціал населення країни з погляду енерговикористання) у сві-
товому вимірі можна наочно відслідкувати різницю в обсягах 
споживання енергії населенням, яка тісно корелює із соціально-
економічним розвитком суспільства (рис. 3.8.2).

В Україні обсяги енергоспоживання на особу станом на 2018 р. 
дорівнювало 2 т.н.е/рік на особу. Фахівцями Національного інсти-
туту стратегічних досліджень [28] визначено, що цільове значення 
цього показника в Україні, виходячи зі значень енергоспоживання 
країн із подібними природно-географічними та економічно-техно-
логічними параметрами розвитку, має становити 4,7 т.н.е./рік.



725

Рис. 3.8.2. Споживання енергії на особу, 2021
Джерело: [48]

З’ясування сутності соціального явища «енергетична бід-
ність» через дослідження її когнітивних ознак, аналіз особливос-
тей їх прояву в сучасному світі загалом і в реаліях сьогодення 
України, а також дослідження позицій українських і зарубіжних 
дослідників, позицій, задекларованих нормами права в ЄС, дають 
підстави запропонувати авторське трактування соціального яви-
ща «енергетична бідність». Зокрема, під поняттям «енергетична 
бідність» пропонується розуміти стан, за якого окремі групи та 
прошарки населення вимушено позбавлені можливості задоволь-
нити свої потреби в енергетичних ресурсах у відповідних видах 
і обсягах, що необхідні для підтримання способу життя, прита-
манного конкретному суспільству в конкретний період та для по-
дальшого суспільного розвитку.

На сьогодні з метою ідентифікації та позначення соціально-
го стану, що характеризується проблемами реалізації потреб на-
селення в енергетичних ресурсах, використовується кілька тер-
мінів, які мають нормативно визначені поняття в законодавчих 
актах України та зарубіжних країн. Ідеться про такі терміни, як 
«паливна» бідність (визначено в законодавстві Великобританії), 
уразливі споживачі енергоресурсів (визначено в законодавстві 
України, країн-членів ЄС).

За визначенням, що представлено в законодавстві Великої 
Британії [30], паливна бідність це стан, за якого витрати домо-
господарства на паливо перевищують середній (національний 
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медіанний) рівень і при цьому дохід, що залишається після 
оплати палива, є нижчим від офіційної межі бідності. Ми по-
годжуємося із твердженням І. Новак [17], що паливна бідність 
є частиною ширшого поняття енергетичної бідності й харак-
теризується настанням ситуації нерівності в доходах спожива-
чів енергоресурсів, неможливості окремих груп та прошарків 
населення реалізувати свої потреби в енергетичних ресурсах.

Дефініція «вразливі споживачі енергоресурсів» набула ши-
рокого вжитку в Україні одночасно із лібералізацією ринків 
електроенергії та природного газу. У Законах України «Про 
ринок електричної енергії», «Про ринок природного газу» 
поняття «вразливі споживачі енергоресурсів» задекларовано 
як побутові споживачі, визначені у встановленому Кабінетом 
Міністрів України порядку, які мають право на державну до-
помогу/підтримку для відшкодування витрат на оплату кому-
нальних послуг та/або захист від відключення в певні періоди 
[31; 32]. Аналогічним є визначення цього поняття в працях 
українських учених [20]. Крім того, згідно з чинним законо-
давством, під вразливим групами населення розуміються осо-
би/сім’ї, які мають найвищий ризик потрапляння в складні 
життєві обставини через вплив несприятливих зовнішніх та/
або внутрішніх чинників [33].

Фахівці у сфері національної безпеки [34; 35] сходяться на 
думці, що під поняттям «ризик» потрібно розуміти міру (ступінь) 
небезпеки, а саме розрахункову кількісну оцінку ймовірного роз-
міру шкоди (збитку) національній безпеці в разі настання неба-
жаної події (виникнення небажаної ситуації). Такими подіями 
можуть бути фінансово-економічна, політична кризи тощо. Тобто 
ризик виступає як кількісна оцінка небезпеки національній без-
пеці, що є наслідком настання (можливості настання) вказаної по-
дії (ситуації). У зв’язку з цим авторами пропонується розглядати 
множину (спектр) небезпек на деякому інтервалі від максимально 
можливого її рівня, який є загрозою самому існуванню об’єкта, 
до рівня коли небезпекою можна знехтувати.

Результати аналізу понять «вразливі споживачі енергоресур-
сів», «паливна бідність», «енергетична бідність» у нормативних 
документах, наукових та аналітичних дослідженнях, а також до-
слідження теоретичних засад взаємозв’язку понять «небезпека», 
«ризик», можливості настання якоїсь події негативного характе-
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ру, обсягу шкоди, яка може бути завдана суб’єкту (об’єкту), дає 
підстави зробити такі висновки.

По-перше, небезпека від виникнення (можливості виникнен-
ня) ситуації, за якої побутові споживачі не матимуть змоги реалі-
зувати свої потреби в енергетичних ресурсах. є ключовою при ви-
значенні поняття «вразливі споживачі енергоресурсів». Чинним 
законодавством передбачено, що для уникнення вказаної ситуації 
побутовим споживачам надається право на державну допомогу.

По-друге, аналіз понять «вразливі споживачі енергоресур-
сів», «паливна бідність», «енергетична бідність» та дослідження 
взаємозв’язку між ними дає підстави стверджувати, що узагаль-
нюючою є небезпека внаслідок неможливості реалізувати потре-
би в енергетичних ресурсах. Ступінь збитку (шкоди) для особи, 
суспільства та держави, який може бути завдано від неможли-
вості реалізувати потреби в енергетичних ресурсах, можна роз-
глядати як критерій відмінності при вживанні зазначених понять 
у діяльності органів державної влади. Ідеться про розрахункову 
кількісну оцінку ймовірного розміру шкоди (збитку) для особи, 
суспільства, держави на деякому інтервалі від максимально мож-
ливого її рівня, до мінімального. Тому кількісно визначений сту-
пінь небезпеки може слугувати мірою для розрізнення вразливос-
ті споживачів енергоресурсів, паливної чи енергетичної бідності.

По-третє, причинами, які справляють визначальний вплив на 
ступінь (міру) небезпеки для побутових споживачів потрапити в 
ситуацію неможливості реалізації потреб в енергетичних ресур-
сах, є невизначеність, суперечливість, неповнота, неточність ін-
формації, яка використовується при підготовці державно-управ-
лінських рішень. Крім того, така ситуація може бути наслідком 
неадекватності, відсутності та несвоєчасності дій та заходів орга-
нів влади при підготовці державно-управлінських рішень.

 
3.9.2. Фактори виникнення енергетичної бідності: основні 

підходи та характеристика їх прояву в Україні
 
Загалом існують різні твердження щодо факторів, які спричи-

няють виникнення енергетичної бідності. У робочому документі 
Європейської Комісії зазначається, що енергетична бідність може 
бути викликана комбінацією трьох факторів: низьким рівнем до-
ходів, низькою енергоефективністю будівель і високими цінами на 
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енергоресурси [36]. У звіті Міжнародного енергетичного агентства 
(IЕА) зазначається, що енергетична бідність обумовлюється двома 
основними факторами: відсутністю доступу до електроенергії та 
чистої енергії для приготування їжі [5]. Виокремлення різнорід-
них факторів енергетичної бідності зумовлено такими причинами.

У країнах із високим рівнем доходу на душу населення кінцеве 
споживання енергії становило: 2,5 т н.е. на душу населення у Япо-
нії, 2,7 т н.е. на душу населення в Німеччині, а частка використан-
ня твердої біомаси становила менше 10 % (2015 р.) [5]. При цьому, 
за даними Європейської Комісії (European Commission), понад 50 
млн домогосподарств у ЄС відчувають енергетичну бідність [40].

У країнах із низьким рівнем доходу кінцеве споживання енер-
гії на душу населення не досягло 0,5 т нафтового еквіваленту, а 
частка використання твердої біомаси становила 90 % (2015 р). Біль-
шість населення, яке використовує такі види палива, проживають 
у країнах, що розвиваються (країни Азії (1,9 млрд), країни Африки 
(850 млн)). У країнах Африки рівень електрифікації становив лише 
43 %, у країнах Азії досягав 89 %, Латинської Америки та Близь-
кого Сходу – відповідно 99 % та 95 % (2016 р.). Загалом, третина 
населення світу (2,5 млрд осіб) використовує тверду біомасу для 
приготування їжі, 120 млн людей – гас, 170 мільйонів – вугілля [5].

На основі різної комбінації зазначених факторів зарубіжні 
фахівців виділяють низку інших чинників (факторів) енерге-
тичної бідності, які часто розглядаються як відкриті множини 
й характеризують [37; 37; 39]: 1) звички споживачів енергії; 2) 
обмежені можливості доступу до енергії (неможливість пере-
йти до використання інших видів енергетичних ресурсів відпо-
відно до потреб споживачів, інвестувати в будівництво нових 
енергетичних інфраструктур); 3) невідповідність між енерге-
тичними потребами домогосподарств і доступністю енергії для 
населення через соціальні, економічні або медичні причини; 4) 
низьку поінформованість про програми підтримки споживачів 
енергоресурсів та заходи енергозбереження в побуті. При цьому 
зазначається, що в країнах із суворим кліматом і низьким рів-
нем соціально-економічного розвитку вирізняється також чин-
ник кліматичних умов, що корелює із низькою якістю житлових 
умов і зумовлює неможливість належного опалення житла.

У загальному підсумку їх інтегральний вплив призводить до 
зростання ймовірності настання енергетичної бідності. Зважаю-
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чи на інтенсивність дії того чи іншого чинника енергетичної бід-
ності, які спричиняють її виникнення й поглиблення, держави ЄС 
визначають предмет і заходи впливу державних інституцій. Чітко 
відокремити заходи боротьби з енергетичною бідністю в держа-
вах ЄС у розрізі кожного з чинників виникнення цього явища не 
є можливим, через їх причинно-наслідковий зв’язок. Проте, для 
окреслення першочергових пріоритетів державної політики щодо 
скорочення енергетичної бідності в Україні на основі врахування 
досвіду зарубіжних держав, здійснено спробу охарактеризувати 
міру прояву та запроваджені заходи боротьби з цим явищем у роз-
різі кожного з факторів енергетичної бідності: 1) низька енергое-
фективність будівель; 2) високі витрати на енергоресурси в складі 
доходів домогосподарств; 3) звички користувачів електроенергії;  
4) обмежені можливості доступу до альтернативних видів енергії; 
5) невідповідність між енергетичними потребами домогосподарств 
і доступністю енергії для населення через соціальні чи медичні 
причини; 6) низька поінформованість про програми підтримки 
споживачів енергоресурсів та заходи енергозбереження в побуті.

В Україні рівень енергоефективності будівель є значно ниж-
чим порівняно з державами ЄС. Більшість житлового фонду в 
Україні було побудовано ще до здобуття незалежності, а тому 
загалом він не відповідає сучасним вимогам щодо енергоефек-
тивності будівель. Наприклад, у Норвегії статистика показує, що 
загальне енергоспоживання домашніх господарств у середньому 
становить 140–170 кВт·год/м2, у Болгарії – 100–130 кВт·год/м2.

В Україні запровадження обов’язкової енергетичної серти-
фікації будівель було започатковано з 1 липня 2019 р. Законом 
Украї ни «Про енергетичну ефективність будівель» [41]. Запрова-
джена сертифікація енергетичної ефективності будівель дає змогу 
встановити стан енергоефективності будівель, які будуються, які 
вже побудовані, і що зробити для зменшення енергоспоживання. 
Нині в нашій державі серед будівель, що пройшли енергетичну 
сертифікацію, найвищий клас енергоефективності «А» отримали 
14 житлових будинків (серед них лише 4 житлові будинки, що 
введено в експлуатацію). Серед таких житлових будинків най-
нижчий рівень споживання енергоресурсів зафіксовано в розмірі  
44,6 кВт⋅год/м2, питомі викиди СО2 – 15,5 кг/м2 за рік. Серед 
житлових будинків, яким надано найнижчий клас енергоефектив-
ності «G», найвище значення споживання енергоресурсів зафік-



730

совано в розмірі 690,1 кВт⋅год/м2, питомі викиди СО2 – 40,5 кг/
м2 за рік [43]. Натомість частка житла у 2015 р., якому надано 
найвищий клас енергоефективності «А», у Франції становила 
8 %, в Ірландії – 1 % [23, с. 33].

Сектор централізованого теплопостачання забезпечує теплом 
більше 5 млн домогосподарств, а це 36 % населення країни (част-
ка оснащення централізованим опаленням у житлових будинках і 
гуртожитках – 85,1 %, у квартирах – 84,5 % [44]). Втрати теплової 
енергії ще на шляху від виробника до споживача становили 30 % 
через застаріле обладнання [45]. Технічний стан інфраструктури 
сфери теплопостачання наближається до критичного через ви-
сокий ступінь зношеності обладнання, застарілість технологій 
(серед ліцензіатів НКРЕКП 78,5 % теплових мереж із терміном 
експлуатації понад 25 років, 41 % котлів із терміном експлуатації 
понад 30 років). Технологічні витрати електроенергії в розподіль-
них мережах були в межах 9,84–10,13 % у 2018–2020 рр., а зноше-
ність електричних мереж оцінюється експертами в понад 50 % від 
загального обсягу.

Системи ефективного централізованого опалення. незважа-
ючи на капіталоємність, є одним із найефективніших засобів зі 
зниження обсягів споживання первинної енергії, але за умови 
якісного економічного та технічного проєктування мереж тепло-
постачання. Ефективне централізоване теплопостачання (згідно 
із Законом України «Про енергетичну ефективність») є системою 
централізованого теплопостачання, що використовує мінімум 
50 % відновлюваної енергії або 50 % скидної теплової енергії, або 
75 % теплової енергії, виробленої в процесі когенерації, або 50 % 
сукупності такої енергії та тепла [41].

Варіанти ефективного централізованого теплопостачання, що 
функціонують у зарубіжних країнах, різняться. Наприклад, в Іс-
ландії 100 % тепла в централізованому теплопостачанні надхо-
дить від геотермальних джерел енергії; у Швеції частка біомаси 
в централізованому опаленні зросла від менш як 30 % на початку 
1990-х рр. до 84 % у 2017 р.; у Франції, Литві, Норвегії в цен-
тралізованому опаленні понад 50 % ресурсів надходить із віднов-
люваних джерел енергії; у Франції використовуються різні види 
палива – первинне тверде біопаливо, природний газ, геотермаль-
на енергія, біогаз, комунальні відходи); у Данії використовують 
первинне тверде біопаливо, сонячну теплову енергію, природний 
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газ, комунальні відходи) [52]. В Україні використання технології 
когенерації у валовому виробництві тепла становило 31,5 % (ви-
користовувалися такі види палива: природний газ, тверде викоп-
не паливо, а ВДЕ майже не застосовуються) [24].

Для скорочення енергетичної бідності в розрізі енергоефек-
тивності будівель в Україні впроваджено заходи: 1) діяла Урядова 
програма «Теплі кредити» (за 6 років сума компенсації становила 
3,3 млрд грн, але цього року не продовжена). У результаті реалі-
зації програми відзначається середній щорічний рівень економії 
20 % теплової енергії в ОСББ, 27 % природного газу в домогос-
подарствах але цього року не продовжена); 2) програма «Енерго-
дім»; 3) установлений законодавством обов’язковий комерційний 
облік природного газу, теплової енергії та водопостачання, що до-
зволяє платити лише за спожиті ресурси; 4) законодавчо закріпле-
но засади створення ОСББ як інституту, спроможного взяти на 
себе відповідальність за стан задоволення енергетичних потреб 
населення. Також передбачено розроблення та впровадження за-
гальнодержавної програми термомодернізації будівель у Законі 
України «Про енергетичну ефективність» [41].

Наразі в секторі централізованого теплопостачання діє стиму-
люючий тариф на рівні 90 % чинного тарифу на теплову енергію 
з газу для заохочення виробництва тепла з відновлюваних джерел 
енергії; залучаються кошти інвестиційних програм, міжнародних 
фінансових організацій. Сприяти розвитку ефективного центра-
лізованого теплопостачання задекларовано правовими нормами 
й передбачає [41; 49]: розробку органами місцевого самовряду-
вання схеми теплопостачання населених пунктів, яка має сприяти 
наближенню існуючої системи до показників ефективного цен-
тралізованого теплопостачання; створення законодавчої основи 
для розвитку високоефективної когенерації; розробку правових 
норм з удосконалення механізму використання енергосервісу в 
комунальній енергетиці.

Високі витрати на енергоресурси в складі доходів домогоспо-
дарств в Україні вирізняється як фактор енергетичної бідності. За 
даними Eurostat, у 2020 р. в Україні зафіксовано найнижчі ціни на 
природний газ та електроенергію для населення порівняно з дер-
жавами ЄС. Нарахування за ЖКП у січні 2021 р. зросло на 30 % 
порівняно з аналогічним періодом 2020 р. Водночас показник 
ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності 
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(що враховує вартість життя та рівень інфляції в країні) відобра-
жає, що у 2021 р. в постсоціалістичних країнах, членах ЄС, рівень 
ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності 
був значно вищий, ніж в Україні. Зокрема, ВВП на душу населен-
ня за паритетом купівельної спроможності в Україні становив 14 
219,8 дол. США, у Латвії – 34 468,6 дол. США, Литві – 42 665,3 
дол. США, Польщі – 37 502,6 дол. США [22]. З огляду таку ситуа-
цію на кінець січня 2021 р. заборгованість населення за житлово-
комунальні послуги становила 81 млрд грн.

Для скорочення енергетичної бідності в розрізі високих ви-
трат на енергоресурси в складі доходів домогосподарств в Україні 
діє низка заходів. Передбачено надання безповоротної адресної 
державної соціальної допомоги тим громадянам, які не можуть 
самотужки платити за житлово-комунальні послуги, оплачувати 
витрати на управління багатоквартирним будинком. Зокрема, від-
несення споживачів енергоресурсів до категорії вразливих реалі-
зується в разі перевищення базової норми плати за ЖКП у розмі-
рі 15 % середньомісячного сукупного доходу домогосподарства, 
з урахуванням нормативів споживання [50]. Державну допомогу 
не надається споживачам, які не відповідають установленим кри-
теріям: щодо майнового стану; щодо доходів, у тому числі при-
хованих; щодо наявності простроченої понад три місяці забор-
гованості з оплати житлово-комунальних послуг; якщо в складі 
домогосподарства або в складі сім’ї члена домогосподарства є 
особи, які мають заборгованість за виконавчими провадженнями 
про стягнення аліментів понад три місяці; громадянин на вимогу 
не повернув надміру виплачену суму житлової субсидії за попе-
редні періоди її одержання [51]. Крім того. діють мораторій на 
підвищення тарифів на тепло для населення впродовж воєнного 
стану в Україні та ще півроку після його завершення; довгостро-
кові цінові пропозиції на природний газ для населення; фіксована 
ціна на електричну енергію, відповідно до механізму покладення 
спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії 
для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функці-
онування ринку електричної енергії.

Вплив такого чинника енергетичної бідності, як звички корис-
тувачів енергії в Україні. проявляється, головно, в існуванні па-
терналістських очікувань у споживачів енергоресурсів. Зокрема, 
у намаганні отримати адресні субсидії «заможними» верствами 
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населення, небажанні запроваджувати ощадливе використання 
енергоресурсів у багатоквартирних будинках за рахунок створен-
ня ОСББ у житлово-комунальній сфері як інституту, спроможно-
го взяти на себе відповідальність за стан задоволення енергетич-
них потреб населення.

Наприклад, споживачі, які мають суттєві тіньові доходи й на-
далі бажають отримувати субсидії; неохоче запроваджують ощад-
ливе використання енергоресурсів у багатоквартирних будинках 
за рахунок створення ОСББ (за існуючої динаміки в усіх багато-
квартирних будинках будуть створені ОСББ приблизно через 87,5 
року); нерідко малозабезпечені верстви населення схильні купува-
ти найдешевші енергоспоживчі товари, у результаті чого протягом 
багатьох років сплачують набагато більші експлуатаційні витрати.

Упровадження інструментів адресної соціальної підтримки 
населення, спрямованих на захист від можливого зростання цін 
на енергетичних ринках, на відміну від раніше існуючої моделі 
(коли поведінка людини в енергетичній сфері жорстко визначала-
ся державою, а практично все населення було відносно соціально 
захищене), передбачає становлення споживача як суб’єкта енерге-
тичного ринку. У результаті цього споживач енергоресурсів має не 
лише права, але й відповідальність щодо реалізації власних інтер-
есів на основі енергоефективного та енергоощадного споживання.

Для енергоефективного та енергоощадного споживання енер-
горесурсів: упроваджується система енергетичного маркування 
та встановлення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів 
відповідно до законодавства ЄС; нормативними документами 
передбачено формування енергоефективної поведінки кінцевих 
споживачів, у тому числі шляхом розроблення та удосконалення 
відповідних освітніх програм у навчальних закладах [49].

В Україні обмежені можливості доступу до альтернативних ви-
дів енергії досить гостро вирізняються в недієздатності побутових 
споживачів повноцінно брати участь в енергетичному ринку за ра-
хунок переходу від централізованих системи до розподіленої гене-
рації. Це проявляється в обмеженій можливості: 1) переходу побу-
тових споживачів від централізованого теплопостачання до систем 
опалення з відновлюваних джерел; 2) побутових споживачів інвес-
тувати в нові види виробництва електроенергії з відновлюваних 
джерел. Відповідно до розрахованого EU Eurostat енергетичного 
балансу за 2020 р. найбільша частка відновлюваної енергії у вало-
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вому кінцевому споживанні домогосподарствами енергії спостері-
гається в таких державах ЄС, як Хорватія (46 %), Словенія (41,6 %), 
Латвія (40,7 %), Естонія (42 %), Франція (22 %), Італія (20,5 %). На-
томість в Україні цей показник становить лише 13,9 %.

Використання відновлюваної енергії домогосподарствами за 
джерелами має такий вигляд: у Хорватії – сонячна теплова енер-
гія (1,1 %), первинне тверде біопаливо (97 %), деревне вугілля 
(0,6 %), тепло з навколишнього середовища (1,3 %); у Латвії – пер-
винне тверде біопаливо (99,5 %), деревне вугілля (0,5 %); Словенії 
– сонячна теплова енергія (2,3 %), геотермальна енергія (10,6 %), 
первинне тверде біопаливо (87,1 %); Естонії – первинне тверде бі-
опаливо (100 %); Франції – сонячна теплова енергія (2,1 %), пер-
винне тверде біопаливо (70,2 %), тепло навколишнього середови-
ща (27,7 %); Італії – сонячна теплова енергія (2,9 %), геотермальна 
енергія (0,01 %), первинне тверде біопаливо (94,7 %), деревне ву-
гілля (0,9 %), тепло навколишнього середовища (1,5 %). В Україні 
серед джерел відновлюваної енергії, які використовували домо-
господарства у 2020 р. були первинне тверде біопаливо (98,5 %), 
деревне вугілля (1,5 %) [24]. Попри зручність та менші затрати 
фізичної сили, люди починають потроху відмовлятися від газу, по-
вертаючись до старої, неефективної печі та встановлюючи твердо-
паливні котли (за результатами опитування щодо ефективності Уря-
дової програми «Теплі кредити», найбільшу економію природного 
газу домогосподарства досягли за заходом «придбання негазових та 
неелектричних котлів). А з настання опалювального періоду така 
ситуація призводить до тиску на місцеве лісове господарство. Тому 
використання твердої біомаси для опалення є прийнятним для спо-
живачів, які не підключені до газової мережі, а також у яких важко 
досягти високого класу енергоефективності будівель.

Серед країн ЄС найбільша частка споживання сонячної те-
плової енергії в загальному обсязі споживання енергії домо-
господарствами припадає на Кіпр – 17,3 %, Грецію – 6,5 %, в 
Україні – домогосподарствами не використовується; найбільша 
частка споживання геотермальної енергії в загальному обсязі 
споживання енергії домогосподарствами припадала на Туреч-
чину – 5,8 %, Ісландію – 2,5 % (дані 2020 р.), в Україні ж вико-
ристання такої технології лише розпочинається. Започатковані 
заходи з упровадження споживачами відновлюваних джерел 
енергії окремими домогосподарствами зумовили зростання за-
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гальної кількості сонячних електростанцій домогосподарств 
із 21 до 44 888 одиниць серед 6,5 млн приватних домогоспо-
дарств, які налічуються в Україні. Створені в Україні енерге-
тичні кооперативи – досі є поодинокими випадками.

Попри перспективність розширення використання ВДЕ, дер-
жавна допомога на встановлення систем накопичення сонячної 
енергії в межах Урядової програми «теплих кредитів» у цьому 
році не продовжена. Щоби стимулювати домогосподарства до 
збільшення частки відновлюваної енергії у валовому кінцевому 
споживанні та спонукати їх обирати, який вид енергії викорис-
товувати для зменшення витрат започатковані інформаційні-
роз’яснювальні кампанії, присвячені перевагам відновлюваних 
джерел енергії в домогосподарствах – «Чиста енергія для Вашої 
родини». Приватні домогосподарства, аби стати енергонезалеж-
ними, можуть установити теплові насоси або твердопаливні кот-
ли для опалення, геліоколектори для обігріву води.

Невідповідність між енергетичними потребами домогоспо-
дарств і доступністю енергії для населення в Україні через со-
ціальні та медичні причини, найбільшою мірою позначається на 
таких категоріях споживачів енергоресурсів, як: люди, які мають 
тяжкі захворювання та потребують довготривалого лікування; 
люди з інвалідністю. Інтенсивність впливу зазначеного чинника 
зумовлено тим, що Україна перебуває серед держав із високим 
рівнем захворюваності на рак (щорічно близько 65 тис. осіб по-
мирають від раку, а 140 тис. дізнаються про свою хворобу), за-
лишається антилідером серед європейських країн у боротьбі з 
туберкульозом, близько 3,5 млн людей мають захворюваність на 
цукровий діабет; 2,7 млн осіб мають інвалідність [23, с.70].

На лібералізованих ринках електроенергії та природного газу 
низька поінформованість споживачів про існуючі пропозиції, 
програми підтримки, заходи енергозбереження в побуті спричи-
няють виникнення проблеми забезпечення доступності енергії 
для населення, поглиблення енергетичної бідності.

Для забезпечення інформування побутових споживачів у сфе-
рі енергетики в Україні Законом України «Про особливості до-
ступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, 
природного газу, теплопостачання, централізованого постачання 
гарячої води, централізованого питного водопостачання та водо-
відведення» [53] визначено основні положення з доступу спо-
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живачів до інформації про встановлення цін/тарифів, заходи з 
енергозбереження, формування та виконання інвестиційних 
програм. Для досягнення належного рівня інформування по-
бутових споживачів чинним законодавством визначено осно-
вні положення з доступу до інформації про встановлення цін/
тарифів, заходи з енергозбереження, формування та виконання 
інвестиційних програм. Наразі функціонує мобільний додаток 
«Енергетика онлайн», «Газотека», Інтерактивний реєстр елек-
тропостачальників, постачальники оприлюднюють перспектив-
ні шляхи підвищення енергоефективності, НКРЕКП проводить 
активну роботу щодо взаємодії з національними та регіональни-
ми редакціями та журналістами профільних і ділових видань, 
інформаційних агентств, телеканалів та радіостанцій, для забез-
печення обізнаності громадян з їх правами та обов’язками пу-
блікує інформаційні та аналітичні матеріали в офіційному дру-
кованому виданні та на офіційному вебсайті НКРЕКП.

Захист прав та законних інтересів побутових інтересів, урегу-
лювання спорів є одним із ключових засад функціонування лібе-
ралізованих ринків енергоресурсів. За оцінками експертів, близь-
ко половини скарг споживачів на неналежну якість комунальних 
послуг і некоректні нарахування їх вартості залишаються неви-
рішеними. Основною причиною вважається низька поінформова-
ність споживачів про способи подання звернень/скарг/претензій, 
низький рівень викладу та аргументації [54].

Прогнозується, що наступний опалювальний сезон буде 
найскладнішим в історії України, оскільки російські війська 
продовжують обстріли об’єктів критичної інфраструктури з 
енергозабезпечення, можуть мати місце пошкодження об’єктів 
електричної інфраструктури, газопостачання через активні 
бойові дії. У рамках забезпечення стійкості секторів еконо-
міки проводиться підготовка об’єктів житлово-комунального 
господарства та паливно-енергетичного комплексу до осін-
ньо-зимового періоду 2022/23 років.

Розширення співпраці в трикутнику суспільство – держава 
– бізнес, сприяння згуртованості суспільства в частині енер-
гозабезпечення населення стає фактором енергозабезпечення 
населення. Наразі, щоб убезпечити побутового споживача від 
цінових коливань на лібералізованих ринках запроваджено 
мораторій на підвищення тарифів на час дії воєнного стану й 
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особливий період після нього. Розпочато роботи з відновлення 
зруйнованої Охтирської ТЕЦ, Кременчуцької ТЕЦ, Чернігів-
ської ТЕЦ. Проводиться робота зі створення запасу модуль-
них котелень, спеціальних генераторів для електроенергії, які 
можна швидко переміщати й розгортати.

Об’єднані територіальні громади для забезпечення стабіль-
ності постачання енергоресурсів для населення в осінньо-зимо-
вий період 2022/23 рр. проводять заходи із: накопичення палива з 
альтернативних джерел енергії (зокрема біомаса); інформаційно-
роз’яснювальну кампанію жителям громади щодо енергозбере-
ження в осінньо-зимовий період, доцільності термомодернізації 
будинків. Так само і громадяни мають відповідально споживати 
енергоресурси, аби не допустити їх марнування в час широко-
масштабної збройної агресії рф, індивідуально накопичувати па-
ливо з альтернативних джерел енергії, проводити заходи з термо-
модернізації будівель.

3.9.3. Інституціональні особливості виявлення енергетичної 
бідності та запровадження заходів боротьби з нею:  

кращі світові практики
 
За даними Європейської Комісії, близько 50 млн домогоспо-

дарств у державах ЄС відчувають енергетичну бідність [55]. Тому 
боротьба з цим явищем наразі залишається важливою проблемою, 
а її подолання є актуальним завданням для Європейського Союзу 
та його держав-членів. Необхідність в інституціоналізації відно-
син щодо боротьби з енергетичною бідністю, що є частиною про-
цесу модернізації соціальних систем і суспільних відносин, ви-
значається відповідно до реального стану енергетичної бідності.

Згідно з теорією інституціональної економіки, відповідно до 
загальноприйнятого визначення Д. Норта, будь-які інститути – це 
«правила гри» в суспільстві, механізми, що забезпечують їхнє ви-
конання, і норми поведінки, які структурують повторювані взаємо-
дії між людьми. На думку Д. Норта, інститути містять як формаль-
ні правила (конституції, закони, права власності) і неформальні 
обмеження (норми поводження, заборони, звичаї, традиції), так і 
певні характеристики примусу до виконання тих чи інших вимог 
(санкції). Тобто створюють «обмежувальні рамки», які структуру-
ють політичну, економічну й соціальну взаємодії [56].
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Відтак у процесі  дослідженні кращих європейських прак-
тик виявлення й боротьби з енергетичною бідністю постають 
питання: Які існують норми і правила (розроблені й затвер-
джені нормативно-правові акти)? Які організації задіяні у ви-
явленні споживачів, що перебувають за межею енергетичної 
бідності та боротьбі з нею? Яку використовують методику та 
критерії для виявлення споживачів, які перебувають за межею 
енергетичної бідності, а також інструменти для боротьби з 
нею? Яким чином ураховуються неформальні норми і правила 
(тобто історичні передумови, культурні традиції) при виявлен-
ні та боротьбі з енергетичною бідністю?

Досвід Великої Британії
Валовий внутрішній продукт Великої Британії у 2021 р. стано-

вив 3 186 859,7 млн дол. США, а ВВП на душу населення за па-
ритетом купівельної спроможності (що враховує вартість життя 
та рівень інфляції в країні) – 49 675,3 дол. США [22]. За оцінками 
Національного департаменту з питань бізнесу, енергетики та про-
мислової стратегії Великої Британії, частка домогосподарств, що 
у 2016 р. потерпала від паливної бідності, становила 11 % [57].

На Європейському континенті саме у Великій Британії впер-
ше було започатковано дослідження енергетичної бідності, а 
саме паливної бідності, що вживається в нормативно-правових 
актах Сполученого Королівства. Уперше термін «паливна бід-
ність» було законодавчо закріплено в Законі «Теплі будинки та 
енергія» (Warm Homes and Energy: Conservation Act 2000, chapter 
31, 23rd November 2000) [58]. У 2001 р. в Стратегії паливної бід-
ності Великої Британії (UK Fuel Poverty Strategy) було визначено 
пріоритети державної політики щодо боротьби з енергетичною 
бідністю. І наразі Велика Британія є передовою державою у фор-
муванні інституціональних засад щодо виявлення та боротьби з 
енергетичною бідністю.

Основні норми і правила щодо виявлення та боротьби з енер-
гетичною бідністю було визначено в Законі «Теплі будинки та 
енергія» (Warm Homes and Energy: Conservation Act 2000, chapter 
31, 23rd November 2000) [58], Стратегії паливної бідності Ан-
глії «Скорочення витрат на підтримку тепла» (Cutting the cost of 
keeping warm – a fuel poverty strategy for England 2015) [59], Стра-
тегії чистого зростання (The Clean Growth Strategy – Leading the 
way to a low carbon future 2017) [60].
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Норми і правила, що стосуються виявлення й боротьби з енер-
гетичною бідністю, визначають:

1) поняття «паливна бідність» як ситуації в домогосподар-
ствах, за якої вони не можуть підтримувати будинок теплим за 
розумну ціну;

2) мету боротьби з паливною бідністю, що полягає в забез-
печенні досягнення якомога більшою кількістю енергетично бід-
них домогосподарств енергоефективності їх будівель як мінімум 
рівня С до 2030 р. Крім загальної мети боротьби з енергетичною 
бідністю, визначено проміжні етапи її досягнення, що полягають: 
І етап – досягнення якомога більшою кількістю енергетично бід-
них домогосподарств енергоефективності їх будівель рівня Е до 
2020 р.; ІІ етап – досягнення якомога більшою кількістю домогос-
подарств енергоефективності будівель рівня D до 2025 р.

Моніторинг досягнення мети в боротьбі з паливною бідністю, 
що визначена Стратегією паливної бідності Англії «Скорочення 
витрат на підтримку тепла» до 2030 р., здійснює Комітет із пи-
тань паливної бідності (Committee on Fuel Poverty (CFP)) – дорад-
чий позавідомчий державний орган, що замінює колишню Кон-
сультативну групу щодо паливної бідності (Fuel Poverty Advisory 
Group for England (FPAG)) і фінансується Департаментом бізнесу, 
енергетики та промислової стратегії [62]. До його завдань згідно з 
нормативними документами віднесено: (1) оцінювання прогресу 
у виконанні проміжних етапів у боротьбі з паливною бідністю до 
2030 р., (2) заохочення до розвитку державно-приватного парт-
нерства, у тому числі на місцевому рівні, для досягнення прогре-
су в реалізації основних етапів боротьби з паливною бідністю, 
(3) оцінювання ефективності реалізації державної політики за-
галом, а також її інструментів, спрямованих, на досягнення про-
міжних етапів та цілі до 2030 р.; (4) в окремих випадках – співп-
рацю з Комітетом із питань зміни клімату (Committee on Climate 
Change), причому останній відповідно до нормативних докумен-
тів має враховувати ситуацію з паливною бідністю при розробці 
програм щодо декарбонізації економіки. Результати проведеного 
моніторингу публікуються на сайті Комітету з питань паливної 
бідності та офіційному інтернет-сайті уряду (GOV.UK) [63]. Вод-
ночас Департамент бізнесу, енергетики та промислової стратегії 
(Department for Business, Energy & Industrial Strategy) публікує 
щорічний статистичний огляд (Annual Fuel Poverty Statistics in 
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England) щодо стану паливної бідності в Англії, який також роз-
міщується на офіційному інтернет-сайті Уряду (GOV.UK) [64];

3) офіційно задекларований показник визначення палив-
ної бідності серед домогосподарств – «низькі доходи – високі 
витрати» (Low Income High Costs (LIHC)) [1]. За показником 
LIHC домогосподарство вважається бідним на паливо, якщо:  
(1) його витрати на паливо вищі за середній національний рівень;  
(2) після сплати домогосподарства за енергетичні послуги в 
нього залишається дохід, нижчий за офіційно встановлену межу 
бідності. При цьому враховуються такі три важливі елементи 
для визначення того, чи є домогосподарство бідним на паливо: 
доходи домогосподарства; потреби домогосподарства в енергії; 
ціни на енергетичні ресурси. Важливо звернути увагу, що клю-
човою особливістю цього показника є справедливий акцент на 
потребах домогосподарства в енергоресурсах, а не на фактич-
ному споживанні енергії. Це доречно, адже в багатьох домогос-
подарствах із низьким рівнем доходу фактичний рівень спожи-
вання енергії є значно нижчим від необхідного для забезпечення 
належного рівня освітлення, опалення, використання електро-
приладів тощо. Тобто цей показник передбачає врахування того, 
скільки енергії домогосподарство повинно використовувати для 
досягнення належного рівня освітлення, опалення, охолоджен-
ня тощо. На основі врахування зазначених елементів використо-
вується також показник, за яким домогосподарство вважається 
бідним на паливо, якщо йому потрібно було витратити більш 
ніж 10 % свого доходу на енергію в будинку.

Для моніторингу досягнення визначеної Стратегією мети в бо-
ротьбі з енергетичною бідністю використовується низка показни-
ків, головними серед яких є [66]: (1) кількість домогосподарств, 
що перебувають за межею паливної бідності (головний показник 
рівня паливної бідності, а зниження цього показника засвідчує 
прогрес у досягненні визначеної мети); (2) розрив у забезпеченні 
паливом домогосподарств (головний показник глибини паливної 
бідності); (3) розрив у забезпеченні паливом домогосподарств у 
відношенні до середнього рівня (показник, що характеризує роз-
рив між домогосподарствами, рівень витрат яких дорівнює серед-
ній національній межі, і домогосподарствами, які перебувають за 
межею паливної бідності); (4) частка паливно бідних домогоспо-
дарств, які не мають центрального опалення і використовують 
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обігрівачі; (5) частка паливно бідних домогосподарств, які вико-
ристовують котли без конденсації; (6) частка паливно бідних до-
могосподарств, у яких немає теплоізоляції в їх домівках; (7) частка 
паливно бідних домогосподарств, у яких теплоізоляція в будинку 
дорівнює або перевищує 125 мм; (8) рівень паливної бідності домо-
господарств, які не використовують природний газ як основний вид 
енергоресурсів для опалення; (9) частка паливно бідних домогоспо-
дарств, у яких є діти; (10) частка паливно бідних домогосподарств, 
які використовують відновлювані джерела енергії для освітлення, 
роботи електроприладів чи опалення; (11) стан здоров’я (віддзерка-
лює зв’язок стану здоров’я, добробуту домогосподарства з настан-
ням паливної бідності. Для цифрового визначення показника інколи 
визначають рівень надмірної смертності взимку).

Нормативними документами Великої Британії визначено захо-
ди з боротьби з паливною бідністю, які є інструментами енерге-
тичної й соціальної державних політик. Серед таких інструментів:

1. Програма «Warm Homes Nest» пропонує домогосподар-
ствам із низькими доходами/вразливим споживачам енергоре-
сурсів низку безкоштовних, неупереджених порад та заходів, 
щоб  допомогти їм зменшити свої рахунки за енергію, а також 
заходів із підвищення енергоефективності будівель (встанов-
лення нового котла, підключення до централізованого опален-
ня, ізоляція тощо). Програма реалізовувалася урядом Уельсу, і 
починаючи з 2011 р. понад 98 тис. домогосподарств в Уельсі 
скористатися безкоштовними порадами та підтримкою, причо-
му понад 29 тис. із цих домогосподарств одержали пакет без-
коштовного підвищення енергоефективності домівок [67].

2. Програма «Energy Company Obligation (ECO)» передбачає, 
що постачальники енергії повинні сприяти проведенню заходів 
з енергоефективності серед домогосподарств із низькими дохо-
дами та вразливих споживачів енергоресурсів. EСO реалізуєть-
ся урядом Великої Британії спільно з постачальниками енергії. З 
моменту запровадження програми в січні 2013 р. щороку прово-
диться близько 500 тис. заходів щодо термоізоляції будівель [68].

3. Програма «Scotland’s Energy Efficiency Programme» передба-
чає державну фінансову допомогу органам місцевого самовряду-
вання в здійсненні заходів з енергоефективності з орієнтацією на 
енергетично бідні райони. Для підвищення енергоефективності 
будівель для вразливих споживачів енергоресурсів та енергетич-
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но бідних домогосподарств проводять такі заходи: утеплення бу-
динків, поліпшення системи опалення, енергетичний аудит, під-
тримка в оплаті рахунків за енергію, інформування споживачів, 
які реалізуються регіональним урядом [69].

4. Програма «Winter Fuel Payment» передбачає надання неоподат-
ковуваної щорічної виплати урядом Великої Британії, яка допомагає 
пенсіонерам сплачувати зимові рахунки за опалення. У результаті дії 
цієї програми 12,21 млн жителів Великої Британії одержали кошти 
на оплату палива за зиму 2015/2016. Очікувалося, що 11,9 млн лю-
дей отримають плату за зимове паливо у 2017–18 рр., а загальний 
прогноз витрат сягне 2025 млн фунтів стерлінгів [70].

5. Програма «Cold Weather Payment» – надання державної 
фінансової допомоги домогосподарствам із низьким рівнем 
доходу для покриття їх рахунків за енергію в холодну пого-
ду в зимовий період (1 листопада – 31 березня). Холодна по-
года визначається як період, коли середня температура була 
зафіксована або, як передбачається, буде 0 градусів Цельсія 
або нижче протягом семи днів поспіль. За програмою взимку 
2016–2017 рр. здійснено 131 тис. платежів, а загалом витрати 
становили 3,3 млн фунтів стерлінгів [71].

6. Програма «Warm Home Discount» надає домогосподар-
ствам із низьким рівнем доходу/домогосподарствам, що отриму-
ють соціальну допомогу, фінансову допомогу в оплаті рахунків 
за електроенергію в період із жовтня по березень. Ця програма 
реалізується урядом Великої Британії спільно з постачальника-
ми енергії. У результаті дії програми з квітня 2015 р. по березень 
2016 р. вразливим споживачам було надано підтримку в розмірі 
320 млн фунтів стерлінгів, у тому числі знижки в розмірі 140 фун-
тів стерлінгів майже 2,2 млн уразливих споживачів [72].

7. Установлення межі максимальної ціни на енергію для враз-
ливих споживачів у січні 2019 р. захистило 11 млн домогоспо-
дарств від високих тарифів на енергоресурси (так званий соціаль-
ний тариф) [73].

8. Серед інструментів соціальної політики в боротьбі з па-
ливною бідністю варто зазначити програму «Decent Homes», яка 
спрямована на забезпечення досягнення для соціального житла 
мінімального рівня комфортної температури в домівках. Програма 
реалізується урядом Великої Британії, за перші десять років було 
покращено оснащення понад мільйон соціальних будинків [74].
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9. Національний регулятор на ринку природного газу та елек-
тричної енергії у Великій Британії (Ofgem) для забезпечення мак-
симальної вигоди на лібералізованих енергетичних ринках для 
всіх споживачів проводить щорічну оцінку стану конкуренції на 
роздрібних ринках енергії. При цьому Ofgem наділений повно-
важенням у разі невиконання зобов’язань змушувати енергетичні 
компанії сплачувати пряму компенсацію споживачам [75].

Зауважимо, що у процесі  розробки заходів боротьби з палив-
ною бідністю у Великій Британії особлива увага зосереджена на 
врахуванні тих неформальних норм і правил, що стосуються під-
тримки соціально уразливих верств населення. Йдеться про реа-
лізацію програми «Winter Fuel Payment» для пенсіонерів; акцент 
на проживанні в холодних будинках, що погіршує стан здоров’я 
найстарших пенсіонерів, людей з інвалідністю, довготривалою 
хворобою; існування безпосередньої залежності між проживан-
ням дітей у надто холодних домівках і належним рівнем освіче-
ності дітей віком до 16 років та ін.

Досвід Італії
Валовий внутрішній продукт Італії у 2021 р. становив 2 099 

880,2 млн дол. США, а ВВП на душу населення за паритетом 
купівельної спроможності – 45 936,0 дол. США [22].  Водночас 
близько 8,6 % італійських домогосподарств потерпали від енерге-
тичної бідності у 2017 р. [76].

В Італії інституціональні особливості виявлення та бороть-
би з енергетичною бідністю визначено в Стратегії енергетич-
ної безпеки Італії (Italy’s National Energy Strategy 2017) [77] та 
в Інтегрованому національному плані з енергетики та клімату 
(Integrated National Energy and Climate Plan 2019) [78]. У цих 
документах, серед іншого:

1) енергетична бідність визначається як (1) складність при-
дбання мінімального кошика енергоносіїв та послуг, або (2) до-
ступ до енергетичних послуг передбачає відволікання ресурсів на 
додаткові витрати, що перевищує «нормальну вартість»;

2) визначаються загальні норми і правила, спрямовані на ви-
явлення споживачів, що перебувають за межею енергетичної 
бідності, та передбачається: (а) запровадження спеціального по-
казника для вимірювання масштабів енергетичної бідності; (б) 
створення національної обсерваторії з енергетичної бідності (The 
Italian Observatory on Energy Poverty); (в) введення посадової осо-
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би для визнання енергетично бідними тих домогосподарств, які 
не мають змоги придбати мінімальний енергетичний кошик това-
рів та послуг, або домогосподарств, у яких доступ до енергетич-
них послуг спричиняє перенаправлення більшого за встановлену 
норму обсягу ресурсів.

У 2016 р. в Італії було виявлено 2,2 млн домогосподарств 
(8,6 % від їх загальної кількості), що постраждали від енергетич-
ної бідності. Наразі правовими нормами задекларовано зменшен-
ня рівня енергетичної бідності в межах від 7 до 8 % від загальної 
кількості домогосподарств до 2030 р. Тому з метою моніторингу 
та визначення споживачів, які перебувають за межею енергетич-
ної бідності, в Італії застосовується підхід, що ґрунтується на 
англійському підході (LIHC – «низька доходність – високі витра-
ти») і враховує неформальні норми та правила [79; 80]. За цим 
підходом споживачі, які перебувають за межею енергетичної бід-
ності, визначаються як такі, що: 1) мають витрати на енергетичні 
ресурси вдвічі більші за середню частку енерговитрат, а після їх 
відрахування залишок ресурсів залишається нижче за встанов-
лену межу бідності; 2) домогосподарства, які не витрачають ре-
сурси на закупівлю «безпосередньо опалення», а загальний об-
сяг енергетичних витрат є нижчим за середній (т. зв. «приховані 
енергетично бідні домогосподарства»). Для розрахунків за цим 
підходом використовуються дані Національного інституту ста-
тистики Італії (Istituto Nazionale di Statistica, ISTAT) щодо: оці-
нювання кількості домогосподарств, у яких частка енерговитрат 
перевищує конкретний показник (наприклад 10 % від доходу, або 
вдвічі більше середнього рівня), а також результати самооціню-
вання домогосподарствами свого становища та виявлення в до-
могосподарств відповідних ознак депривації.

Загалом, політика боротьби з енергетичною бідністю в Італії 
включає такі групи заходів: (1) зменшення рахунків за енерго-
ресурси домогосподарств (наприклад  соціальні бонуси або та-
рифи); (2) підвищення енергоефективності будівель домогоспо-
дарств (регуляторні норми, податкові пільги, схеми сертифікації 
енергоефективності тощо); (3) надання субсидії домогосподар-
ствам із низьким рівнем доходу. Для реалізації зазначених заходів 
запроваджено низку інструментів, серед яких:

податкові відрахування на енергоефективність – надається по-
даткова знижка за економію енергії в існуючих будівлях [81];
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 – фінансова допомога на витрати з опалення – деякі муніци-
палітети надають фінансову допомогу   окремим домогосподар-
ствам для покриття витрат на опалення [82];

 – соціальний бонус на природний газ – передбачає надання 
фінансової допомоги домогосподарствам для оплати рахунків за 
природний газ. Соціальний бонус на природний газ реалізується 
національним урядом Італії; наприклад, у 2014 р. бонус отримали 
625 тис. осіб [83];

 – соціальний бонус на електроенергію – передбачає надання 
фінансової допомоги домогосподарствам для оплати рахунків за 
електроенергію. Наприклад, у 2014 р. бонус отримали 933 тис. 
осіб [84];

 – зниження податку на додану вартість для ремонтних робіт, 
включаючи заміну систем опалення [85];

 – надання субсидій компаніям та домогосподарствам, щоб  
допомогти утримувати домівки достатньо теплими [86];

Energy Social Housing Innovative Financing Tender (EnerSHIFT) –  
вкладення 14,59 млн євро енергетичних інвестицій у модерніза-
цією близько 43 будівель соціального житла в 4 провінціях Лігу-
рії. Сфера соціального житла в Італії досить вузька і стосується 
найбільш вразливої категорії населення, тому такий інструмент 
вважається дієвим для боротьби з енергетичною бідністю [87];

Less Energy More OpportuNities (LEMON) – цей інструмент 
зорієнтований на модернізацію енергоспоживання в приват-
них та державних житлових будинках у регіоні Емілія-Романья 
шляхом застосування інноваційного підходу до фінансування, 
який передбачає укладення контрактів на поліпшення енерге-
тичних характеристик житлових будинків у поєднанні зі спо-
живанням відновлюваної енергії. Цей інструмент передбачає 
залучення інвестицій у стійку енергетику на 15,29 млн євро для 
622 житлових будинків [88].

Для боротьби з енергетичною бідністю в Італії створено Іта-
лійську обсерваторію з питань енергетичної бідності (The Italian 
Observatory on Energy Poverty), яка є мережею дослідників з уні-
верситетів, державних і приватних організацій та установ, до кола 
інтересів яких входять питання боротьби з енергетичною бідніс-
тю. Крім того, до реалізації політики з подолання енергетичної 
бідності залучені такі установи та організації: 1) ARERA – італій-
ська незалежна організація з питань енергетики, мереж та захис-
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ту навколишнього середовища, діяльність якої щодо подолання 
енергетичної бідності полягає в організації надання знижок на 
електроенергію та газ для малозабезпечених домогосподарств і 
інвалідів; 2) Acquirente Unico – активно залучає споживачів елек-
троенергії та газу на енергетичний ринок, надаючи їм інформа-
цію про їх права, можливості змінювати постачальників, порядок 
розгляду скарг; 3) AG.EN.A. – сприяє підвищенню енергоефек-
тивності в державному та приватному секторах.

Урахування неформальних норм і правил при виявленні та бо-
ротьбі з енергетичною бідністю перш за все простежується при 
встановленні розміру «соціальних бонусів». Зокрема, варіювання 
обсягу «соціального бонусу» на електроенергію та природний газ 
залежить від кліматичної зони, кількості членів домогосподар-
ства, кількості дітей у сім’ї, потреби в допоміжному медичному 
обладнанні для членів домогосподарства тощо. У 2018 р. загальна 
сума «соціального бонусу» за електроенергію становила близько 
120 млн євро, за газ – близько 64 млн євро. «Соціальним бону-
сом» хоча б один раз скористалися 2,9 млн домогосподарств [78].

Досвід Ірландії
Валовий внутрішній продукт Ірландії у 2021 р. становив 498 

559,58 млн дол. США, а ВВП на душу населення за паритетом 
купівельної спроможності – 106 455,8 дол. США. [22] При цьому 
проведений у 2016 р. аналіз показав, що 28 % домогосподарств 
Ірландії перебувало під загрозою настання енергетичної бідності, 
а у 2019 р. цей показник скоротився до 17,4 % [89].

Формування інституціональних засад боротьби з енерге-
тичною бідністю в Ірландії розпочалося на основі положень 
директив Третього енергетичного пакета. У 2011 р. в Ірландії 
було затверджено документ стратегічного рівня для боротьби з 
енергетичною бідністю під назвою «Тепліші домівки. Страте-
гія доступної енергії в Ірландії» (WARMER HOMES. A Strategy 
for Affordable Energy in Ireland) [90]. Основною метою цієї 
Стратегії є забезпечення доступності енергетичних ресурсів і 
зменшення енергетичної бідності населення. Представленими 
в Білій книзі «Перехід Ірландії до енергетичного майбутнього 
з низьким вмістом вуглецю 2015–2030» (Ireland’s Transition to a 
Low Carbon Energy Future 2015–2030) [91], у Плані дій із клі-
мату (Climate Action Plan 2019) [92] перспективами переходу 
енергетичного сектору до низьковуглецевої економіки визнано, 
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що інтереси громадян мають перебувати в центрі розробок у 
галузі державної політики. Крім того, у документі йдеться про 
зменшення енергетичної бідності в результаті декарбонізації 
в домогосподарствах, підвищення їхньої енергоефективності, 
покращення рівня здоров’я та комфорту громадян. У 2016 р. 
було опубліковано Стратегію боротьби з енергетичною бідніс-
тю (A Strategy to Combat Energy Poverty 2016–2019) [93], у якій 
визначено засади переходу до низьковуглецевого рівня енерге-
тичного сектору, з одночасним підвищенням енергоефектив-
ності, зростанням рівня життя найбільш уразливих споживачів 
енергоресурсів. Стратегію оновлено у 2020 р., у результаті чого 
встановлені нові цілі, де це було доречно. Крім зазначених до-
кументів, в Ірландії затверджено Національний план з енер-
гетики та клімату (National Energy & Climate Plan 2021–2030) 
[89], у якому відповідно до положень Четвертого енергетичного 
пакету «Чиста енергія для європейців» визначено основні за-
сади боротьби з енергетичною бідністю.

Зазначені документи стратегічного рівня встановлюють за-
гальні норми та правила, що стосуються боротьби з енергетич-
ною бідністю в Ірландії. Зокрема, у них визначено, що:

1) енергетична бідність – це такий стан, коли домогосподар-
ство не в змозі забезпечити прийнятний обігрів будинку та інші 
енергетичні послуги за доступною вартістю;

2) метою реалізації документів стратегічного рівня щодо бо-
ротьби з енергетичною бідністю є: (а) визначити ступінь енер-
гетичної бідності та частку найбільш постраждалих спожива-
чів; (б) сприяти ефективній розробці політики щодо боротьби з 
енергетичною бідністю; (в) запровадити моніторинг динаміки 
енергетичної бідності та оцінювання ефективності державно-
управлінських рішень щодо подолання енергетичної бідності та 
підвищення доступності енергетичних ресурсів;

3) загальні норми та правила, завдяки яким в Ірландії умож-
ливлюється виявлення споживачів, які перебувають за межею 
енергетичної бідності, передбачають, що: (а) відповідні мініс-
терства, до сфери діяльності яких належать питання подолання 
енергетичної бідності, забезпечують щорічну динаміку реалізації 
положень Стратегії боротьби з енергетичною бідністю і звітують 
про її виконання; (б) на основі цих звітів та після проведення 
консультацій із громадськістю Міністерство зв’язку, енергетики 
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і природних ресурсів (DCENR) як провідна організація з реа-
лізації політики подолання енергетичної бідності, публікує звіт 
про реалізацію Стратегії боротьби з енергетичною бідністю; (в) 
до реалізації політики з подолання енергетичної бідності залу-
чені й інші установи та організації, зокрема: Міністерство соці-
ального захисту (DSP) – забезпечує вирішення питань надання 
фінансової допомоги тим, кому загрожує енергетична бідність; 
Міністерство навколишнього середовища, громад і місцевого 
урядування (DECLG) – запроваджує будівельні норми для під-
вищення енергоефективності нових будівель; Установа сталої 
енергії (SEAI) – опікується питаннями підвищення енергоефек-
тивності; громадські та благодійні організації будують свою 
діяльність на основі взаємодії з найбільш вразливими спожи-
вачами енергоресурсів. Відповідальність за координацію дій 
відповідних установ та організацій щодо реалізації Стратегії 
перед урядом Ірландії покладено на Комітет із питань соціаль-
ної політики та реформи державної служби; (г) інформаційний 
аналіз політики та визначення динаміки рівня енергетичної бід-
ності в Ірландії здійснює Центральне управління статистики 
(CSO) на основі збирання статистичної інформації;

4) для розроблення національної методології вимірювання 
рівня енергетичної бідності передбачається, що DCENR створить 
Консультативну групу з питань енергетичної бідності. Нині в Ір-
ландії на практиці застосовуються три загальновживані методи 
вимірювання рівня енергетичної бідності (визначення спожива-
чів, що перебувають за межею енергетичної бідності): (а) метод 
витрат, за яким оцінюється частка витрат домогосподарства на 
енергетичні ресурси відносно його доходу. Домогосподарство 
вважається енергетично бідним, якщо понад 10 % його наявного 
доходу витрачається на енергетичні послуги; якщо більше 15 % 
– вважається, що домогосподарство страждає від тяжкої енерге-
тичної бідності; якщо більше 20 % – домогосподарство страждає 
від надзвичайної енергетичної бідності. Перевагою такого підхо-
ду є те, що він дає змогу визначити ступінь тяжкості настання 
енергетичної бідності в домогосподарств для прийняття подаль-
ших державно-управлінських рішень; (б) суб’єктивний метод 
визначення споживачів, які перебувають за межею енергетичної 
бідності, передбачає проведення опитування респондентів щодо 
доходів та умов життя в цілому, які стосуються енергетичної бід-
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ності; (в) об’єктивний метод має на меті моделювання ситуації, за 
якої типове домогосподарство повинне витрачати стільки енергії, 
щоб обігріти своє житло відповідно до норм Всесвітньої органі-
зації охорони здоров’я. Саме на цій основі визначається рівень 
енергетичної бідності.

Крім зазначених методів, в Ірландії, як і у Великій Британії, за-
стосовують підхід «низький дохід – високі витрати». Проте вважа-
ється, що для визначення споживачів, які перебувають за межею 
енергетичної бідності, необхідно використовувати комплексний 
показник, за яким ураховуються всі чинники настання енергетич-
ної бідності. Проте в результаті застосування вказаних методів ви-
значаються різні рівні енергетичної бідності, кожен із яких може 
впливати на прийняття державно-управлінських рішень.

Для боротьби з енергетичною бідністю в Ірландії правовими 
нормами визначено такі заходи: (1) надання соціальних виплат;  
(2) підвищення енергоефективності орендного житла, що перед-
бачає встановлення мінімальних норм енергоефективності для 
таких будівель; 3) зниження витрат на енергоресурси за рахунок 
переключення на різних постачальників енергії; інформаційний 
супровід тих, хто перебуває в групі ризику настання енергетичної 
бідності, щодо переваг постачальників енергоресурсів. Для реаліза-
ції зазначених заходів упроваджено низку інструментів, серед яких:

 – програма «Better Energy Warmer Homes»[94] – спрямована 
на підвищення енергоефективності та тепла в будинках, що пе-
ребувають у власності людей із низькими доходами. Програма 
реалізується урядом Ірландії, у результаті її дії з 2001 р. понад  
130 тис. власників будинків проводили заходи з енергоефектив-
ності у своїх будинках. Уряд Ірландії визначає пріоритетом серед 
заходів щодо боротьби з енергетичною бідністю модернізацію 
будинків для домогосподарств, які перебувають за межею енер-
гетичної бідності, на реалізацію якої було передбачено рекордне 
фінансування в бюджеті 2020 року [89];

 – інструмент «Fuel Allowance» – надання допомоги домогос-
подарствам на опалення їх будинків у зимові місяці. Наразі 410 
тис. домогосподарств отримують допомогу на опалення [95];

 – програми «Local authority-owned housing improvement 
works programmes» – передбачають надання фінансової допомоги 
на підвищення енергоефективності житлових будинків, які нале-
жать місцевим органам влади. У рамках модернізації централізо-
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ваного опалення та енергоефективності будівель DECLG надано 
підтримку близько 30 тис. об’єктам [96];

 – інструмент «Code of Practice for Energy Suppliers» – поси-
лює захист прав споживачів електроенергії та газу. Цей інстру-
мент передбачає, що постачальник повинен повідомити спожива-
ча кілька разів, перш ніж відключити постачання енергоресурсів. 
Вразливі споживачі енергоресурсів не можуть бути відключені 
від постачання електроенергії та газу в період із листопада по бе-
резень [97].

Також застосовуються інструменти: для підвищення енер-
гоефективності домівок: (1) пілотна програма «Warmth and 
Wellbeing» – безкоштовна модернізація будинку для людей із 
респіраторними захворюваннями серед домогосподарств, які 
мають низькі доходи; (2) допомога в модернізації житла людей 
похилого віку, що може включати модернізацію теплоізоляції та 
опалення; для захисту прав споживачів: акредитовані вебсайти 
з порівняння цін на енергоресурси дають змогу споживачам зна-
йти постачальника на найкращих для них умовах; для соціаль-
ного захисту: надання фінансової допомоги домогосподарствам 
із низькими доходами на оплату рахунків за електроенергію та 
газ. Крім того, для боротьби з енергетичною бідністю в поло-
женнях Національного плану з енергетики та клімату (National 
Energy & Climate Plan 2021–2030) задекларовано заходи щодо: 
удосконалення існуючих інструментів з орієнтацією на тих, хто 
найбільше потерпає від енергетичної бідності; розробки показ-
ників енергетичної бідності; запровадження надання державної 
фінансової допомоги на заходи з енергоефективності для домо-
господарств із низьким рівнем доходу й соціальному житлі за 
рахунок надходжень від податку на викиди [89].

 У процесі реалізації заходів із боротьби з енергетичною бід-
ністю в Ірландії головну увагу акцентовано на такі цільові групи, 
як одинокі батьки, мешканці, які мають базові ознаки депривації, 
складні проблеми зі здоров’ям, а також проживають у будівлях 
низької якості. Серед чинників настання енергетичної бідності 
враховується, наприклад, старіння населення паралельно з ліди-
руючою позицією у світі щодо захворювань серцево-судинної та 
дихальної систем. Наводяться дані [98], що у 2014 р. частка лю-
дей віком від 65 років становила 12,7 % від усього населення, а 
частка людей, які потребували стаціонарного лікування, загалом 
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становила 53,3 %. Окрім того, було виявлено, що немовлята, які 
живуть з одинокими батьками в енергетично бідних домогоспо-
дарствах, мають на 30 % більший ризик потрапляння до лікарні 
чи закладів первинної медичної допомоги. За такої ситуації в Ір-
ландії особливу увагу зосереджено на врахуванні цих неформаль-
них норм і правил при визначенні споживачів, які потерпають від 
енергетичної бідності, та боротьбі з нею.

Загалом, більшість держав-членів ЄС у нормах права визначи-
ли проблему поширення енергетичної бідності й закріпили заходи 
боротьби з нею з урахуванням своїх національних особливостей. 
Майже у всіх державах ЄС вимоги Четвертого енергетичного па-
кету імплементовано в Національні плани з енергетики та клімату 
на період 2021–2030 рр. (NECPs), зокрема [76]: визначено пробле-
му енергетичної бідності; установлено індикатор для її виявлення; 
визначено засади формування та реалізації державної політики з 
боротьби з енергетичною бідністю; енергоефективність визначе-
но як основний засіб боротьби з енергетичною бідністю; вагомим 
засобом у боротьбі з енергетичною бідністю є державна підтрим-
ка тарифів чи оплата рахунків для окремих категорій споживачів 
енергоресурсів. У таких державах ЄС як Іспанія, Литва, Італія, 
Мальта, Кіпр, Австрія в Національних планах з енергетики та клі-
мату (NECPs) задекларовано поняття «енергетична бідність».

3.8.4. Пріоритети державної політики скорочення 
енергетичної бідності в Україні в сучасних умовах 

державотворення
 
Валовий внутрішній продукт України у 2021 р  становив 200 

085,54 млн дол. США, а ВВП на душу населення за паритетом 
купівельної спроможності – 14 219,8 дол. США [22]. У 2019 р.,  
за оцінками Державної служби статистики України, 21,8 % до-
могосподарств не мали змоги підтримувати достатньо теплу 
температуру у своєму житлі (на придбання палива, обігрівача 
тощо) протягом опалювального сезону, а 18,8 % домогоспо-
дарств мали недостатньо коштів для своєчасної та в повному 
обсязі оплати рахунків за житло й необхідні послуги з його 
утримання або оплати газу для приготування їжі [99].

Взяті зобов’язання України щодо забезпечення доступу до до-
ступних, надійних, стійких і сучасних джерел енергії для населен-
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ня відповідно до положень Третього та Четвертого енергетичних 
пакетів поступово впроваджуються в життя, але спостерігається 
його несистемність. Це передусім стосується таких напрямів за-
безпечення доступності енергії для населення, як виявлення й бо-
ротьба з енергетичною бідністю.

Формування інституціональних засад боротьби з енергетич-
ною бідністю в Україні перебуває на початковому етапі. На цьому 
етапі визначено потребу, реалізація якої потребує спільних орга-
нізаційних дій за участю державних інституцій, що зазначено в 
Законі України «Про енергетичну ефективність» (відносини, що 
виникають у сфері забезпечення енергетичної ефективності спря-
мовані на скорочення енергетичної бідності) [41].

Згідно з положеннями Четвертого енергетичного пакета «Чис-
та енергія для європейців» (зокрема Регламенту ЄС 2018/199) 
[100] держави-члени ЄС розробили інтегровані національні 
плани з енергетики та клімату (National energy and climate plans 
(NECPs)), у яких задекларували проблему поглиблення енерге-
тичної бідності, надали трактування цього поняття, визначили 
положення з виявлення й боротьби з енергетичною бідністю. В 
Україні наразі здійснюється моніторинг можливості населення 
задовольняти свої енергетичні потреби. Для цього використову-
ються різні показники, проте вони враховують лише окремі ас-
пекти енергетичної бідності.

Так, відповідно до Методики комплексної оцінки бідності 
[101] визначаються чинники позбавлення або обмеження досту-
пу до матеріальних благ/послуг для підтримання способу жит-
тя, притаманного конкретному суспільству в конкретний період, 
серед яких і критерії, що характеризують настання енергетичної 
бідності. До них, зокрема, належать: відсутність через брак ко-
штів житла в нормальному стані (протікає дах, вологі стіни/підло-
га/фундамент або гнилі віконні рами чи підлога); нестача коштів 
для підтримування достатньо теплої температури у своєму житлі 
(на придбання палива, обігрівача тощо) протягом опалювального 
сезону; наявність у домогосподарства заборгованості з виплати 
іпотечного кредиту або орендних платежів, рахунків за комуналь-
ні платежі, платежів за придбання товарів та послуг на виплату 
або інших платежів за кредитами. За цими критеріями Державна 
служба статистики України вивчає результати самооцінювання 
домогосподарствами рівня їх доходів. Але зазначені критерії не 
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враховують взаємозалежності основних чинників (низький рі-
вень доходів, низька енергоефективність будівель та високі ціни 
на енергію), які спричиняють виникнення енергетичної бідності 
серед споживачів енергоресурсів. Варто також ураховувати, що 
комбінація основних чинників зумовлює виникнення інших (які 
зокрема характеризують звички користувачів енергії, особливості 
приміщення), інтегральний вплив яких призводить до зростання 
ймовірності настання енергетичної бідності.

Для подальшої інституціоналізації виявлення та боротьби з 
енергетичною бідністю в Україні згідно з положеннями Четвер-
того енергетичного пакета «Чиста енергія для європейців» постає 
низка важливих завдань, що стосуються виявлення й боротьби 
з енергетичною бідністю. Актуальними залишаються питання 
щодо визначення критеріїв вимірювання енергетичної бідності, 
моніторингу реалізації цілей боротьби з енергетичною бідністю. 
При цьому варто врахувати досвід держав-членів ЄС (зокрема Ір-
ландії, Італії), а також Великої Британії, де на сьогодні вже розро-
блено відповідні методики та критерії, що беруть до уваги нефор-
мальні норми (культурні традиції, національні цінності, історичні 
передумови), а також визначено організації, які працюють над ви-
рішенням цих питань.

Для боротьби з енергетичною бідністю в положеннях Третьо-
го та Четвертого енергетичних пакетів ЄС регламентовано низку 
заходів, які держави мають впроваджувати в межах енергетичної, 
соціальної та економічної державних політик. Для реалізації захо-
дів боротьби з енергетичною бідністю в Україні в розрізі кожного з 
факторів виникнення й поглиблення цього явища в найближчій пер-
спективі державна політика має бути сфокусована на пріоритетах.

Для удосконалення заходів боротьби з енергетичною бідністю 
в Україні в розрізі такого фактору, як енергетична ефективність 
будівель доцільно використати досвід держав ЄС щодо зміцнення 
співробітництва між споживачами, виробниками, постачальника-
ми енергії та неурядовими організаціями в напрямі підвищення 
енергоефективності будівель вразливих та/або споживачів, що 
потерпають від енергетичної бідності. Зокрема, доцільно розгля-
нути можливість залучення постачальників енергії, операторів 
мережі до надання грантів, субсидій уразливим та/або спожива-
чам, які потерпають від енергетичної бідності, для термомодерні-
зації будівель та заміни систем опалення з урахуванням досвіду 
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Великої Британії (програма «Energy Company Obligation»2),1 
Данії («Energy subsidy»), Мальти («Energy efficiency obligations»), 
Нідерландів («Energy bank»), Франції («White certificate scheme –  
Energy poverty obligation»). В аспекті залучення постачальників 
енергії, неурядових організацій до проведення консультацій із 
підвищення енергоефективності доцільно врахувати досвід Ав-
стрії («Electricity help fund»), Бельгії («Energy Savers»), Нідер-
ландів («Energy box»). Також в аспекті сприяння розвитку ефек-
тивного централізованого теплопостачання доцільно заохочувати 
забудовників житла до впровадження додаткових систем опален-
ня з використанням сонячних та геотермальних теплових насо-
сів; установлювати в будівлях закладів освіти й охорони здоров’я 
системи опалення з використанням сонячних та геотермальних 
теплових технологій, для зразкової ролі таких будівель у модер-
нізації систем опалення; запровадити оцінку та моніторинг рівня 
досягнення ефективності систем теплопостачання  порівняно з 
кращими світовими практиками.

Для удосконалення заходів боротьби з енергетичною бідністю 
в Україні в розрізі високих витрат на енергоресурси в складі до-
ходів домогосподарств доцільно розглянути питання про впрова-
дження досвіду Бельгії («Electricity and gas fund», «Social tariff for 
natural gas and electricity»), Великої Британії («Energy Price Cap», 
«Warm Home Discount»), Німеччини («Social funding for energy 
bills Hannover», «Care-Energy social tariff Hamburg»), де одночасно 
діє соціальний тариф для окремих категорій споживачів енергоре-
сурсів (вразливі споживачі енергоресурсів, люди з інвалідністю, 
домогосподарства, які отримують соціальну допомогу) та нада-
ється державна соціальна допомога визначеній групі споживачів 
(домогосподарства, які мають низький рівень доходу, пенсіоне-
ри, домогосподарства, які мають заборгованість). Для скорочення 
заборгованості вразливих споживачів за енергетичні послуги в 
Україні, крім існуючого механізму реструктуризації заборгова-
ності, доцільно використати досвід Франції («CCAS Emergency 
Financial Assistance»), Німеччини («Loan for outstanding energy 
payments»), де домогосподарствам, які одержують соціальну до-
помогу й безробітним (в окремих випадках) регіональні органи 
влади можуть надавати позики чи фінансову допомогу.

2 Більш детальна інформація про зазначені програми, результати їх 
впровадження у джерелі [46]
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Для запобігання поширенню енергетичної бідності такого фак-
тору, як звички користувачів енергії, доцільно розглянути мож-
ливість запровадження в Україні механізму надання вразливим 
споживачам індивідуальних порад і рекомендацій щодо заходів 
економії енергії, зміни їх звичок, з використанням досвіду таких 
держав ЄС, як  Франція, Італія, Мальта, Іспанія, Велика Британія – 
програма «Consumer empowerment in a smart meter world (SMART-
UP)»; Болгарія, Хорватія, Словенія – програма «Reduced Energy 
use And Change Habits (REACH)»; Чехія – програма «EFEKT».

Для скорочення енергетичної бідності в Україні в розрізі факто-
ру – обмежені можливості доступу до альтернативних видів енер-
гії – варто запровадити досвід держав ЄС, де функціонують схеми 
державної підтримки побутових споживачів для: встановлення 
або заміни систем опалення з відновлюваних джерел, з таких, 
як геотермальне тепло, енергія довкілля, сонячна енергія (Кіпр –  
програма «Support scheme for installation or replacement of solar 
water heating systems for houses», Польща – «Clean Air programme», 
Фінляндія – «Energy Subsidy by Households», Хорватія –  
«Subsidy for heating system replacement in family houses»); вста-
новлення установок малої генерації електроенергії з відновлю-
ваних джерел (Мальта – програма «Support schemes for renewable 
energy and insulation», Польща – «Prosument – subsidies for small 
RES installations», Словаччина – «Green for households», Швеція – 
«Subsidies for energy storage», «Subsidies for solar systems»).

Для пом’якшення впливу фактору невідповідності між енерге-
тичними потребами домогосподарств і доступністю енергії для на-
селення через соціальні та медичні причини в боротьбі з енергетич-
ною бідністю в Україні доцільно використати досвід ЄС, який за 
цим чинником передбачає удосконалення механізму захисту враз-
ливих споживачів від відключення в певні періоди, спрямовані на 
задоволення потреб таких споживачів в електричні енергії та при-
родному газу в частині захисту від відключення енергопостачання 
таких категорій споживачів, як люди з інвалідністю, люди, які мають 
тяжкі захворювання, а відключення від енергопостачання може за-
грожувати життю або мати серйозні наслідки для здоров’я. Ідеться 
про досвід Угорщини (програма «Protection for disabled consumers»),   
Словенії («Disconnection protection vulnerable households»).

Для удосконалення заходів боротьби з енергетичною бідніс-
тю в Україні в розрізі такого фактору, як низька поінформованість 
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споживачів про існуючі пропозиції, програми підтримки, заходи 
енергозбереження в побуті, доцільно використати досвід ЄС, що 
передбачає розробку інструменту: залучення постачальників, опе-
раторів енергоресурсів до надання вразливим споживачам кон-
сультацій із покращення енергоефективності їх житла (Латвія –  
програма «Energy Efficiency Obligation Scheme», Люксембург – 
«Energy efficiency obligations», Німеччина – «Caritas Electricity saving 
check»). Також доцільно запровадити інформаційно-просвітницьку 
роботу зі споживачами енергоресурсів стосовно їхніх прав за допо-
могою телевізійного/радіомовлення, а створення автоматизованої 
системи моніторингу поданих та розглянутих скарг/звернень спри-
ятиме урегулюванню спорів, доступних для всіх споживачів.

Висновки. Дослідження присвячено обґрунтуванню концепту-
альних засад державно-управлінської діяльності в боротьбі з енер-
гетичною бідністю та напрямів удосконалення державної політи-
ки зі скорочення енергетичної бідності в Україні з урахуванням 
зарубіжного досвіду. Результати, одержані в процесі дослідження, 
дають підстави сформулювати такі висновки і пропозиції.

1. Аналіз наукових праць вітчизняних і зарубіжних учених, по-
зицій, що задекларовані в нормативних документах окремих дер-
жав ЄС щодо дефініції «енергетична бідність», дав змогу вияви-
ти, що існує різнорідність поглядів щодо врахування когнітивних 
ознак при формулюванні поняття енергетичної бідності, виходячи 
із сучасного світового розвитку. Більшість позицій фахівців та офі-
ційно задекларовані терміни «енергетична бідність» у Національ-
них планах із питань енергетики та клімату (NECPs) в окремих 
державах ЄС ґрунтуються на врахуванні лише такої характерної 
ознаки енергетичної бідності, як неможливість окремих груп та 
прошарків населення реалізувати свої потреби в енергетичних ре-
сурсах. Запропоновано авторське визначення поняття «енергетич-
на бідність», принциповою відмінністю якого від відомих раніше 
позицій авторів є формулювання на основі системного досліджен-
ня когнітивних ознак енергетичної бідності, аналізу особливостей 
їх прояву в сучасному світі загалом та в реаліях сьогодення Укра-
їни. Аналіз взаємозв’язку понять «вразливі споживачі енергоре-
сурсів», «паливна бідність», «енергетична бідність» дає підстави 
стверджувати, що узагальнюючою є небезпека внаслідок немож-
ливості реалізувати потреби в енергетичних ресурсах, а ступінь 
небезпеки може слугувати мірою для розрізнення цих понять.
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2. З’ясовано, що існують різні підходи щодо визначення фак-
торів виникнення енергетичної бідності, а комбінація основних 
факторів енергетичної бідності окреслює коло інших. Інтеграль-
ний вплив цих факторів в Україні, зокрема низький рівень енер-
гоефективності будівель і монопольне становище підприємств 
теплопостачання за існуючої «витратної» методології тарифоут-
ворення на постачання теплової енергії, високиї витрат на енер-
горесурси в складі доходів домогосподарств, звички користувачів 
енергії, що проявляються, головно, в існуванні патерналістських 
очікувань, обмежених можливостей доступу до альтернативних 
видів енергії, невідповідності між енергетичними потребами 
домогосподарств і доступністю енергії для населення через со-
ціальні чи медичні причини, низьку поінформованість про про-
грами підтримки споживачів енергоресурсів та заходи енергозбе-
реження в побуті створює перешкоди в досягненні Цілей сталого 
розвитку України на період до 2030 року.

3. Визначення загальних цілей для всіх держав-членів ЄС 
щодо формування інституціональних засад подолання енерге-
тичної бідності задекларовано в документах Третього та Чет-
вертого енергетичних пакетів. Відповідно до положень Чет-
вертого енергетичного пакета «Чиста енергія для європейців» 
щодо виявлення й боротьби з енергетичною бідністю кожна 
держава ЄС розробила й затвердила National energy and climate 
plans (NECPs) на період 2021–2030 рр., у яких: визначено про-
блему енергетичної бідності; встановлено індикатор для її ви-
явлення; окреслено засади формування та реалізації державної 
політики з боротьби з енергетичною бідністю; енергоефектив-
ність визначено як основний засіб у боротьбі з енергетичною 
бідністю; вагомим засобом у боротьбі з енергетичною бідністю 
є державна підтримка тарифів чи оплата рахунків для окремих 
категорій споживачів енергоресурсі Для висвітлення інституці-
ональних особливостей боротьби з енергетичною бідністю  не 
випадково обрано конкретні держави. Саме у Великій Британії, 
Ірландії та Італії було започатковано дослідження енергетичної 
бідності, саме ці держави є лідерами у формуванні інституціо-
нальних засад виявлення енергетичної бідності та боротьби з 
цим явищем, хоча цей процес остаточно не завершено.

4. В Україні, незважаючи на задекларовані положення Третьо-
го та Четвертого енергетичних пакетів, формування інституціо-
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нальних засад боротьби з енергетичною бідністю перебуває на 
початковому етапі. У зв’язку з цим для боротьби з енергетичною 
бідністю в Україні актуальним завданням є імплементація на-
копиченого міжнародного досвіду розв’язання цієї комплексної 
проблеми. Для досягнення цілей забезпечення доступу населення 
до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел енергії, скоро-
чення енергетичної бідності в найближчій перспективі державна 
політика має бути сфокусована на пріоритетах:

– визначення на національному рівні терміна «енергетична 
бідність», запровадження індикаторів виявлення енергетичної 
бідності, способів та заходів її подолання; запровадження щоріч-
ного моніторингу та опублікування звіту про стан енергетичної 
бідності в Україні та заходів боротьби з нею; розробка інстру-
менту залучення постачальників, операторів енергоресурсів до 
співфінансування заходів енергоефективності будівель у тих до-
могосподарствах, які потерпають від енергетичної бідності; за-
провадження частки заходів з енергоефективності на пріоритет-
ній основі в домогосподарствах, які потерпають від енергетичної 
бідності в межах передбаченої законодавством Стратегії термомо-
дернізації будівель; залучення до сертифікації енергетичної ефек-
тивності будівель уразливих споживачів енергоресурсів і тих, хто 
страждає від енергетичної бідності. на пріоритетній основі;

– надання індивідуальних порад і рекомендацій уразливим спо-
живачам щодо економії енергії, зміни їх поведінки на енергетично-
му ринку; державна підтримка вразливих споживачів на придбання 
обладнання (сонячних панелей, теплових насосів, геліоколекторів) 
для забезпечення повноцінної участі побутових споживачів в енер-
гетичному ринку; стимулювати створення енергетичних коопе-
ративів для генерації е/е з відновлюваних джерел, їх інтеграція в 
об’єднану енергетичну систему України, державна підтримка тих 
кінцевих споживачів енергетичного кооперативу, хто має низький 
дохід або є уразливим, що  сприятиме переходу від суспільства со-
ціального споживання до соціального інвестування;

– інформаційно-просвітницька робота зі споживачами енер-
горесурсів стосовно їхніх прав за допомогою телевізійного/ра-
діомовлення та створення автоматизованої системи моніторингу 
поданих та розглянутих скарг/звернень сприятиме врегулюванню 
спорів, доступних для всіх споживачів; заохочення забудовників 
житла до впровадження додаткових систем опалення з викорис-
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танням сонячних та геотермальних теплових насосів; встанов-
лення в будівлях закладів освіти й охорони здоров’я системи 
опалення з використанням сонячних та геотермальних теплових 
технологій для зразкової ролі таких будівель у модернізації сис-
тем опалення; розробка місцевих енергетичних планів, схем те-
плопостачання населених пунктів, за принципом оптимального 
поєднання різних систем теплопостачання; оцінка та моніторинг 
рівня досягнення ефективності систем теплопостачання   порів-
няно з кращими світовими практиками.

Перспективами подальших розробок у цьому напрямку 
є концептуалізація енергетичної бідності як елемента системи 
енергетичної безпеки.
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Ukraine, the National Academy of Sciences of Ukraine dated May 18, 2017 
No. 827/403/507/113/232], Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
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ЧАСТИНА 4
 

НОВА ПУБЛІЧНА СЛУЖБА  
В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ 

Наталія Лікарчук,
докторка політичних наук, професорка кафедри державного 

управління, Навчально-науковий інститут публічного 
управління та державної служби Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, Україна

РОЗДІЛ 4.1. КАДРОВА КОРУПЦІЯ ЯК «ЕРОЗІЯ» 
УПРАВЛІНСЬКОЇ СПРОМОЖНОСТІ ДЕРЖАВИ

Анотація. З червня 2022 р. Україна стала ближчою до Європейського 
Союзу – отримала статус країни-кандидата в ЄС. Щоб у 
майбутньому стати частиною ЄС, ми маємо виконати кілька 
умов. Серед них є не просто необхідність, а вимога – реальний 
«запуск» роботи органів, які мають боротися з корупцією, 
особливо з таким її видом, як кадрова. Цей вид корупційних ді-
янь базується на взаємовідносинах і взаємозалежності між 
двома суб’єктами: особами, які мають право призначати на 
посади або мають можливість «впливати» на результати ви-
борів, та зацікавленими особами. Небезпека полягає в тому, 
що в умовах постійних змін суспільно-політичної, економічної 
та духовно-ідеологічної ситуації виникають нові форми про-
яву таких корупційних зловживань.
Предметом дослідження є кадрова корупція в органах дер-
жавної влади.
Методологічна основа роботи визначається специфікою 
предмета дослідження, де використовуються загальнонау-
кові методи пізнання (аналіз, синтез, узагальнення, аналогії, 
класифікація та моделювання); діалектичний і системний 
методи; структурно-функціональні.
Метою роботи є аналіз кадрової корупції та її негативного 
впливу на процес управління державними установами.
Антикорупційна політика не повинна бути формальною: не 
сприймати її як комунікативні кампанії чи створювати нові 
антикорупційні структури, ухвалювати величезну кількість 
законодавчих актів і періодично, і це вже звично для нас, по-
вторювати одні й ті ж самі дзвінки, звіти та звітувати про 
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виконану роботу, а побудувати систему антикорупційного 
мислення на рівні всього суспільства.
Практичні наслідки. Нашій державі необхідно розробити 
концепцію функціонального механізму соціально-правового 
контролю за корупційними злочинами та розширити правову 
діяльність у рамках їй запобігання.
Треба працювати над своїм світоглядом, своєю індивідуаль-
ною методологією, вміти мислити системно, тобто не трак-
тувати корупцію просто як суму злочинів, а розуміти її як 
складну мегасистему, ментальний феномен і навіть соціаль-
ний інститут (у негативній перспективі). Системний об’єкт 
потребує системного методу пізнання і відповідного впливу.

Natalia Likarchuk,
Doctor of Political Sciences, Professor of Department of Public 

Administration, Educational-Scientific Institute of Public Management  
and Public Service of the Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, Ukraine

PERSONNEL CORRUPTION AS «EROSION» OF THE 
STATE’S MANAGERIAL CAPACITY

Abstract. Since June 2022, Ukraine has become closer to the European 
Union – having received the status of an EU candidate country. 
In order to become part of the EU in the future, we have to fulfill 
several conditions. Among such tasks, there is not just a need, 
but a requirement – a real «start-up» of the work of bodies that 
are supposed to fight corruption, especially with such a type of 
corruption as – personnel corruption. This type of corruption 
acts is based on mutual relations and interdependence between 
two subjects: persons who have the right to appoint to positions or 
have the opportunity to «influence» the outcome of elections, and 
interested persons. The danger is that in the conditions of constant 
changes in the socio-political, economic and spiritual-ideological 
situation, new forms of manifestation of such corrupt abuses appear.
The subject of the study is personnel corruption in state authorities.
The methodological basis of the work is determined by the 
specificity of the research subject, where general scientific methods 
of cognition (analysis, synthesis, generalization, analogies, 
classification and modeling) are used; dialectical and systemic 
methods; structural and functional.
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The purpose of the work is to analyze personnel corruption and 
its negative impact on the process of managing state institutions.
Conclusions. Anti-corruption policy should not be formal: do 
not perceive it as communication campaigns or create new anti-
corruption structures, adopt a huge number of legislative acts and 
periodically, and it is already common for us, to repeat the same 
calls, reporting and reporting on the work carried out, but to build 
system of anti-corruption thinking at the level of the entire society.
Practical implications. Our state needs to develop a concept of 
a functional mechanism of socio-legal control over corruption 
crimes and expand legal activity within the framework of its 
prevention.
It is necessary to work on one’s worldview, one’s individual 
methodology, to be able to think systematically, that is, not to 
interpret corruption simply as a sum of crimes, but to understand it 
as a complex megasystem, a mental phenomenon, and even a social 
institution (in a negative perspective). A system object requires a 
system method of cognition and corresponding influence.

 
Вступ. Нове тисячоліття збільшило не лише кількісний по-

казник завдань в органах державної влади, але й ускладнило їх 
якісні показники. Від формування, налагодження роботи та ефек-
тивності функціонування системи державного управління як 
складової соціальної системи суспільства залежить модернізація 
самої держави та її управлінських інституцій.

Визнання змін пов’язано з глибокою, безпрецендентною й не-
бувало затяжною кризою, причинами якої є не лише аномальні 
явища в системі державного управління, а й російсько-українська 
війна, розв’язана агресивним сусідом.

Управлінська криза в Україні набула всезагального, глибокого 
та затяжного характеру, «зачепивши» весь управлінський верти-
кальний і горизонтальний зв’язок та «розірвавши» інформаційні 
потоки між державними інституціями й суспільством. Це поруши-
ло принципи стимулювання, відповідальності, дисципліни, чіткос-
ті виконання прийнятих рішень та базові положення демократії.

Майбутнє України, і ті виклики, перед якими ми стоїмо, дикту-
ють нові парадигми розвитку, мислення й поведінки. Тому важли-
во для України, перед тим, як реформувати систему державного 
управління, добре вивчити та проаналізувати проблеми, що стали 
на заваді її розвитку та модернізації.
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Україна з червня 2022 р. більше наблизилася до Європейсько-
го Союзу – отримавши статус країни-кандидата ЄС. Але для того, 
щоби стати частиною ЄС у майбутньому, ми маємо виконати кіль-
ка умов. Серед таких завдань стоїть не просто потреба, а невід-
кладна вимога – реальний «запуск» роботи Спеціалізованої анти-
корупційної прокуратури, а, отже, питання боротьби з корупцією 
залишилося актуальним для нашої держави навіть під час росій-
ської агресії, і, як показує така «прицільна увага» європейських 
структур до цієї проблеми, корупція є тим внутрішнім «гальмом», 
що стримує інноваційний розвиток держави.

Сьогодні корупція в Україні стала одним з елементів функ-
ціонування держави, вносячи дисонанс в інституційну систему 
країни, що призвело до занепаду економічної сфери, загрозливих 
зрушень у свідомості громадян і дало поштовх тотальній недовірі 
до органів державної влади.

Так, у суспільній свідомості занепокоєність проблемами коруп-
ції стає більш гострою, а розуміння та усвідомлення розв’язання 
цієї проблеми – усе більш песимістичним, і пов’язано це з тим, 
що довести факти корупції набагато складніше, ніж «звичайні» 
правопорушення, тим більше, коли цей фактаж приховують або 
«блокують» найвищі державні посадовці, ігноруючи очевидне 
невдоволення суспільства. Корупція в Україні перетворилася в 
тяжку хворобу, особливо небезпечною вона може стати в оборон-
ній сфері, яка є найбільш закритою державною інституцією, тим 
більше під час російсько-української війни.

В останні роки в Україні ця тема супроводжується безперерв-
ними та, інколи, – «приголомшливими» звинуваченнями й коруп-
ційними скандалами, що розпочинаються з порушення слідчих 
дій, активним обговоренням у ЗМІ питань кадрової політики у 
вищих ешелонах влади, але цим усе й закінчується – далі справи 
«стоять на місці», а з часом – просто зникають на тлі «наступ-
них», не менш гучних, корупційних скандалів. Значна частина 
громадян України розцінює такі явища як ознаку «повного роз-
кладання» нинішньої управлінської та політичної еліти, що «зне-
цінює» в нашій державі поняття «еліта».

Проблема корупції в Україні залишається темою, яка не зникала 
з обговорення на різноманітних політичних шоу, на шпальтах дру-
кованих інформаційних джерел, у виступах політиків, у соціаль-
них мережах – створивши щось схоже на «соціальну пандемію». 
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Усі питання щодо причин виникнення корупції є не просто актуаль-
ними для України, а й наболілими, які постійно «мусуються» засо-
бами масової інформації, політиками, державними діячами на най-
вищому рівні, трансформувавшись уже у «формальний популізм» та 
бездіяльність, – попри велику кількість структур, які створювалися з 
метою запобігання, виявлення та боротьби з цим явищем.

Водночас керівники держави, політики безкінечно обговорю-
вали в ЗМІ, інтернеті корупційні правопорушення, особливо ак-
центуючи увагу на корупційних діяннях своїх опонентів, висту-
паючи із сенсаційними заявами про категоричну неприйнятність 
такого явища. Неодноразово фіксуються факти, як провладні 
управлінські структури демонстративно підкреслюють державну 
значимість і «активну діяльність» центральних органів влади в 
боротьбі з корупцією, не усвідомлюючи (чи не бажаючи бачити 
очевидне), що реальних результатів – не видно.

На жаль, у соціальних мережах також активно обговорюється 
та засуджується така поведінка чиновників, але поза увагою за-
лишається поведінка самого населення, яке все ж таки «поблаж-
ливо» ставиться до таких правопорушень.

Крім того, ми бачимо, що населення «вимушене купувати» 
послуги держави-бюрократа, оскільки нав’язаний чиновниками 
порядок денний взаємовідносин населення і владних структур 
створює велику кількість штучних адміністративних бар’єрів (на-
приклад бюрократичну «волокиту»), подолання якої і стає джере-
лом «бюрократичної ренти».

4.1.1. Ключові чинники виникнення корупції в органах 
державної влади

 
Ми розглядаємо корупцію як соціальне явище й визначаємо її 

як монополію влади приймати необгрунтовані, неправомірні та 
немотивовані (часто довільно, інколи одноосібно) рішення, зло-
вживаючи посадовим становищем із метою власної вигоди.

Чим більше розвинуті в державі принципи демократії, тим мен-
ше ризиків у країні до зародження корупційних правопорушень.

Причин «розростання» та вкорінення в систему державних 
інституцій корупції – безліч. Неповага до законів є базовим 
чинником, який визначає «розростання» в державі корупцій-
них зловживань.
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Як уже неодноразово зазначали фахівці, – причинами корупції 
є політичні, соціально-культурні, економічні, інституціональні, 
адміністративні, психологічні чинники. Досить важливим чинни-
ком є низький рівень моральних принципів як у суспільстві, так і 
в середовищі державних посадовців та дисфункціональні зв’язки 
всередині інститутів державної служби [12].

На наше переконання, базовими передумовами виникнен-
ня таких дисфункціональних, обмежених та розрегульованих 
взаємозв’язків у середовищі інститутів державної влади є:

1. Слабкість інтегративних зв’язків суспільства й органів дер-
жавної влади – передусім інститутів соціального контролю (в 
Україні це ще і брак досвіду громадських структур).

2. Неефективність «нової» моделі суспільства «в українському 
виконанні», яка не дає змоги громадянському суспільству, дер-
жавним посадовцям реалізовувати свої інтереси законними спо-
собами.

3. Перебування соціуму в стані «соціальної аномії» [15, с. 21] –  
насамперед це морально-психологічний стан суспільства, який 
характеризується:

 – розщепленням, дезорганізацією й деградацією системи цін-
ностей і соціальних норм;

 – розбіжностями між проголошеними суспільством цінностя-
ми й доступністю для людей законних засобів їх досягнення, що 
мають забезпечувати відповідну поведінку й порядок у державі.

Крім того, важливою особливістю аномічного суспільства є 
розширення тіньових аспектів соціальної дійсності.

І все ж, ми можемо стверджувати, що причинами корупції є 
комплекс чинників, який поєднує всі сфери людської діяльності.

Отож, політичними чинниками існування корупції є:
 – неможливість реалізації демократичних принципів (з різ-

них обставин);
 – зниження реальної політичної конкуренції й переслідуван-

ня опозиції;
 – порушення верховенства закону;
 – неефективність функціонування політичних інститутів;
 – зменшення довіри до влади і, як наслідок, – відсутність зво-

ротного зв’язку між владою й суспільством;
 – зміщення ядра й цілей управлінської політики: від загально-

національного розвитку до «обслуговування» олігархічних груп.
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Так, економічні чинники корупційних зловживань це завжди 
збитки для держави, які надзвичайно важко визначити із-за при-
хованого виду такого типу злочинів.

До основних економічних чинників корупції віднесено:
 – неефективність розподілу державних фондів;
 – зростання фінансових і матеріальних ресурсів;
 – зниження конкуренції, і, як наслідок, – збитки в економіч-

ному секторі;
 – зростання тіньової економіки;
 – погіршення інвестиційного клімату.

На наш погляд, вагомим показником тут виступає той факт, що 
між ступенем корумпованості суспільства й матеріальним благо-
получчям громадян існує зворотний зв’язок: чим більше держава 
вражена корупцією, тим гірше й бідніше живуть громадяни.

Економічні чинники це не лише низька заробітна плата певної 
категорії посадових осіб, а й широкі повноваження окремих осіб/
груп щодо впливу на роботу органів державної влади, бізнесу і 
громадянського суспільства.

Інституціональними чинниками корупції вважаються:
 – високий ступінь «закритості» роботи державних структур;
 – «нестача» прозорості в системі законодавства;
 – певним чином слабка, інколи «недолуга» кадрова політи-

ка, яка допускає поширення «синекур» (щось на кшталт того, що 
певним особам дають можливість заробляти на безглуздих, ало-
гічних та нераціональних процедурах без зайвих зусиль);

 – можливість просування по службі, «оминаючи» показники 
щодо результативності праці на попередніх посадах.

Відповідно, соціально-культурними причинами корупції є:
 – деморалізація (моральний занепад) суспільства;
 – недостатня/часткова поінформованість громадян, і в під-

сумку, – зниження рівня комунікації в суспільстві;
 – суспільна пасивність до правопорушень державних та по-

літичних персон;
 – зростання соціальної нерівності (зубожіння населення);
 – неспроможність влади вирішувати соціальні питання;
 – посилення організованої злочинності;
 – втрата значення поняття «морально-етичні норми»;
 – наростання конфліктів та кризових явищ.

До адміністративних чинників корупції віднесено:
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 – неувага держави і громадян до питань організації держав-
ного управління (державний аппарат стає нераціональним через 
некомпетентність, «забюрократизованість», байдужість і халат-
ність працівників);

 – низька кваліфікація кадрів;
 – нечіткість прописаних службових функціональних обов’язків;
 – відсутність відкритих правил відбору та просування по 

службовій ієрархії;
 – недостатність ефективної діяльності правоохоронної систе-

ми в питаннях запобігання корупції.
І щодо психологічних чинників, то особа сама приймає рішення: 

у якому напрямку розвиватися. І тут виникає акмеологічний аспект –  
частина психології, яка вивчає розвиток людини та простежує 
можливості досягнення нею вищого ступеня (акме) індивідуаль-
ного розвитку особистості. Цей напрям має два шляхи розвитку:

перший – прогресивний – акмеологічний або девіантний;
другий – делінквентної поведінки (зі злочинними рисами), що 

порушує норми суспільства.
Так, в особистості можуть проявлятися як специфічні риси й 

«деформаційні», які роблять таку особу потенційно готовою до 
корупційної злочинної поведінки. У першому випадку ми маємо 
на увазі низьку стійкість до корупційної поведінки. У другому – 
схильність до злочинного мислення й поведінки.

Загалом, морально-психологічна атмосфера в суспільстві 
впливає на рівень корупції. Найпоширенішими причинами ко-
рупції стають:

 – відчуття нестабільності в суспільстві та, часто, – виникнен-
ня неузгодженості позицій між органами влади і громадськістю;

 – низька заробітна плата, яка не відповідає кваліфікації пра-
цівника;

 – некомпетентність керівництва.
Зауважимо, що корупційна поведінка – полімотивована, 

тобто має два базових обгрунтування. Перше обгрунтуван-
ня – видиме й базується на користі, бажанні забезпечити себе 
матеріально й нематеріально (наприклад «потішити» себе ам-
біційно). Інший – де глибока мотивація корупційних вчинків 
полягає в реалізації ігрових моментів, що функціонує в без-
свідомій сфері психіки. І це корупціонеру приносить велике 
психологічне задоволення. Водночас ігрові моменти корупції 
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переплітаються з корисними й починають детермінувати (обу-
мовлювати) один одного.

Наявність цих двох основних мотиваційних чинників, з од-
ного боку, і пояснює розростання корупції, з другого – відпо-
відна поведінка реалізується протягом багатьох років, переро-
джуючись у такий стиль життя.

І відносно рівня моральних принципів, то слушною буде думка 
А. Парсонса та В. Ротштейна, які зазначають, що витоки коруп-
ційної дійсності матеріалізуються не тому, що суспільство вважає 
їх слушними, а тому, що порядність і чесність у державі не шану-
ється, тому корупція стає повсякденним явищем [14, с. 454–455].

Якщо суспільство розглядає корупцію як складову свого бу-
денного життя, це говорить про те, що майже все населення мис-
лить і діє корумповано. Тут перед фізичною особою постає таке 
важливе питання, як моральні принципи, недотримання яких 
може призвести й до персональних втрат.

Україна, отримавши в Брюсселі статус країни-кандидата ЄС, 
повинна вже сьогодні приймати норми Типового кодексу пове-
дінки (ст. 5.2) для державних службовців Ради Європи, який без-
посередньо фіксує поведінку державних осіб із позицій чесності, 
неупередженості в роботі, вказуючи на інтереси суспільства при 
ухваленні рішень [10].

У спеціалізованій літературі поведінкова етика державного 
посадовця розцінюється як атрибут професіоналізму, а також 
управлінської компетенції [7, с. 18]. Зазначимо, що етика поведін-
ки державного службовця або посадової особи органів місцево-
го самоврядування має нормативно-деонтологічний (досліджує 
проблеми моралі та моральності) характер, що на практиці ви-
будовується через створення відповідних законів, кодексів, інших 
офіційних документів, які формують не лише єдиний морально-
етичний простір державного службовця, а й, з часом, стають тра-
диційними нормами функціонування державної служби.

Звернемо увагу, що саме в морально-деонтологічному характе-
рі відносин (про які ми згадували) цементуються приписи, забо-
рони, рекомендації, вимоги, правила, норми та інші імперативи, а 
також формуються такі виміри морально-етичного простору дер-
жавного службовця, як гуманізм, вірність службовому обов’язку, 
патріотизм, професійна честь, доброзичливість, порядність, чуй-
ність, тактовність, делікатність та пунктуальність [11 с. 145].
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Ми не будемо доводити, настільки затребуваними для Украї-
ни є ці принципи в професійно-службовій діяльності посадових 
осіб. Ми говоримо про те, що в Україні склалася така політична й 
управлінська системи, що будь-якій фізичній особі чи структурі 
не вигідно бути чесною – краще вирішити питання за, наприклад, 
матеріальну винагороду, ніж домагатися довго справедливості 
(особливо це стосується правоохоронної та судової систем).

Корупція це та хвороба, що тяжко лікується з причини важкого 
діагностування. Корупційну «активність» посадових осіб допо-
внює моральна готовність самих громадян використовувати вже 
сплачений адміністративний ресурс.

Корупція в системі органів державної влади стала основною 
перепоною не лише політичного, економічного, а й духовного 
відродження країни, реальною загрозою національній безпеці 
країни, бар’єром на шляху до інноваційних перетворень.

У наукових джерелах досліджено і проаналізовано існуван-
ня множинних форм (проявів) корупції: на перший погляд – від 
умовно «простих», на кшталт хабарництва, непотизму, кумівства, 
фаворитизму, корисних зв’язків (використання знайомства) – так 
званого «блату» та протекціонізму, «торгівлі впливом» – непо-
літичного корупційного зв’язку (наприклад «телефонне право», 
«вихід на потрібних людей»), патронажу – особливого виду опі-
ки, «мережі солідарності» – єдності інтересів, завдань, стандартів 
та взаємної підтримки; – до більш складних, які функціонують у 
вигляді корупційних схем – лобізму (в негативному значенні – не-
законного тиску на представників влади), незаконному розподілі 
ресурсів і перерозподілі суспільних благ, протизаконній привати-
зації, беззаконній підтримці й фінансуванню політичних струк-
тур (партій), наданні пільгових кредитів і до підтримки певних 
законодавчих актів парламентом на угоду одному з олігархів чи 
групі осіб (голосування за прийняття закону, який швидше шко-
дить державі, ніж приносить користь).

Крім того, в Україні потік нормативно-правових актів дає 
можливість чиновникам вирішувати питання на власний розсуд. 
Цьому сприяє те, що законодавчі акти, які є великими за обсягом, 
створюють ілюзію «наведення порядку», а насправді, усе навпа-
ки, велика кількість таких законодавчих норм – це низька якість 
нормативно-правової бази в державі [13].
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У цьому разі ми говоримо про різні класифікації корупції та 
корупційної діяльності. Зауважимо, що здійснити повний перелік 
корупційних видів діяльності неможливо: вона постійно зміню-
ється, «мутує», пристосовується до «нових обставин функціону-
вання» – швидко підлаштовуючись під нові умови.

Отже, більшість фахівців поділяють думку, що основною при-
чиною «високої» корупції є незрілість та слабкість політичних 
інститутів, які забезпечують внутрішні та зовнішні механізми 
стримування. Існують також об’єктивні обставини, що складають 
базу для зародження й підтримки корупційних діянь, зокрема:

 – двозначність законів: ми маємо на увазі те, що лаконічне, 
просте й «доступне» законодавство скорочує потреби у великому 
числі чиновників (закони мають бути зрозумілими для населення);

 – «незнання або нерозуміння» законів функціонування сус-
пільства, яке дає змогу посадовим особам невмотивовано, безпе-
решкодно та неправомірно здійснювати бюрократичні процедури;

 – нестабільна політична ситуація в державі, яка характери-
зується конфліктними ситуаціями і кризовими явищами, причи-
нами якої є прийняті рішення чи дії, що спричиняють соціальну 
напруженість;

 – відсутність сформованих механізмів взаємодії між різними 
інститутами влади;

 – вироблення стандартів, процедур, принципів і норм, які ле-
жать в основі роботи бюрократичного апарату й багато в чому 
залежать від правлячої політичної еліти;

 – відсутність єдності в системі виконавчої влади (представ-
ники різних політичних напрямів формують органи влади – часто 
з різною ідеологією й баченням майбутнього держави);

 – професійна необізнаність, яка «виливається» в некомпе-
тентність посадових осіб;

 – низький «поріг» морально-етичних норм посадових осіб;
 – низький рівень участі громадян у контролі над державними 

органами влади;
 – непотизм, фаворитизм, кумівство, політичне заступництво 

(протекціонізм), які призводять до укладання таємних (нелегаль-
них) угод, що послаблюють механізми контролю над корупцією.
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4.1.2. Форми прояву кадрової корупції  
в органах державної влади

 
Саме про роль кадрів у корупційних правопорушеннях ми бу-

демо говорити як про управлінську аномалію в кадровій політиці, 
що є надзвичайно небезпечною й загрозливою для розвитку дер-
жави, а особливо в Україні.

Так, діяльність посадових осіб, що пов’язана з такими вида-
ми корупції, як протекціонізм, фаворитизм, непотизм, клієнте-
лізм, кумівство та заступництво формують, а отже, і впливають 
на всю кадрову політику. Непередбачуваність та ризиковість 
щодо такої кадрової політики, як продаж посад, просування і 
призначення родичів, друзів, соратників, кумів, прибічників, со-
юзників на особливо високі та прибуткові посади, – несе руй-
нівні наслідки для всієї державної системи.

Система неформальних адміністративних, політичних зв’язків 
і послуг веде до виникнення дружніх, сімейних, земляцьких і 
корпоративних «кланів» і призводить до політичної, економічної, 
інтелектуальної й силової підтримки своїх «патронів». Ми має-
мо на увазі протекціонізм (лат. protection – прикриття, захист) як 
систему впливової підтримки, певне протеже у вигляді захисту, 
прикриття інколи «притулку» певній особі (наприклад через пра-
цевлаштування поза конкурсом або створення його видимості із 
попередньо відомим «переможцем»).

Кадровий трафік у подібних об’єднаннях здійснюється в обхід 
офіційних механізмів підбору, навчання й розміщення кадрів на 
державні посади й характеризується «роздаванням» державних 
посад, пільг, привілеїв в обмін на підтримку, лояльність, відда-
ність, слухняність та поступливість.

Такі керівники за допомогою протекції використовують по-
тенційно слабких осіб у боротьбі за владу і вплив, отримуютьдо-
даткові доходи, але не розривають механізми влади й управлін-
ня. Ми можемо говорити про управлінців-дилетантів з низькою 
кваліфікацією, заниженою професійною мотивацією, «дефіци-
том» морально-етичних принципів, відсутністю такої риси, як 
відповідальність і набуттям ознак марнотратства, у той час як 
держава й суспільство втрачає час на здійснення реформ, адже 
такі «команди» їх реалізувати просто не здатні.

Зазначені вище різновиди корупційних правопорушень в 
Україні набули масового характеру, швидко стали нормою функ-
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ціонування в органах державної влади і складають таку форму 
корупції, як кадрова корупція.

Такий підхід до кадрової політики:
 – порушує принцип відкритості і справедливості при вирі-

шенні кадрових питань, що породжує в багатьох державних по-
садовців невпевненість у майбутньому;

 – знижує службову активність, самостійність та зацікавле-
ність у результатах праці;

 – не створює умов для ефективного та плідного використання 
здібностей особистості, що негативно впливає на рівень профе-
сійних якостей державного посадовця (відсутність мотивації).

Кадрова корупція не лише сприяє знищенню професійних 
якостей державних службовців, таких як гнучкість, уміння швид-
ко опановувати нову інформацію й технології, орієнтуватися на 
кінцевий результат, а не на безкінечний процес, а й руйнує легі-
тимність державної влади.

Зазначимо, що юридичні й моральні оцінки корупції і протек-
ціонізму є різними. Якщо корупція в більшості держав отримала 
юридичну оцінку (в деяких державах як кримінальний злочин), то 
протекціонізм часто мімікрує – видозмінюється, пристосовується 
та маскується. Сьогодні протекціонізм перетворився на пробле-
му в Україні і проявляється під час написання законів, норматив-
них актів, а їх реалізація на рівні звичайних кадрових процедур і 
механізмів породжуючи керівників (управлінців, менеджерів) як 
спеціалістів-дилетантів, які лише і здатні «закріплювати» підва-
лини бюрократичного стилю управління, гендлярської психології 
й мислення щодо взаємовідносин держави й суспільства.

Уся система протекціонізму в різних її формах становить типо-
вий конфлікт інтересів. Термін «конфлікт інтересів», на перший 
погляд, видається зрозумілим. Але в дійсності таке явище є одним 
із найскладніших і багатозначних понять, яке трапляється в міжна-
родному і вітчизняному законодавстві в різних сферах управління.

Зауважимо, що конфлікт інтересів і корупція – не завжди одне 
й теж саме. Часом існує конфлікт інтересів за відсутності коруп-
ційних зловживань, а може бути і протилежна ситуація. Напри-
клад, державний посадовець задіяний у процесі прийняття рі-
шення, у якому в нього є особиста зацікавленість, але може діяти 
справедливо й у рамках закону – відповідно ніяких корупційних 
дій не прослідковується. Інша ситуація – державний посадовець 
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може взяти, наприклад, хабар за рішення, яке він ухвалив би в 
будь-якому разі й без будь-якого конфлікту інтересів, пов’язаного 
з його діями.

Конфлікт інтересів це купівля/продаж або інші форми рівно-
цінного/тотожного обміну державно-владних повноважень із ме-
тою отримання соціально значимих благ (особливо матеріальних).

Тобто в разі наявності конфлікту інтересів використовують-
ся владні державні повноваження в особистих цілях. Глибина 
та інтенсивність конфлікту інтересів залежить не лише від осо-
бистих якостей державних посадовців, які можуть зумовлювати 
корисну мотиваційну поведінку, а є показником (сигналом), де 
важливими є правові, організаційні чинники та моральні недо-
ліки державних службовців.

Конфлікт інтересів як елемент корупції породжує недоскона-
лість законодавчої бази щодо формування державних посад. По-
садові особи, як ми бачимо з українських реалій, не зацікавленні 
у викритті, а тим більше боротьбі з проявами конфлікту інтересів, 
адже це «зачіпає» їх особисті вигоди та корисні інтереси.

Головний наслідок конфлікту інтересів – погіршення якос-
ті виконання функціональних обов’язків та зниження довіри 
до таких державних структур. Крім того, конфлікт інтересів 
підриває моральні основи держави і шкодить іміджу країни на 
міжнародній арені.

Ми можемо «припустити», що конфлікт інтересів на держав-
ній службі призводить до «приватизації» держави приватними 
особами.

Досить цікавим, на наш погляд, є той факт, що матеріальна мо-
тивація не завжди може бути ознакою конфлікту інтересів. Таке 
бачення особистої заінтересованості не завжди дає змогу швид-
ко виявити й точно встановити наявність конфлікту інтересів в 
інших ситуаціях, не пов’язаних із матеріальною складовою. Ми 
маємо на увазі такі поняття, як «належне», «об’єктивне» та «не-
упереджене» виконання службових обов’язків, що мають, знову 
ж таки, дещо «розмитий, невиразний та не чітко зафіксований» 
зміст і наповнення.

Як ми вже зазначали вище, конфлікт інтересів, це ситуація, 
коли особиста зацікавленість посадової особи впливає або може 
впливати на «належне, об’єктивне та неупереджене» виконання 
своїх функцій через порушення функціональних повноважень. 
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Оцінка «належне, об’єктивне та неупереджене» виконання своїх 
функцій – справа делікатна, адже вона пов’язана із суб’єктивною 
характеристикою ставлення до дій/рішень суб’єкта конфлікта 
інтересів. Не існує об’єктивних і точних критеріїв виміру «на-
лежне, об’єктивне та неупереджене» виконання своїх функцій, 
особливо це стосується нашої держави [13]. Наприклад, в одних 
випадках такий стан справ не зумовлений будь-якою особистою 
прихильністю, уподобанням чи пристрастю до певної особи, у 
другому – об’єктивне (за умови формально-адекватної дійсності) 
рішення не може бути визнане таким, а цілком об’єктивне рішен-
ня/дія може бути оцінено як справедливий, чесний і логічний акт.

Дійсно, транспарентність рішення не завжди дає можливість 
оцінити його як об’єктивне, необхідне, відповідне встановленим 
вимогам і неупереджене рішення. Зазначимо, що прозорість при-
йняття рішення публічною особою підвищує саме об’єктивність, 
неупередженість і нейтральність при прийнятті рішення, що й до-
дає довіри до державних інституцій.

Важливо зауважити, що не всі рішення в публічній сфері мо-
жуть бути (та й не повинні бути) – транспарентними, а це дикту-
ється вимогами щодо захисту державних інтересів.

Існує ще кілька моментів, які розкривають зміст конфлікту ін-
тересів, і це таке поняття, як «особиста зацікавленість» (пряма чи 
опосередкована), тобто можливість отримати зиск (доходи) майно-
вого характеру – гроші, майнові права, послуги, переваги, вигоди.

Крім того, поняття «особиста зацікавленість» широко тлума-
читься з погляду кола певних осіб (наприклад через таке явище, 
як кругова порука). Зрозуміло, що воно включає саме особисті, 
часто егоїстичні, інтереси, тобто такі, що безпосередньо чи опо-
середковано стосуються сфери зацікавлених осіб.

Воно може включати інтереси сім’ї, третіх осіб – друзів, зна-
йомих, кумів і т. д., а також громадян чи організацій, з якими по-
садова особа може перебувати в «близьких відносинах», а такі 
відносини розглядаються як проблематичні. Ось тут досить ураз-
ливим є питання щодо третіх осіб: при виявленні таких інтересів 
необхідно в кожному конкретному випадку рахуватися з родин-
ними, дружніми чи, навіть, інтимними зв’язками. З одного боку, 
виокремлення інтересів третьої особи, яке впливає на здійснення 
посадових повноважень, можливе лише за тісних і довготривалих 
відносин. З другого – термін «особиста зацікавленість» є достат-
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ньо вузьким поняттям, оскільки надає слову «інтерес» іншого за-
барвлення. У цьому разі до уваги береться не лише матеріальна 
зацікавленість особи, а й присутня ще одна досить цікава річ, – 
ігнорується все те, що може викликати його особисту зацікавле-
ність у політичному, професійному, сімейному, дружньому, кон-
фесійному чи сексуальному планах.

Доречно згадати, що в науковий обіг введено таке поняття, як 
«інша особиста зацікавленість» [13], що тлумачиться як намаган-
ня «зробити кар’єру», – отримати підвищення по службі, пока-
зати себе здібним, креативним, відповідальним працівником за 
відсутності для такого висновку об’єктивних даних і показників. 
Зокрема, «інша особиста зацікавленість» – базується на бажанні 
отримати вигоду не лише особисто для себе, а і для іншої особи, 
але в долі якої посадова особа зацікавлена (з різних причин).

Як ми бачимо, такий вид корупції базується на взаємодії та 
взаємозв’язку двох суб’єктів: з одного боку – осіб, які наділені 
правом призначати на посади чи мають можливості (усупереч від-
критим конкурсам) справляти вплив на результати призначення на 
посаду, з другого – осіб, які зацікавлені в отриманні таких посад.

Матеріальна зацікавленість є основною й найсуттєвішою 
ознакою конфлікту інтересів щодо протидії корупції. Конфлікт 
інтересів із матеріальним мотивом це основа корупції. Це не ко-
рупційний делікт (незаконна дія), а ситуація, яка завжди є коруп-
ційним злочином.

Конфлікт інтересів у більшості демократичних держав не є 
об’єктом ні загального, ні юридичного визначення: найчастіше 
воно з’являється, коли конфлікт уже виник або коли він набуває 
достатньо загрозливих меж і може стати об’єктом дисциплінар-
них або кримінальних санкцій [9, с. 144].

Існують країни, де в національному законодавстві міститься 
правове визначення конфлікту інтересів.

Цікавим для нас є досвід Канади, де прийнято «Закон про 
конфлікт інтересів», у якому чітко визначаються й описуються 
ситуації, коли посадова особа, обіймаючи певну посаду і пред-
ставляючи офіційну владу або виконуючи офіційно державницькі 
функції чи обов’язки, може дати можливість «просунутися» будь-
якій особі на вакантне місце поза конкурсами [10].

Також цікавим прикладом для нашої держави є Міністерський 
кодекс Великобританії, який містить точні розпорядження, що 
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застосовуються до членів уряду, з тим, щоби мати можливість 
уникнути будь-якої «незрозуміло-подвійної» ситуації між вико-
навчими функціями державних посадовців і особистими інтер-
есами. У розпорядженні чітко зафіксовано, що посадовим особам 
слід впевнитися, що ніякий конфлікт інтересів не виникне при 
виконанні публічних обов’язків [10].

Ще одним прикладом для нашої держави є досвід Португа-
лії, де поняття «конфлікт інтересів» включено до законодавства 
й визначено, що це антагонізм щодо функціонування офіційних 
обов’язків, особливо за участю фінансових інтересів, і категорич-
но забороняється [10].

Як показує світовий досвід, це відповідно аморальний тип 
поведінки, що приводить до влади людей некомпетентних, без-
ініціативних, випадкових, не спроможних управляти складною 
державною системою.

У попередніх підрозділах ми згадували про різні види ко-
рупції (протекціонізм, непотизм, фаворитизм, кронізм, кумів-
ство, клієнтелізм і т. д.), які безпосередньо стосуються пред-
мета нашого дослідження.

Отже, така форма корупції, як фаворитизм (милість) – неспра-
ведливий і упереджений патронаж осіб, а в державному секторі – 
призначення на керівні посади своїх фаворитів, незважаючи на те, 
що вони не мають ні відповідних можливостей, ні досвіду, ні знань, 
ні освіти, необхідної для виконання таких обов’язків [7, с. 20].

Фаворитизм тісно пов’язаний із явищами непотизму (від лат 
«nepotis» – онук, племінник) і кронізму (старі звязки), кумівством 
та клієнтелізмом [2, с. 15].

Непотизм визначається як особлива форма протегування, суть 
якої розкривається через використання державними посадовцями 
своїх повноважень щодо надання необґрунтованої, безпідставної 
та немотивованої пріоритетності одних осіб над іншими.

 У ширшому розумінні непотизм це заступництво, опіка, при-
хильність високопосадовців до певних осіб, незважаючи на рі-
вень їхніх знань, досвіду. Тобто відсутня об’єктивна оцінка таких 
протеже, особливо їх якостей як фахівців.

Синонімами тут є сімейність і кумівство.
Демократичні держави давно виробили «антинепотичні» пра-

вила, наприклад, у Хорватії існує низка критеріїв відносно при-
йому на роботу в державні структури, що дають змогу уникати 
проявів таких корупційних зловживань [10].
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Словакія виробила нормативні акти, які містять конкретні 
правила, що стосуються сімейних відносин, регулюючи суборди-
наційні стосунки. Наприклад, існує заборона працювати в одній 
структурі особам, які пов’язані сімейними відносинами, особли-
во це стосується підпорядкованості.

Подібна модель прийнята й в Угорщині, але є певні винятки –  
наприклад, вони стосуються працевлаштування членів однієї ро-
дини на роботу за кордоном, але це стосується Міністерства за-
кордонних справ [10].

Інша ситуація в Нідерландах, які є настільки, як вони зазнача-
ють, відкритими, що в них не виникає жодних питань щодо проя-
вів фаворитизму (зауважимо, що фаворитизм має й позитивні сто-
рони), але є умова – така особа має відповідати певним критеріям. 
Рішення приймає кадрове управління на демократичній та прозо-
рій основі. Водночас у Нідерландах прийняті закони, спрямовані 
на забезпечення доброчесності державних посадовців [10].

Досить цікавою щодо проявів непотизму є позиція Швеції, яка 
констатує факт того, що проблем і взагалі такого явища, як коруп-
ція, у державі не може бути. Позиція держави така, що закони й 
суспільство «спрямовані на чистоту державної служби» [10].

Отже, існування різних груп інтересів серед посадовців за 
принципом таких зв’язків створюють ризики для махінацій, афер 
та шахрайства на рівні функціонування державних інститутів.

Висновок для нас є однозначним: чим сталіші демократичні 
традиції, тим краще розвинуті державні інституції, а значить – 
менше ризиків прояву непотизму.

Тема вже згадуваного нами кумівства – це також своєрідна 
форма кадрової корупції і протегування. Ситуація, коли держав-
ний посадовець віддає пріоритет своїм друзям та знайомим, була 
й залишається злободенною і хворобливою формою корупції в 
Україні. Саме поняття «кумівство» глибоким корінням іде в мину-
ле, коли ймовірність втрати багатства, а головне втрати влади від-
кривало можливість брати на державні посади своїх близьких [6].

Кумівство в західних країнах не дає права на «проштовхуван-
ня» своїх близьких на «прибуткові» посади, і загалом, західна 
культура управління не сприймає державного діяча, який пере-
ступив поріг моральності. Будь-яке просування у світовій демо-
кратичній практиці такого «сумнівного фахівця» й за такою ж са-
мою схемою лягає на плечі того, хто його рекомендував.
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Принцип кумівства процвітає в Україні, виявляючи всю свою 
неспроможність та нездатність вибудовувати демократичні 
зв’язки й ще більше підкреслює корумпованість у системі управ-
ління, створюючи для нашої держави репутацію держави-клепто-
крата (влади крадіїв) [13].

Ще один різновид кадрової корупції – кронізм, який розгляда-
ється як система влади, що спирається на друзів. В українських 
реаліях поширена практика, коли роль чиновника й підприємця 
може одночасно виконувати одна й та ж сама людина, тобто чітка 
межа між ними відсутня. У нашому суспільстві функціонує осо-
блива форма кронізму, коли регулювання економічної (держав-
ної) і ділової сфери життя суспільства здійснюється паралельно 
державною особою, яка отримує як заробітну плату, так і прибу-
ток від приватного підприємництва

Ще один вид кадрової корупції – заступництво, яке пов’язане 
з призначенням особи на відповідну посаду чи отримання нею 
привілеїв через політичну належність або зв’язок. При цьому ви-
никає небезпека критичного падіння рівня професіоналізму по-
садових осіб у системі державного управління.

Наступна форма кадрової корупції – клієнтелізм (від латин-
ського – кругова порука) – одна з найгостріших соціально-управ-
лінських проблем в органах державної влади України. Це явище 
вкорінено в систему роботи державних інститутів і пов’язано з 
підміною службових відносин та характеризується відносинами 
особистої відданості з боку підлеглих і заступництва з боку керів-
ника [8 с. 74].

Можлива така ситуація, коли клієнтелізм проявляються у фор-
мі розбіжності інтересів керівника й підлеглих з інтересами орга-
нізації. Деструктивний для державної установи вектор інтересів 
керівника й підлеглих зумовлений не тільки «дефектами» органі-
заційного порядку, а й:

 – особистими якостями акторів клієнтських відносин;
 – установкою та пристосуванням керівництва на отримання 

матеріальних благ за рахунок державних структур, незважаючи 
на моральні цінності та організаційні правила;

 – мікрополітизованою культурою, яка характеризується:
• непередбачуваністю рішень керівника, що можуть при-

йматися під впливом своїх захоплень (інколи сексуальні при-
страсті чи уподобання) і спонтанних поривів та спалаху емоцій;
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• відсутністю довгострокового планування;
• слабкістю організації контролю за такими діяннями;
• широким нерегламентованим простором дій державних 

службовців.
Тобто це система неформальних зв’язків між індивідами та 

громадянами, що займають нерівні соціальні позиції, обмінюю-
чись благами, де керівник (вищий за статусом) використовує свій 
авторитет та адміністративні ресурси для захисту інтересів свого 
клієнта (не завжди безкоштовно, або така особа йому необхідна 
для виконання певних доручень).

В адміністративно-управлінському середовищі розростання 
клієнтелізму призводить до послаблення формальних організа-
ційних зв’язків і перетворення «патрон-клієнтських» відносин 
у базовий тип управлінських взаємозв’язків, що означає підрив 
публічного характеру управління.

В економічній сфері клієнтелізм веде до вибіркового перероз-
поділу організаційних засобів і ресурсів особи чи групи осіб, які 
мають лояльні відносини з керівництвом.

У правовій сфері розростання клієнтелізму призводить до 
прийняття законів, які служать вузькогруповим інтересам.

У духовно-моральній сфері це супроводжується формуванням 
неповноцінної та несумісної зі службовою етикою системи цін-
ностей, яким повинен відповідати передусім керівник.

На рівні суспільства (макрорівень) поява клієнтелізму зумов-
лена такими чинниками:

– політичними – відсутністю у вищого керівництва держави 
політичної волі (бажання щось змінювати), яка може проявлятися 
через імітаційні підходи до реалізації реформ;

– економічними, які характеризуються низькою мотиваційною 
базою праці та невисокою заробітною платою;

– адміністративно-правовими, що фіксують низький рівень за-
хищеності підлеглих перед керівництвом, слабкою (іноді повною 
відсутністю) правової бази, ігноруванням проблеми клієнтелізму 
в правових документах;

– організаційно-управлінськими – відсутністю контролю за 
порушенням організаційних правил та норм, підбором і просу-
ванням кадрів на основі особистих зв’язків, слабкістю організа-
ційних механізмів етичного контролю й відповідальності держав-
них службовців;
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– культурно-історичними, що характеризуються тридиційніс-
тю рис української культури праці, специфічним розумінням сво-
боди, практикою прийняття дарування (шанобливе піднесення) 
подарунків та наданням послуг «потрібним» людям.

Ми можемо стверджувати, що макрорівень причин виникнен-
ня клієнтелізму пов’язаний із загальносистемними структурними 
і функціональними взаємозв’язками соціального організму й роз-
криваються через загальну розбалансованість таких взаємовідно-
син, тобто втрату соціальної рівноваги всієї державної системи.

Окремо хотілось би проговорити про лобізм і корупцію, які 
в Україні крокують «нога в ногу». Швидше за все, ми маємо на 
увазі те, що лобізм живиться за рахунок налагодження «тіньо-
вих» кланів щодо просування своїх інтересів. Зазначимо, що в 
корупційній системі влади неможливо «культивувати» цивілізо-
ваний лобізм, який залежить від дотримання законності та правил 
етики в публічному просторі. Втрати держави від «вузькокорпо-
ративного» просування приватних інтересів досить потужні. Від 
«нецивілізованого» лобізму потерпає свобода підприємництва і 
свобода конкуренції.

Ми розуміємо, що через систему лобіювання можна впливати 
на владні інтереси. За допомогою лобізму бізнес, некомерційні 
структури беруть участь у розв’язанні суспільно корисних про-
блем, але водночас лобізм став механізмом створення привілеїв і 
переваг одних груп над іншими за допомогою тиску недемокра-
тичними методами.

Специфіка лобізму така, що він розвивається в «непідвладно-
му» правовому впливі міжособистісних контактів і здатний пере-
роджуватися в корупційні звязки [5, с. 172].

Крім того, лобізм може розвиватися у формі безпосереднього 
ділогу бізнесу і влади. Для лобіста професійно важливим є про-
цес постійного пошуку лояльних чиновників та безпосередніх 
зустрічей і контактів, під час яких можна домовлятися щодо реа-
лізації приватних інтересів.

Тому неможливо «захистити» чи убезпечити державного по-
садовця від лобістських контактів, а в разі низьких моральних 
якостей державного посадовця він може задовольнити будь-які 
прохання лобіста. Але в цьому питанні існує ще одна сторона, – у 
разі мінімізації комунікації таких відносин це може бути розціне-
но як закритість та непрозорість органів публічної влади. Саме 
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тому цивілізований лобізм повністю залежить від дотримання за-
конності та правил моралі й етики в публічній політиці.

Нагадаємо про ще одну особливість лобізму – він пронизаний 
корупційною практикою, яка «зафарбувала» позитивну суть цьо-
го інституту. Отож, цивілізований лобізм в Україні прийдеться 
«вживляти» не шляхом установлення позитивних процедур вза-
ємодії бізнесу і влади, а за допомогою створення інфраструктури 
контролю та відповідальності в системі зв’язків – «бізнес-влада».

Як показує світовий досвід, правове регулювання лобізму не 
може протидіяти корупції, швидше навпаки – реалізація антико-
рупційних засобів дасть змогу налагодити цивілізований лобізм.

Головними засобами регулювання лобістської діяльності в 
Україні може бути адміністративна реформа, яка б забезпечила:

 – прозорість діяльності органів державної влади;
 – рівний доступ до інформації (бізнес-структур, громадян) та 

суспільства загалом;
 – інституційне обговорення публічно-владних питань за ши-

рокої участі громадськості;
 – формування інституту незалежної експертизи щодо публіч-

но-владних рішень.
Усе це можливо лише за політичної волі та позиції владної ко-

манди.
До кадрової корупції відносять і підкуп групи посадових осіб, 

які входять до складу органу державної влади, який наділений 
колегіальними повноваженнями обирати або призначати на дер-
жавні посади.

Як свідчить світова практика, такий державний орган чи юри-
дична особа не підлягає кримінальній відповідальності, навіть у 
тому випадку, якщо були «підкуплені» всі посадові особи, які вхо-
дять до його складу. Але водночас світовий досвід показує, що у 
разі встановленні факту підкупу, наприклад, парламентської біль-
шості – загалом, законодавчий орган повинен бути розпущений 
як корумпована структура законодавчої гілки влади й мають бути 
призначені нові вибори. Ми можемо згадати нашу українську дій-
сність, коли, попри публічні заяви в засобах ЗМІ, багатьох відо-
мих осіб, що у Верховній Раді «роздають» гроші за «потрібне» 
голосування, але, як бачимо, ніякого реального розслідування чи 
порушення кримінальних справ не було, а парламент продовжує 
працювати у звичному (швидше комфортному) для себе режимі.
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Як ми розуміємо, формування (зміна) законодавства чи норма-
тивно-правової бази здійснюється правлячим класом, який може 
задіяти всі механізми для викривлення антикорупційної держав-
ної політики в приватних інтересах. Ми говоримо про зловживан-
ня, а часто і свавілля законодавчими та регулятивними ресурсами 
публічної влади при зовнішньому дотриманні формальних про-
цедур законодавчої й нормативно-правової діяльності.

Отже, зловживання законодавчими та регулятивними ресурса-
ми публічної влади призводить до того, що діяльність правлячих 
політичних сил є корупційною і формально-легітимною – функ-
ціонуючи в рамках законів, хоча часто й неправових і таких, що 
шкодять державним інтересам.

До кадрової корупції відносять також феномен «кришування», 
який проявляється у вигляді нав’язування чиновниками комер-
ційним структурам «псевдопослуг» щодо захисту їх інтересів від 
законного й незаконного втручання державних структур – контр-
олюючих та правоохоронних органів від ніби «недобросовісних» 
конкурентів, а також від незаконних вимог із боку злочинних груп.

За певних умов до кадрової корупції зараховують і підкуп ви-
борців, а також посадових осіб, які уповноважені визначати ре-
зультати голосування у виборчих округах.

До кадрової корупції відносять і корупційні діяння, пов’язані 
з посередниками, які можуть і не бути державними службовцями 
(референти, секретарі, радники, аналітики, помічники, експерти).

До кадрової корупції належить і допуск до участі у виборах 
представників злочинних угрупувань, коли представники відповід-
них державних інституцій «закривають очі» при перевірці персо-
нальних чи біографічних даних претендентів на такі високі посади.

Такі вагомі складові професійної підготовки державних служ-
бовців. як рівень освіти, стаж роботи, моральні якості, як правило, 
в Україні стали – неважливими, несуттєвими та другорядними.

Варто зауважити, що кадрова корупція впливає на внутріш-
ню культуру та організаційну продуктивність. Так, державні 
посадовці з невисокими/обмеженими моральними (духовними) 
установками та принципами становлять небезпеку для функціо-
нування органів державної влади, адже знижується рівень добро-
чесності та порядності.

Висока корпоративна культура це система цінностей і переко-
нань, яка є мотиватором для персоналу, а її відсутність призво-
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дить до корупційних практик у процесі селекції кадрового складу, 
легалізуючи хибні (помилкові) типи стандартів мислення й пове-
дінки. У разі, коли за такими корупційними діяннями стоять ке-
рівники, це руйнує не лише довіру до керівництва органів влади, 
а й формує токсичну етичну модель поведінки.

На думку Пельтьє та Блата, поведінка керівництва – суттєвий 
чинник, який сприяє практиці протегування, і такі керівники ста-
ють головними винуватцями у «вкоріненні» корупції. Крім того, 
такі «призначенці» або не сприймаються, або не підтримуються 
іншими працівники, часто вони не впевнені у своїй подальшій 
кар’єрі без відповідної протекції [4, с. 11].

Важливим показником «зрілості» політичної системи держав-
ного управління є вироблення адміністративної етики як виду 
професійної етики, яка:

 – окреслює моральні принципи поведінки посадових осіб, 
що обов’язково повинні бути спрямовані на практичні потреби 
держави та громадянина;

 – адресована в русло утвердження закономірностей і тенден-
цій формування службових відносин;

 – спрямована на формування традиційних цінностей, які мо-
тивують поведінку державних посадовців;

 – сконцентрована навколо організації моральних вимог до 
форм, методів і стилю службової діяльності у сфері державного 
управління.

Водночас небажання, невміння чи уникнення виходу зі «старої 
площини» управління провокує чимало проблем в Україні. Тут 
доречно згадати, що важливим для злагодженої роботи в орга-
нах державної влади є морально-психологічний клімат, а саме ка-
дрова корупція й руйнує такі відносини. Адже за морально-пси-
хологічним кліматом стоїть стійкий емоційний стан колективу, 
що виявляється через настрої людей, думку відносно важливих 
матеріальних і духовних цінностей. Дух колективізму, схожість 
емоцій і вчинків, аура морального комфорту, іноді відчуття «за-
хищеності» працівника своїм керівником багато в чому визначає 
дух колективізму, довіру та складає основу високої моральності, 
етики й соціального оптимізму персоналу державних інституцій.

Важливо зауважити, що кадрова корупція вважається однією 
з форм порушення прав людини, адже відповідно до Декларації 
про права і свободи людини і громадянина, громадяни країни ма-
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ють рівне право доступу до будь-яких посад у державних органах 
влади відповідно до своєї професійної підготовки й без будь-якої 
дискримінації [3].

Ми стверджуємо, що кадровий тендер на заміщення держав-
них посад може здійснюватися формально, не виходячи з управ-
лінських здібностей майбутнього керівника, а завдяки бажанням 
«підібрати» зручні для себе кадри. І тут виникає питання про ка-
дрове середовище державного управління, а значить і про його 
ефективність.

Зазначимо, що демотивована команда зі зниженою ефектив-
ністю роботи також входить у «ціну» помилки кадрової політи-
ки держави. У цьому разі ми можемо говорити про репутаційні 
втрати, а це також «ціна» помилки, яку відносять до корупції та є 
віддзеркаленням кадрової політики держави.

Доречно згадати і про те, що такі «помилки» наповнюють не-
гативним змістом імідж держави на міжнародному рівні, поро-
джуючи різноманітні скандали й певне «нерозуміння» зарубіжни-
ми інституціями нашого ставлення до корупції.

В окремих державах одним із важливих джерел кадрової 
корупції є родинні та етнічні клани, які ставали впливовими 
суб’єктами кадрової політики (особливо в регіонах).

Джерелом неформальної практики української кадрової полі-
тики можна назвати й соціально-корпоративний відбір (колишні 
партійні та промислові групи).

Як бачимо, в основному причинами кадрової корупції є «не-
прозорі» призначення на «корупційно небезпечні» посади. Такі 
призначення визначаються як одна з форм корупційних проявів.

Отже, на нашу думку, формами корупційних порушень, які 
можна віднести до кадрової корупції, є:

– призначення на посаду за плату (грошова винагорода чи ку-
півля посади);

– формування в державних органах влади атмосфери «клано-
вої замкнутості»;

– «кристалізація вертикалі влади» під приватні інтереси кон-
кретного керівника;

– ігнорування вимог і норм законодавства щодо наповнення 
кадрової політики держави;

– вплив тіньових і кримінальних структур на роботу органів 
державної влади;
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– призначення на посаду шляхом особливого (швидше влас-
ного) рішення керівника, без дотримання конкурсних процедур.

Щодо останнього зауваження, то відмітимо, що в демократич-
них державах відповідно як до національних правових норм, так 
і згідно з міжнародними нормами проводяться конкурси на за-
міщення посад, у яких реально оцінюється професійний рівень 
претендента, його моральні якості та фактичні – за наявності по-
зитивних показників на попередньому місці роботи. Тобто кон-
курси проводяться не формально, а відповідно до встановлених 
нормативно-правових норм та суспільно значимих вимог.

Звичайно, суттєве значення в Україні як джерело кадрової ко-
рупції має забезпечення невеликої престижності державної служ-
би (крім керівних посад), яка не створює привабливих умов для 
припливу висококваліфікованих державних посадовців.

Так, на порядку денному постає проблема прийняття рішень, 
яка має магістральний характер і залежить від особистісного фак-
тора, який включає знання, досвід, інтуїцію, вміння переконува-
ти, комунікувати та психологічні особливості.

 
4.1.4. Кадрова корупція в Україні та механізми її 

профілактики
 
В Україні сформувалася ситуація на кшталт так званого «ган-

джового» (хибного) кола: коли в державі закріпилися і працюють 
офіційно заборонені засоби або до них відсутній відкритий до-
ступ (наприклад уже згадувана правоохоронна та судова систе-
ми), що, з одного боку, знижує довіру до державних інституцій, 
з другого – послаблює легітимність політичної системи держави.

Причини кадрової корупції потрібно аналізувати в наукових 
працях, порушувати питання в ЗМІ та соціальних мережах, «не 
заговорюючи» проблему. Такі питання повинні виноситися на 
порядок денний громадськими організаціями, журналістами, на-
уковцями і, нарешті, після ретельного аналізу – фіксуватися в за-
конодавчій базі (а це робота парламенту як колегіального органу) 
не лише як корупційні діяння, а і як злочини. Тим більше, що Єв-
ропейський Союз вказує нам на існування корупції як найбільшої 
нашої проблеми в розбудові держави.

Аналізуючи кадрову політику в Україні, можна зазначити, що 
існує певне небажання адміністративних, політичних еліт, навіть 
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наукової спільноти (через відсутність наукових праць, пов’язаних 
безпосередньо з таким поняттям, як «кадрова корупція») роз-
глядати цю проблему. Ми можемо говорити про відсутність пра-
вового регулювання в цій сфері, а це означає, що існує навіть 
відкритий та необмежений простір для суб’єктивного свавілля, 
самоправства вищих посадових осіб у всіх його формах.

Звичайно, для України принциповим питанням є кадрова по-
літика, де як первинний принцип формування кадрового складу 
державних посадовців при призначенні на посаду повинні врахо-
вуватися професійна та службова діяльність, ділові якості, кре-
ативність, комунікабельність [1, с.41]. На нашу думку, такі до-
сить абстрактні та розмиті поняття, як «професійна діяльність», 
«службова діяльність», «ділові якості державного посадовця» на 
практиці мають характер «без обов’язків», тобто цей принцип не 
зовсім наповнений конкретними функціями.

Зауважимо, що всі державні функції й державні інститути 
тим і відрізняються від підприємницьких (бізнесових) струк-
тур, що не повинні приватизовуватися через продаж чи купівлю 
місць у державних структурах. На державній службі повинні 
бути професіонали, для яких критерієм їх роботи є відповідаль-
ність перед суспільством, інтереси держави, моральні норми і 
врешті-решт – закон. Якщо в державі не працює закон, тоді від-
криваються «двері» для корупції.

Україна повинна визнати, що, порушуючи кадрове зако-
нодавство, вона підписується під однією з форм корупційної 
практики – кадровою корупцією, і поки будуть тривати такі 
практики, ми не можемо говорити про прозору, відповідальну 
кадрову політику держави й неупереджену систему не лише 
прийняття рішень, а і їх виконання.

І тут постає питання, а хто повинен відслідковувати якість ка-
дрової політики в державі? За такої системи антикорупційних ін-
ституцій, яка функціонує в нас (особливо з погляду кількісного по-
казника), вони неспроможні подолати корупційні правопорушення, 
і тут важливу роль має відіграти громадянське суспільство.

Світовий досвід накопичив велику кількість різноманітних 
механізмів боротьби з корупцією, а головне – профілактичних та 
запобіжних заходів безпосередньо щодо кадрової корупції.

Значимим є те, що суспільство й особливо політична еліта, яка 
прагне влади, повинні мати одне розуміння виходу з такої ситуації. 
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На жаль, у нашій державі ми не виробили однієї точки зору, одного 
бачення щодо запобігання кадровій корупції в державі. Тому й досі 
продовжується практика призначення на посади через застосування 
недемократичних механізмів, а саме протекціонізму, фаворитизму, 
непотизму, кумівства, клієнтелізму та «нецивілізованого» лобізму.

Ми хочемо звернути увагу саме на профілактику корупції, тобто 
запобігання їй. Будемо говорити про комплекс засобів,спрямованих 
на боротьбу з корупцією на ранніх стадіях її проявів. Профілакти-
ка дає змогу зменшити витрати, зняти гостроту соціальних про-
блем і повернути процес у сприятливе русло.

Профілактичні засоби в процесі протидії корупції досить ши-
рокі й багатогранні. Вони пронизують весь механізм і процес пра-
вового регулювання, присутні при формуванні позитивного пра-
ва (права, чинного в цьому суспільстві) і фактичних обставинах 
об’єктивної реальності.

Отже, профілактика корупції та усунення її причин і джерел 
може здійснюватися за допомогою таких заходів, як:

– формування в суспільстві нетерпимості до корупційної по-
ведінки;

– антикорупційна експертиза (моніторинг) правових актів і 
практика правозастосовчої діяльності;

 – правове «просвітництво» і «виховання» антикорупційної 
свідомості населення;

 – пред’явлення відповідного законодавчого акта щодо поряд-
ку кваліфікаційних вимог до громадян, які претендують на дер-
жавні посади;

– визначення як бази/причини для звільнення особи, яка за-
ймає державну посаду, включену в перелік, установлений норма-
тивними правовими актами держави, із застосуванням усіх норм 
юридичної відповідальності, у разі відсутності інформації про 
свої доходи, надання недостовірних даних чи неповної інформа-
ції про своє майно;

 – упровадження в практику кадрової роботи органів держав-
ної влади при призначенні на вищі посади в державі, лише за 
умови бездоганного й ефективного виконання своїх службових 
повноважень та позитивних досягнень у роботі;

 – розвиток інститутів громадянського суспільства й парла-
ментського контролю за дотриманням законодавства в державі 
щодо протидії корупції.



803

Як бачимо, постійна робота з правовим полем є базовим еле-
ментом профілактики корупції.

В Україні за останні роки практично не один документ, який 
характеризує соціально-економічну й політичну сферу в країні, 
не обходиться без нагадування про необхідність рішучої бороть-
би з корупцією. Корумпованість української політичної, управ-
лінської, економічної системи, окремих інститутів, підприєм-
ницьких структур, втягнення в систему корупційних відносин 
значної частини населення – давно стало проблемою, що викли-
кає підвищену увагу як усього суспільства, так і міжнародної 
спільноти. Ми анонсуємо, що корупція як соціальне явище є 
наслідком недосконалості та неефективності «обслуговуючих» 
суспільство державних інститутів.

Більш складним є процес боротьби з цим соціальним яви-
щем. Складність боротьби з кадровою корупцією базується на 
тому, що такий вид корупції має не лише прикритий, «камуф-
ляжний» характер функціонування, але й певною мірою має 
взаємоузгоджений характер дій. У більшості випадків коруп-
ція не спричиняє нарікань (скарг, претензій), оскільки обидві 
сторони отримують вигоду від незаконних дій. Навіть вимаган-
ня хабара не завжди буде оскаржуватися, оскільки громадяни 
(юридичні і фізичні особи) не завжди довіряють структурам, 
які мають вести боротьбу з корупцією. На це є й об’єктивні, і 
суб’єктивні причини: корупційні діяння здійснюються в склад-
них, специфічних і конфіденційних видах державної діяльнос-
ті, де «непрофесіоналу розібратися» складно.

В Україні боротьба з корупцією повинна розпочинатися з по-
новлення довіри й поваги до державних інституцій і державних 
посадових осіб.

Важливим чинником у боротьбі з кадровою корупцією є про-
фесійне мислення, що наповнене духовно-практичною діяльніс-
тю, яка спрямована на створення раціонально-інтелектуальних 
компонентів свідомості суб’єкта управління. Це особливий вид 
інтелектуально-пізнавальної діяльності людини, ядром якого є 
когнітивна готовність розуміти, що таке методи управління, стиль 
управління, правила управління, і взагалі, що таке управляти ве-
личезним державним механізмом.

Стиль управління це спосіб функціонування професійної кар-
тини світу проаналізовано в [12]. Стиль професійного мислення 
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українського чиновника слід розглядати з урахуванням загаль-
носоціологічних закономірностей усієї соціально-управлінської 
системи. Стиль професійного мислення українського чиновника 
– це похідне від свого часу й загальної системи управління. Від-
мітимо, що всі трансформації в суспільній свідомості й мисленні 
позначаються й на рівні професійної групи чиновників. Ми може-
мо стверджувати, що чиновники виступають такою соціальною 
групою, яка орієнтована і відображає цінності, які є типовими для 
основної маси населення країни.

Домінуючий тип управлінської культури державних посадов-
ців в Україні визначається традиційними цінностями «адміністра-
тивної держави», тобто сьогодні для нас демократичні цінності 
ще не стали абсолютом у свідомості як громадян, так і чинов-
ників. Ми говоримо про авторитарно-функціональний тип управ-
ління: у ньому поєднано риси патримоніальної та раціональної 
бюрократії з певними видозмінами, модифікаціями, які швидше 
за все викликані специфікою управління й мислення.

На стиль професійного мислення державного посадовця 
впливає не тільки попередній досвід роботи, а й вітальний 
(пам’ятний) досвід [15, с.24], який прийшовся в нашій держа-
ві на період реформ від різних «реформаторів», які «успішно» 
їх запускали, але з часом губилися в потоці обіцянок, звітів, 
запевнень про «краще завтра». Варто відмітити, що в процесі 
формування стилю мислення (ми згадували про нього в попе-
редньому підрозділі) відбувається поступова зміна впливу від 
знань отриманих у процесі здобуття освіти й початку трудової 
діяльності через самоосвіту – підвищення кваліфікації.

Можна стверджувати, що поступово наша система держав-
ного управління відходить від патримоніальної моделі бюро-
кратичного управління, оскільки пріоритетними стають вимо-
ги щодо слідування інструкціям, дотримання обов’язків щодо 
посадових функцій, а «служіння» керівництву лише починає 
відходити на задній план.

На стиль професійного мислення чиновників впливають 
культурно-історичні особливості розвитку держави. На сьо-
годні в Україні є ознаки раціонально-бюрократичної моделі 
управління з певними елементами соціального менеджменту 
(реформаторський рух) з додаванням, як ми вже зазначали, па-
трімоніального типу.
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Для формування стилю професійного мислення сучасного 
державного посадовця, а значить «відходом» від корупційного 
мислення і старого стилю управління повинно стати:

– посилення мотивації щодо ефективної праці;
– чітке слідування законам;
– приведення структури органів влади у відповідність із по-

требами суспільства й державних інтересів;
– посилення авторитету державних посадовців через престиж-

ність роботи;
– налагодження системи професійного навчання через систему 

підготовки, перепідготовки кадрів чи підвищення кваліфікації.
Отже, для подолання кадрової корупції в Україні необхідно:
– розробити правову базу, яка враховувала б таке поняття, як 

«кадрова корупція» з її різновидами та реалізацією на практиці 
таких правових дії;

– здійснювати ретельний відбір на державні посади;
– контролювати (принаймні громадськими структурами) пра-

вильність застосування процедури призначення на такі посади;
– використовувати принцип ротації кадрів на всіх рівнях, і 

лише за тієї умови, коли посадовець на попередній посаді показав 
позитивні результати в роботі;

– здійснювати антикорупційну профілактику в середовищі 
державних посадовців;

– упроваджувати принципи профілактики щодо конфлікту ін-
тересів у системі державної служби;

– посилити норми відповідальності за фактами приховування 
або спотворення кадрової політики;

– включати в програми посадового розвитку (кар’єрного зрос-
тання державних посадовців) вимоги антикорупційного характеру;

– запровадити принцип прозорості при проведенні конкурсів 
на заміщення посад;

– створити умови для повної відкритості і прозорості під час 
формування резерву кадрів;

– звертатися (при призначенні на посаду) до конфіденційної 
інформації з попередніх місць роботи;

– застосовувати внутрішньовідомчі чинники та контроль в ор-
ганах державної влади.

Окремо зазначимо, що досить важливим тут є питання кадро-
вого резерву в системі роботи органів державної влади та її інсти-
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туцій. Кадровий резерв в Україні є слабкою «ланкою» кадрової 
політики, адже за такого призначення на посади, як у нашій дер-
жаві, він не надто цікавить вище керівництво.

Розглядаючи заходи щодо найбільш ефективної боротьби з ко-
рупцією, можемо говорити і про продуману та своєчасну за со-
ціально-технологічним оснащенням кадрову політику, а також 
позитивну (заохочення) і негативну (покарання) мотивацію дер-
жавних посадовців за антикорупційну поведінку.

Фактично ми говоримо про підвищення відкритості та прозо-
рості формування кадрової політики держави.

Україна сьогодні перебуває в стані війни з російською фе-
дерацією, тому питання корупції, на перший погляд, ніби ві-
дійшли на другий план, але насправді це не так. Уже неодно-
разово в соціальних мережах та ЗМІ з’являються повідомлення 
про відродження старих схем «розпилу» бюджетних коштів, 
про продаж гуманітарної допомоги в торговельних мережах, 
про «відкати» на митниці. Найнебезпечнішим у цій ситуації 
є те, що офіційні структури «кричать» – «такими повідомлен-
нями не розхитуйте ситуацію, особливо у воєнний час». Част-
ково з такою риторикою можна погодитися, але корупція під 
час війни це подвійний злочин. Зазначимо, що антикорупційну 
систему в Україні й до російсько-української війни не назвемо 
ефективною. Ми приєднуємося до думки волонтерів, військо-
вих, громадянського суспільства загалом, що парламент мав би 
прискорити розгляд законопроєкту № 7348 про посилення від-
повідальності за корупційні діяння під час війни.

Висновки. Корупцію сьогодні можна назвати досить поши-
реним видом злочинності, адже вона стала ледве не головним 
способом економічного «розвалу» країни, руйнуючи систему 
державної влади й управління, підриваючи ринкові реформи, 
криміналізуючи й деформуючи правову свідомість суспільства.

На жаль, корупція стала невід’ємною рисою влади та сис-
теми управління в Україні: це явище характерне для більшості 
управлінських структур, а особливо такі діяння вкорінилися в за-
конодавчу, виконавчу гілки влади, в органи місцевого самовря-
дування, правоохоронні структури, а також контрольно-наглядові 
органи виконавчої влади.

Як і в будь-якому складному соціальному явищі, в корупції не 
існує єдиного канонічного та універсального визначення. Най-
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більш ємне й коротке визначення корупції – це зловживання пу-
блічною владо заради власної вигоди.

У сучасній науковій думці розглянуто великий масив чинників 
і умов виникнення корупційних злочинів, виділяючи адміністра-
тивні, економічні, політичні, соціально-культурні фактори.

Сьогодні накопичений великий пласт і певний досвід щодо 
типології корупції. Найбільш поширеним видом корупції є ка-
дрова корупція, що базується на взаємних стосунках і взаємо-
залежності між двома суб’єктами: з одного боку – особи, які 
наділені правом призначати на посади або мати можливості 
справляти вплив на результат виборів, з другого – зацікавлені 
особи в отриманні таких посад. До кадрової корупції віднесено 
й підкуп групи посадових осіб, які належать до складу орга-
нів державної влади, що наділенні повноваженнями колегіаль-
но вибирати, призначати на державні посади і звільняти з них. 
При цьому сам орган державної влади як юридична особа не 
підлягає кримінальній відповідальності (загальносвітова прак-
тика), навіть за умови підкупу всіх посадових осіб.

У цілому розглянуті в роботі прояви корупції, будь-яким чи-
ном пов’язані з підкупом посадових осіб. Часто їх відносять до 
так званої «жорсткої» або явної корупції. Водночас у світовій 
практиці досить поширена і, на перший погляд, «проста» або 
«неочевидна» корупція, тобто не явно виражені корупційні дії, які 
зараховують до так званої – «м’якої» корупції, а це фаворитизм, 
непотизм, кумівство, протекціонізм, патронаж.

Небезпека полягає в тому, що в умовах постійної зміни со-
ціально-політичної, економічної й духовно-ідеологічної си-
туації в життєдіяльності суспільства з’являються нові форми 
прояву корупційних зловживань. Виникає потреба постійного 
моніторингу стану й еволюції цього явища з метою вчасної 
реакції антикорупційних органів, органів державної влади та 
громадянського суспільства щодо запобігання та вироблення 
ефективних антикорупційних заходів.

Політика протидії корупції не повинна бути формальною. На-
шій державі слід розробити концепцію функціонального механіз-
му соціально-правового контролю за корупційними злочинами та 
розширити правову діяльність в аспекті реалізації її запобіжної 
функції у сфері протидії корупції.

Необхідно докорінно змінювати елементарний, формальний 
підхід до протидії корупції – не сприймати її як комунікативні 
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кампанії чи створювати нові антикорупційні структури, ухва-
лювати величезну кількість законодавчих актів та періодично, 
й уже звично для нас, повторювати одні й ті ж самі заклики, 
звітуючи та рапортуючи про проведену роботу, насправді фор-
малізовану, а вибудовувати систему антикорупційного мислен-
ня на рівні всього суспільства.

За такої умови й поняття «антикорупційна політика» буде не 
спрощеним тлумаченням, тобто не буде зводитися виключно 
до виконавчо-розпорядчої діяльності. Таке розуміння антико-
рупційної політики може «прийти» до відповідних посадових 
осіб за неодмінної умови – оволодіння ними системним мис-
ленням. Саме таке мислення дає змогу відкрити повномасш-
табну світоглядну картину, у якій знаходять відображення від-
повідні образи цього феномену.

У перспективі, для того щоби подолати корупцію, нашій дер-
жаві необхідно працювати над своїм світоглядом, своєю індиві-
дуальною методологією, навчитися системно мислити, тобто не 
тлумачити корупцію просто як суму злочинів, а осмислювати її 
як складну мегасистему, ментальне явище і, навіть, – соціальний 
інститут (у негативному ракурсі). Системний об’єкт потребує 
системного методу пізнання і відповідного впливу, а це кропітка 
й довготривала праця, що вимагає зусиль від органів державної 
влади, науковців, соціуму та громадянського суспільства.
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РОЗДІЛ 4.2. ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ У ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ 
ЯК СКЛАДНИК ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ: СИСТЕМА 

АНТИКОРУПЦІЙНИХ ОРГАНІВ ТА НАПРЯМИ 
ДІЯЛЬНОСТІ НАЗК В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
 

Анотація. Система антикорупційних органів та адаптація діяль ності 
НАЗК до особливостей воєнного стану є важливими скла-
довими механізму протидії корупції в публічній сфері. Мета 
дослідження зумовлена   необхідністю аналізу напрямів, видів 
діяльності та основних частин механізму протидії корупції з 
погляду забезпечення державної безпеки. В умовах російської 
агресії Методологія дослідження базується на поєднанні за-
гальнонаукових (аналіз і синтез, абстрагування та конкрети-
зація, аналогія та моделювання) та спеціальних (діагностика 
корупційних відносин, експертні оцінки, статистичний аналіз, 
вивчення документальних джерел, установлення причинно- 
наслідкових зв’язків) методів, що забезпечують достовір-
ність результатів і висновків монографічного дослідження. 
Результати дослідження показали, що корупція завдає сер-
йозної шкоди демократичній структурі суспільства та є од-
нією з головних загроз національній безпеці. Коріння корупції 
криються в механізмі здійснення державної влади. Протидія 
корупції шляхом її обмеження та/або боротьби наповнює 
новим змістом діяльність у сфері державного (публічного) 
управління. Систему державних антикорупційних органів 
формують органи загальної та спеціальної превенції, органи 
розслідування корупції, органи притягнення до відповідальнос-
ті за вчинення корупційних та/або пов’язаних із корупцією пра-
вопорушень. У дослідженні робиться акцент на особливості 
реалізації функції загальної превенції в діяльності НАЗК у пе-
ріод російської агресії та висвітленні прогресивних аспектів 
у діяльності органу щодо прийняття цифрових рішень. Прак-
тичні результати. Ефективність протидії корупції залежить 
від якості антикорупційного законодавства, функціональної 
спроможності антикорупційних інституцій, наявності інно-
ваційних цифрових інструментів. Цінність/оригінальність. 
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Ефективність антикорупційної діяльності залежить від зла-
годженості органів, які формують систему антикорупційної 
інфраструктури. Маючи різний правовий статус та обсяг 
повноважень, державні інституції у сфері протидії корупції 
в тісній координації та взаємодії забезпечують реалізацію 
функцій від загальної/спеціальної превенції до розслідування 
корупційних правопорушень і, зрештою, здійснення справедли-
вого правосуддя в межах адміністративного, кримінального 
та цивільного процесів. Досвід НАЗК у прийнятті цифрових 
рішень є потужним фактором зміцнення інституційної спро-
можності органу, особливо в умовах воєнного часу.
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Abstract. The system of anti-corruption bodies and the adaptation of the 

NACP activities to the peculiarities of martial law are important 
components in the mechanism of combating corruption in the 
public sphere. The purpose of the article is determined by the need 
to study the directions, types of activities and the main components 
of the mechanism of anti-corruption in terms of state security in 
the conditions of Russian aggression. Methodology of the study 
is based on a combination of general scientific (analysis and 
synthesis, abstraction and concretization, analogy and modeling) 
and special (diagnosis of corrupt relations, expert assessments, 
statistical analysis, study of documentary sources, establishment 
of cause-effect relationships) methods, which ensure the validity 
of results and conclusions of monographic research. Results of 
the study showed that corruption causes serious damage to the 
democratic structure of society and is one of the main threats 
to national security. The roots of corruption are hidden in the 
mechanism of exercising state power. Countering corruption by 
restricting and/or combating it fills with new content the activities 
in the sphere of state (public) administration. The system of state 
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anti-corruption institutions is formed by general and special 
prevention bodies, corruption investigation bodies, prosecution 
bodies for corruption or corruption-related offenses. This study 
focuses on the peculiarities of implementation of the function 
of general prevention in the activities of the National Agency 
for the Prevention of Corruption during the Russian aggression 
and highlights the progressive aspects of leadership of the body 
in the sphere of digital decision-making. Practical implications. 
The effectiveness of combating corruption depends on the quality 
of anti-corruption legislation, the functional ability of anti-
corruption institutions, the availability of innovative digital tools. 
Value/originality. The effectiveness of anti-corruption activities 
depends on the coherence of the bodies that form the system of anti-
corruption infrastructure. Having different legal status and scope 
of powers, state institutions in the sphere of combating corruption 
in close coordination and interaction ensure the implementation 
of functions from general/special prevention to investigation of 
corruption offenses and, ultimately, the implementation of fair 
justice within the administrative, criminal and civil proceedings. 
The NAPC’s experience in digital decision-making acts as a 
powerful factor in strengthening the institutional capacity of the 
body, especially in wartime conditions.

 
Вступ. Немає жодної країни, де питання корупції не були б 

предметом обговорення і, як наслідок, – прийняття відповід-
них рішень щодо нормативно-правового регулювання відно-
син із протидії їй. Корупція торкається багатьох сфер нашого 
життя. Так, у липні 2022 р. Національне агентство з питань за-
побігання корупції (далі – НАЗК), Антикорупційна ініціатива 
ЄС (EUACI) та компанія InfoSapiens презентували результати 
соціологічного опитування «Корупція в Україні 2021: розумін-
ня, сприйняття, поширеність» у контексті повоєнної відбудо-
ви держави. Його результати засвідчують, що для населення 
найбільш пріоритетним є очищення від корупції медичної та 
судової систем, для підприємців – митниці. При цьому порів-
няно з попередніми періодами минулого року спостерігалося 
поступове зростання частки населення, яка негативно ставить-
ся до корупційних проявів – це 49 %, серед бізнесу – 55 %.

З огляду на те, що проблематика корупції тісно пов’язана з 
питаннями національної безпеки, а успішний розвиток публічної 
служби на засадах доброчесності є безкомпромісною цінністю 
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України, комплексне дослідження механізму протидії корупції в 
публічній сфері з урахуванням періоду дії воєнного стану є безза-
перечно актуальним та формує наукову новизну змісту публікації.

Метою роботи є здійснення комплексного аналізу окремих 
складових механізму протидії корупції з погляду суб’єктного 
складу (зокрема держави в особі органів публічної влади) та її 
форм (запобігання та/чи боротьба з корупцією), а також висвіт-
лення основних напрямів діяльності НАЗК в умовах воєнного 
стану. Досягнення мети конкретизується в дослідницьких завдан-
нях: визначити місце корупції в системі суспільних відносин; 
розкрити сутність корупції як загрозливого національній безпе-
ці країни явища; охарактеризувати форми корупції з погляду їх 
нормативної визначеності; систематизувати державні інституції 
у сфері протидії корупції за критеріями напряму діяльності та 
обсягу функціональних повноважень з акцентом на їх правовий 
статус; простежити особливості застосування антикорупційного 
законодавства в умовах воєнного стану та виокремити напрями 
діяльності НАЗК у період російської агресії, ураховуючи передо-
вий досвід у сфері прийняття цифрових рішень.

Обґрунтованість викладених положень, висновків наукового 
аналізу та достовірність результатів дослідження забезпечено 
через поєднання загальнонаукових (аналіз та синтез, абстрагу-
вання та конкретизація, аналогія і моделювання) та спеціальних 
(діагностика корупційних відносин, експертні оцінки щодо ста-
ну корупції, статистичний аналіз показників антикорупційної 
діяльності, вивчення документальних джерел – нормативних та 
методично-роз’яснювальних матеріалів, установлення причинно-
наслідкових зв’язків для обґрунтування значущості діяльності з 
протидії корупції в публічній сфері та визначення провідної ролі 
НАЗК у налагодженні механізмів комунікації для координації зу-
силь спеціалізованих органів з упровадження санкційного пакета 
щодо осіб, причетних до російської агресії) методів.

4.2.1. Місце корупції в системі суспільних відносин:  
причини та ризики 

Питання корупції, її природи та наслідків, причин та шляхів 
подолання є предметом обговорення й дослідження серед на-
уковців і практиків. І це не дивно, оскільки явище корупції, і на 
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це справедливо звертає увагу О. У Скочиляс-Павлів, «проявля-
ється в багатосторонніх вертикально-горизонтальних зв’язках у 
суспільстві та державі й зумовлено історичними, економічними, 
соціальними, політичними, правовими, національними, культур-
ними, моральними факторами» [44, c. 42].

Беручи до уваги походження терміна «суспільні відносини» 
(від лат. soсialis – соціальний), зазвичай під ним розуміють «різно-
манітні зв’язки, які виникають між суб’єктами соціальної взаємо-
дії й характеризують суспільство або спільноту, до яких входять 
ці суб’єкти як цілісність» [2, c. 37]. З огляду на таке визначення в 
цілях цієї публікації визначення місця корупції в системі суспіль-
них відносин потребує врахування її соціальної природи.

Як явище, виникнення корупції тісно пов’язане із: 1) створен-
ням держави; 2) виникненням права; 3) організацією та діяльніс-
тю апарату держави і, як наслідок – появою осіб, наділених влад-
ними повноваженнями.

Те, що корупція не є надбанням сучасного суспільства, обґрун-
товується історіографією проблематики.  

Ще з часів появи перших держав корупція стала породженням 
соціуму і відносин у ньому. Першим борцем із корупцією прийнято 
вважати шумерського царя Урукагина (Уруинимгина), який рефор-
мував державне управління з метою припинення зловживань із боку 
царської адміністрації, суддів, храмового персоналу, зменшив та упо-
рядкував платежі за обряди, увів суворі покарання за хабарництво 
чиновників. Про це стало відомо з розшифрованих клинопису старо-
давнього Вавилона, що належать до середини III тис. до н.е. [18].

Варто наголосити, що питанням корупції було приділено увагу 
ще в законах Хаммурапі (1792–1750 рр. до н.е.). «Якщо суддя роз-
глянув справу, виніс рішення і виготовив документ із печаткою, а 
потім рішення своє змінив, то цього суддю варто викрити в зміні 
рішення, і він повинен сплатити суму позову в цій судовій справі 
у дванадцятикратному розмірі; крім того, у зборах його мають зі-
гнати з його суддівського крісла, і він не повинен повертатися й 
засідати разом із суддями в суді» [62, с.15].

Вказуючи на поширеність корупції у Великій Британії, іспан-
ський мореплавець та конкистадор Ернардо Де Сото в 1601 р.  
переповів слова спікера палати спільнот про мирових суддів: 
«Ці тварі за півдюжини курчат готові наплювати на цілу дюжи-
ну кримінальних законів» [61, с.105].
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Ще один приклад з історії корупції наводиться в листі Мініс-
терства юстиції України від 22 червня 2011 р. [50]. Він пов’язаний 
зі спекулятивними діями одного сицилійського фінансового маг-
ната, який закупив усе залізо, завдяки чому створив повну мо-
нополію на ринку цього товару, а потім продавав його за ціною 
втричі дорожчою за попередню. Навіть у ті давні часи такі дії 
не можливо було здійснити без участі державних чиновників. 
Необхідно звернути увагу, що, з одного боку, виникнення моно-
полії є результатом кмітливої ринкової практики. Протиправним 
є зловживання монопольним становищем. З другого – корупційна 
складова поведінки державних чиновників у наведеному полягає 
в сприянні створенню таких необґрунтованих ринкових переваг 
для сицилійського фінансового магната.

За часів Івана Грозного було запроваджено смертну кару за вчи-
нення дій, аналогічних сучасному хабарництву. Збереглися свідчен-
ня про страту диякона, який, крім належної йому винагороди, отри-
мав ще і смаженого гусака, що був начинений монетами [12, c. 5].

У Конституції гетьмана Війська Запорозького Пилипа 
Орлика 1710 р. корупція згадується як згубне явище. Проявом 
гетьманської волі проти корупції є розділ X. У ньому зазнача-
ється: «Найбільше ж на людей бідних чинять утиски і здирства 
та пригнічують їх тягарями владолюбні хабарники, які не за 
заслуги свої, а через ненаситну пожадливість прагнуть потра-
пити в уряди військові й посполиті для свого збагачення. Вони 
спокушають серце гетьманське, і завдяки корупції, без повного 
обрання та всупереч справедливості й закону, чи в уряди пол-
ковничі проникають, чи обіймають інші посади. Тому остаточ-
но постановляється, щоби Ясновельможний гетьман жодними, 
хоч би й найбільшими, подарунками та респектами не споку-
сився, нікому за хабарі в урядах ні полковничих, ні інших вій-
ськових чи посполитих посад не давав і насильно в уряд нікого 
не призначав. Завжди як військові, так і посполиті урядники, 
особливо полковницькі, мають обиратися вільними голосами, 
а після обрання – владою гетьманською затверджуватись. Од-
нак елекції таких урядників повинні проводитися не без волі 
гетьманської. Такого ж самого закону й полковники повинні 
будуть дотримуватися та не допускати без вільного обрання 
цілої сотні сотників та інших посадовців за якісь респекти.  
А через власні образи не повинні також з урядів звільняти» [8].
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Проведений нами короткий історичний екскурс демонструє 
«супутниковий» зв’язок корупції із функціонуванням публіч-
ної влади в усіх її формах незалежно від віку історії людської 
цивілізації. Це пояснюється її парадоксальністю бути «систе-
моутворюючим імперативом» [43, c. 296] соціальної взаємодії 
та відносин у державі.

Як і будь-яке явище, корупція має свої причини й наслід-
ки. Причини корупції криються в економічній та психологіч-
них сферах людських відносин. Водночас до уваги потрібно 
брати ще й соціальні фактори суспільства, у якому виховують-
ся громадяни, а також бажання посадових осіб за допомогою 
«корумпованої» поведінки наростити свій адміністративний 
чи владний ресурс для подальшого використання в приватних 
«корисних» цілях. Передусім корупція є невід’ємною частиною 
тіньової економіки як системи відносин, які виникають у сфері 
виробництва, обміну, розподілу, споживання економічних благ, 
що завдають шкоди суспільству, державі, місцевому самовря-
дуванню, домашньому господарству та руйнують їх. Бажання 
збільшити свій дохід або уникнути обов’язкових витрат за до-
помогою корисливих діянь, зокрема, бажання багатства і влади, 
є потужним мотивуючим фактором. Приватний випадок отри-
мання конкурентних переваг по відношенню до іншого учасни-
ка ринку, на жаль, спонукає до розширення зв’язків, зростання 
владних повноважень як законного, так і незаконного характе-
ру. Очікування корупції негативно характеризує поведінку ле-
гальних учасників ринку, для яких усталеним є уявлення про 
те, що без корупційної поведінки неможливим є здійснення 
господарської діяльності, а ціль – виправдовує засоби.

Соціальні чинники корупції криються у вихованні в підрос-
таючого покоління терпимості до свавілля і віри в те, що коруп-
ція – невід’ємна частина суспільного життя, «необхідне зло». За 
влучним зауваженням О. Акімова, «корупція – це спосіб мислен-
ня, який зумовлює спосіб життя» [1, с.181].

Нарешті, психологічні причини корупції пов’язані із взаєм-
ними очікуваннями наслідків корупційної поведінки з боку їх 
учасників. У корупційній практиці «відбивається психологія со-
ціальних груп і всього суспільства» [19, с. 21]. Саме психологічна 
допустимість (схильність) певної частини громадян до задово-
лення життєвих потреб у протиправний спосіб, у тому числі шля-
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хом використання влади чи службового становища в корисливих 
цілях, вказує на суб’єктивну передумову корупції. А це в подаль-
шому призводить до конфлікту інтересів (наявність у публічної 
особи корисливого прагнення скористатися владою з порушен-
ням норм професійної етики), який є першопричиною корупції в 
діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування та прирівняних до них осіб.

У багатьох енциклопедіях та словниках визначення корупції̈ 
надається як дослівний переклад із латинської̈ «corruption» – «ко-
розія, роз’їдання, руйнування». Сьогодні корупція згубно позна-
чається не тільки на сферах державного управління та місцевого 
самоврядування, а й на приватному секторі. Саме корупційні дії 
в приватному секторі підривають цінності ведення бізнесу, такі 
як довіра, упевненість у контрагенті, лояльність працівників під-
приємствам, організаціями, де вони працюють, які необхідні для 
підтримання та розвитку соціально-економічних відносин; необ-
хідність забезпечення добросовісної̈ конкуренції̈.

Негативні наслідки корупції мають різні форми прояву. Це і: 
неефективне використання державних коштів та ресурсів; не-
ефективна зовнішня і внутрішня економічна політика держави 
підлаштована під кланові інтереси, а не інтереси держави); втрата 
податків, інших надходжень до державного бюджету (шляхом їх 
прямого розкрадання або «узгодженого» недоотримання); гальму-
вання шляхом установлення надуманих перешкод розвитку бізне-
су; уповільнення ефективності роботи державного апарату в ціло-
му; неефективне використання знань та умінь людини, які замість 
того, щоби займатися справою, вимушені долати штучні бюрокра-
тичні перешкоди; зниження якості управлінських послуг (у тому 
числі через утворення штучних перешкод); зниження інвестицій, 
уповільнення економічного зростання; розорення приватних під-
приємців; посилення організованої̈ злочинності, яка часто «вирі-
шується» корумпованими високопосадовцями; зростання соціаль-
ної нерівності; зниження суспільної моралі [6, с. 164–165].

Не випадково Україна, за різними експертними оцінками, 
вважається «high-risk corruption country» [46, с. 684]. При цьому 
не варто забувати, що корупція є проблемою не лише розвитку 
українського суспільства, а й світовою. Як породження соціуму 
і відносин у ньому, небезпека цього явища криється в хибному 
формуванні ставлення до нього як «невід’ємного зла» розвит-
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ку організованого суспільства. Як «вид соціальної патології» 
[7] корупція «становить безпосередню загрозу демократичному 
правопорядку й конституційному ладу» [3, с. 17]. Своєю чергою, 
захищеність, зокрема демократичного конституційного ладу, є 
ціннісною засадою забезпечення національної безпеки України 
та визначає її фундаментальний національний інтерес [36, с. п. 9 
ст. 1, п. 1. ч. 3 ст. 3].

Проголошені в ст. 1 прийнятій на п’ятій сесії Верховної Ради 
України 28 червня 1996 р. Конституції України принципи демокра-
тичної, соціальної та правової держави та покладення на державу 
обов’язку щодо утвердження й забезпечення прав і свобод люди-
ни (ст. 3 Конституції України), є основою для запровадження ор-
ганізаційно-правових механізмів протидії корупції. Конституція не 
просто дозволяє, а й вимагає запровадження ефективної антикоруп-
ційної політики для встановлення правового порядку в Україні в ці-
лому та, зокрема захисту конституційних цінностей, прав і свобод.

Розуміння корупції як загрозливого національній безпеці країни 
явища знайшло підтвердження навіть у рішеннях Конституційного 
Суду України від 26 лютого 2019 р. № 1-р/2019 та 6 червня 2019 р. 
№ 3-р/2019. При цьому в останньому з них Суд акцентує увагу на 
тому, що антикорупційна політика має слугувати цілям «захисту 
конституційних цінностей, прав і свобод людини і громадянина».

У зв’язку із поширенням системної корупції в державних ор-
ганах одним зі стратегічних завдань державної політики у сфері 
забезпечення державної безпеки є «інтенсифікація боротьби з те-
роризмом та організованою злочинністю, протидія руйнуванню 
державного апарату та місцевого самоврядування» [47, п. 24]. 
Така постановка питання зумовлена визнанням на найвищому 
державному рівні негативних наслідків корупції як для функці-
онування системи публічних фінансів, сфер державного управ-
ління, місцевого самоврядування, приватного сектору економіки 
країни, так і на рівень обороноздатності країни загалом.

Як ілюстрацію вищевикладеного наведемо лист-подяку Наці-
онального агентства з питань запобігання корупції міністру обо-
рони російської федерації Шойгу за виявлені факти масштабного 
розкрадання бюджетних коштів, що спрямовувалися на розвиток 
військового потенціалу, які негативно позначились на зниженні 
ефективності оборонного сектору та сприяють пришвидшенню 
ліквідації окупантів на землях суверенної держави України [21].
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В умовах російської агресії ми ще раз переконались, що рівень 
обороноздатності країни безпосередньо залежить від рівня дові-
ри громадянського суспільства до держави в цілому та кожного 
окремого громадянина до Збройних Сил України та інших вій-
ськових формувань зокрема. Наразі незаперечним є твердження 
про те, що корупція є перешкодою на шляху виведення україн-
ської економіки з депресивного стану, унеможливлює її стале й 
динамічне зростання, підвищує уразливість до загроз, підживлює 
кримінальне середовище. Тому захист особи, суспільства та дер-
жави від корупційних правопорушень є одним із напрямків ре-
алізації пріоритетів національних інтересів України зокрема та 
забезпечення національної безпеки загалом.

Питання протидії корупції тісно пов’язані із правовою харак-
теристикою корупції, яка відмінна від її сприйняття як феномену 
масової свідомості.

4.2.2. Корупція як правове явище та її нормативно  
визначені види

Офіційну позицію про необхідність криміналізації корупції 
вперше було зафіксовано в Конвенції ООН проти транснаціональ-
ної організованої злочинності 14, п. 8]. Кожна держава-учасниця 
вживає таких законодавчих та інших заходів, які можуть знадоби-
тися для визнання як кримінально караних таких діянь, коли вони 
вчиняються навмисно: a) обіцянка, пропозиція або надання публіч-
ній посадовій особі, особисто або через посередників, будь-якої 
неправомірної переваги для самої посадової особи або іншої фі-
зичної чи юридичної особи для того, щоби ця посадова особа вчи-
нила будь-яку дію або бездіяльність при виконанні своїх службо-
вих обов’язків; b) вимагання або прийняття публічною посадовою 
особою, особисто або через посередників, будь-якої неправомірної 
переваги для самої посадової особи або іншої фізичної або юри-
дичної особи для того, щоби ця посадова особа вчинила будь-яку 
дію чи бездіяльність при виконанні своїх службових обов’язків.

Беручи до уваги той факт, що корупція, зокрема, становить за-
грозу для стабільності й безпеки суспільств, що підриває демо-
кратичні інститути й цінності, етичні цінності і справедливість та 
завдає шкоди сталому розвитку і принципу верховенства права та 
тісно пов’язана з іншими формами злочинності, Конвенцією ООН 
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проти корупції визначено перелік дій, які охоплені характеристи-
ками корупційних правопорушень: (а) підкуп національних дер-
жавних посадових осіб (ст. 15); (б) підкуп іноземних державних 
посадових осіб і посадових осіб міжурядових організацій (ст. 16); 
(в) розкрадання, неправомірне привласнення або інше нецільо-
ве використання майна державною посадовою особою (ст. 17);  
(г) зловживання впливом (ст. 18); (д) зловживання службовим ста-
новищем (ст. 19); (е) незаконне збагачення (ст. 20); (є) підкуп у при-
ватному секторі (ст. 21); (и) розкрадання майна в приватному сек-
торі (ст. 22); (й) відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом 
(ст. 23); (к) перешкоджання здійсненню правосуддя (ст. 25) [13].

Слово «корупція» в розумінні вітчизняного законодавця [30, 
ст. 1] означає використання особою, зазначеною у ч. 1 ст. Закону 
України «Про запобігання корупції», (1) наданих їй службових 
повноважень чи пов’язаних із ними можливостей із метою одер-
жання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи при-
йняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб 
або відповідно (2) обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної 
вигоди особі, зазначеній у ч. 1 ст. 3 Закону, або на її вимогу іншим 
фізичним чи юридичним особам із метою схилити цю особу до 
протиправного використання наданих їй службових повноважень 
чи пов’язаних із ними можливостей.

Виходячи з наведеного вище нормативного визначення, можна 
виокремити такі форми корупції, як: 1) одержання неправомірної 
вигоди; 2) прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди; 3) надання 
неправомірної вигоди; 4) обіцянка/пропозиція такої вигоди. Зако-
нодавчо визначеною формою корупції також є використання будь-
якого державного чи комунального майна або коштів у приватних 
інтересах (ст. 22 Закону України «Про запобігання корупції»).

У Законі України «Про запобігання корупції» (далі – Закону) 
законодавець оперує двома, на перший погляд, схожими терміно-
логічними поняттями – «корупційне правопорушення» та «пра-
вопорушення, пов’язане з корупцією». Крім того, відповідно до  
ст. 651 Закону за вчинення корупційних або пов’язаних із коруп-
цією правопорушень особи, особи, уповноважені на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для 
цілей цього Закону прирівнюються до таких осіб, у встановлено-
му законом порядку притягуються до кримінальної, адміністра-
тивної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності.
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Звертаємо увагу, що іноді термін «корупційні правопорушення» 
вживається як узагальнюючий для охоплення всіх форм проти-
правної поведінки, що мають корупційний характер. Але з погляду 
законодавчого змісту згаданих вище видів правопорушень таке ро-
зуміння терміна «корупційне правопорушення» не є правильним.

Як корупційне правопорушення, так і правопорушення, 
пов’язане із корупцією, є діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення 
якого суб’єкт, зазначений у ст. 3 Закону, може бути притягнутий до 
одного з видів юридичної відповідальності. Однак принциповою 
відмінною ознакою двох видів правопорушень є те, що саме коруп-
ційне правопорушення містить ознаки корупції і, як наслідок, – крім 
дисциплінарної та /або цивільно-правової, законом встановлено ще 
і кримінальну відповідальність. Своєю чергою, правопорушення, 
пов’язане з корупцією, не містить ознаки корупції і, як наслідок, – 
крім дисциплінарної, кримінальної та /або цивільно-правової, зако-
ном встановлено ще й адміністративну відповідальність.

Варто наголосити, що поза законодавчо визначених складів 
правопорушень, корупції як юридичного феномену не існує. До 
прикладу, побори на ремонт садочка, школи (як різновид форм про-
яву побутової корупції), незважаючи на їх незаконний характер, з 
погляду антикорупційного законодавства не є правопорушеннями. 
Однак інші дії, зокрема несправедливе правосуддя (постановлен-
ня суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали чи 
постанови), громадянами як корупція взагалі не сприймається.

З огляду на викладене вище важливим є розмежування фено-
мену сприйняття корупції як специфічного виміру масової сві-
домості та наявність корупційних діянь, за вчинення яких особу 
може бути притягнуто до юридичної відповідальності.

Уведення до обігу в юридичну практику термінологічних понять 
«корупційне правопорушення» та «правопорушення, пов’язане з 
корупцією» є спробою законодавця врахувати сутність корупції як 
соціального явища і правової категорії. У свою чергу, це спросто-
вує поширені в теорії й на практиці погляди, відповідно до яких 
корупція зводиться лише до злочинної поведінки. І навпаки, до по-
ведінки, що суперечить вимогам, обмеженням, заборонам Закону.

Правова характеристика корупційних правопорушень безпосе-
редньо пов’язана з правильним розумінням базового поняття «ко-
рупція», у якому законодавець основну увагу сконцентрував на та-
кій цільовій ознаці, як неправомірна вигода. Під нею мають на увазі 
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грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематері-
альні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового 
характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без 
законних на те підстав [30, ст. 1]. Зміст поняття «неправомірна ви-
года» визначають дві обов’язкових ознаки, відповідно до яких:1) її 
предметом можуть бути лише: грошові кошти та інше майно; пере-
ваги, пільги й послуги; нематеріальні активи; будь-які інші вигоди 
нематеріального чи негрошового характеру; 2) їх обіцяють, пропо-
нують, надають або одержують без законних на те підстав.

Перелік корупційних кримінальних правопорушень на-
водиться в ст. 45 Кримінального кодексу України (далі – КК 
України) [15]. Так, за ознакою вчинення шляхом зловживання 
службовим становищем до корупційних правопорушень зако-
нодавцем віднесені кримінальні правопорушення, передбачені  
ст. 191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним 
шляхом зловживання службовим становищем»), 262 («Викра-
дення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових 
припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або 
заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням служ-
бовим становищем»), 308 («Викрадення, привласнення, вима-
гання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх анало-
гів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання 
службовим становищем»), 312 («Викрадення, привласнення, 
вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрай-
ства або зловживання службовим становищем»), 313 («Викра-
дення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для 
виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або 
їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зло-
вживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким 
обладнанням»), 320 («Порушення встановлених правил обігу 
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або пре-
курсорів»), 357 («Викрадення, привласнення, вимагання доку-
ментів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства 
чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження»),  
410 («Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбов-
цем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових ре-
човин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи 
іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шах-
райства або зловживання службовим становищем») КК України.
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Корупційні кримінальні правопорушенням, які винятково 
містять у собі протиправну корупційну складову, передбаче-
ні ст. 210 («Нецільове використання бюджетних коштів, здій-
снення видатків бюджету чи надання кредитів із бюджету без 
встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням»),  
354 («Підкуп працівника підприємства, установи чи організа-
ції»), 364 («Зловживання владою або службовим становищем»),  
3641 («Зловживання повноваженнями службовою особою юри-
дичної особи приватного права незалежно від організаційно-пра-
вової форми»), 3652 («Зловживання повноваженнями особами, 
які надають публічні послуги»), 368 («Прийняття пропозиції, 
обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою осо-
бою»), 3682 («Незаконне збагачення»), 3683 («Підкуп службової 
особи юридичної особи приватного права незалежно від організа-
ційно-правової форми»), 3684 («Підкуп особи, яка надає публіч-
ні послуги»), 3685 («Незаконне збагачення»), 369 («Пропозиція, 
обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі»), 
3692 («Зловживання впливом») КК України.

Правопорушення, передбачені статтями 3662 («Декларування 
недостовірної інформації») та 3663 «Неподання суб’єктом декла-
рування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування» законодавцем визначені 
як кримінальні правопорушення, пов’язані із корупцією.

У питанні доведеності вини в скоєнні корупційного криміналь-
ного правопорушення всі сумніви щодо доведеності вини особи 
тлумачиться на користь такої особи. Відповідна правова позиція 
сформована в ч. 4 ст. 17 Кримінального процесуального кодексу 
України «Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності 
вини» та враховується при розгляді відповідних справ у суді [16].

Види й конкретний склад правопорушень, пов’язаних і коруп-
цією, передбачені в Главі 13-А Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення (далі – КУпАП) [11]. Так, адміністративна 
відповідальність передбачена за: порушення обмежень щодо су-
місництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 1724); 
порушення встановлених законом обмежень щодо одержання 
подарунків (ст. 1725); порушення вимог фінансового контролю  
(ст. 1726), порушення вимог щодо запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів (ст. 1727); незаконне використання інфор-
мації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових 
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повноважень (ст. 1728); порушення встановлених законом обме-
жень після припинення повноважень члена Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та кому-
нальних послуг (1728–1), невжиття заходів щодо протидії коруп-
ції (ст. 1729), порушення заборони розміщення ставок на спорт, 
пов’язаних із маніпулюванням офіційним спортивним змаганням 
(ст. 1729–1), порушення законодавства у сфері оцінки впливу на 
довкілля (ст. 1729–2).

Згідно зі ст. 255 КУпАП протоколи в справах про адміністра-
тивні правопорушення мають право складати уповноважені на 
те посадові особи Національної поліції України та Національно-
го агентства з питань запобігання корупції. НАЗК має складати 
протоколи про адміністративні порушення, пов’язані з коруп-
цією, що передбачені статтями 1724–1729, лише стосовно топ-
чиновників – осіб, які займають відповідальне та особливо відпо-
відальне становище. Повний перелік цих осіб визначено в ст. 50 
Закону України «Про запобігання корупції». Стосовно всіх інших 
суб’єктів мають право складати протоколи тільки уповноважені 
особи Національної поліції України. Адміністративне стягнення 
за вчинення корупційного правопорушення може бути накладено 
протягом трьох місяців із дня виявлення, але не пізніше двох ро-
ків із дня його вчинення [11, ч. З ст. 38].

Відповідно до Цивільного кодексу України (далі – ЦК Украї-
ни) цивільно-правова відповідальність за вчинення корупційних 
або пов’язаних із корупцією правопорушень настає в разі, коли 
вони призвели до негативних цивільно-правових наслідків. Зо-
крема, це може мати місце внаслідок порушення приписів ст. 15, 
16, 1166, 1167 ЦК України та ст. 66, 68 Закону України «Про запо-
бігання корупції».

У справах про визнання необґрунтованими активів та їх стяг-
нення в дохід держави може застосовуватись інструмент цивіль-
ної конфіскації, що запроваджений через доповнення Цивільного 
процесуального кодексу України (далі – ЦПК України) Главою 
12 «Особливості позовного провадження в справах про визнання 
необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави» [51].

На відміну від кримінального процесу, у якому прокурори 
та слідчі мають доводити вину (тобто невідповідність статків 
доходам), та існує презумпція невинуватості, у цивільному про-
цесі, що будується на принципі змагальності, фігурант справи 
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також змушений пояснити походження коштів, тобто довести 
їхню законність [4]. І саме під час війни Верховний Суд у скла-
ді колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільно-
го суду поставив крапку в справі за позовом Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури до народного депутата України  
(Іллі Киви) про визнання необґрунтованими активів із застосу-
ванням процедури цивільної конфіскації в дохід держави гро-
шових коштів у розмірі 1 252 236 грн [25].

Так, у 2007 р. відповідач придбав гараж і жомову яму, у 2010 р.  
продав їх, надалі ці об’єкти неодноразово перепродували. Уже 
в січні 2019 р. відповідач передав гараж і жомову яму в оренду 
суб’єкту господарювання.

Не маючи права власності на об’єкти оренди та не маючи 
правомочності щодо володіння, користування та розпорядження 
ним, Ілля Кива у своїй щорічній декларації за 2019 р. як особа, 
уповноважена на виконання функцій держави або місцевого са-
моврядування, указав відомості про доходи в розділі 11 «Доходи, 
у тому числі подарунки» в сумі 1 252 236 грн (орендна плата в 
розмірі 1 242 236 грн та відповідно нараховані комісійні доходи 
від банку в розмірі 10 000 грн).

Відповідно до ч. 2 с. 651 Закону України «Про запобігання ко-
рупції» особа, яка вчинила корупційне правопорушення або пра-
вопорушення, пов’язане з корупцією, однак судом не застосовано 
до неї покарання або не накладено на неї стягнення у виді позбав-
лення права обіймати певні посади або займатися певною діяль-
ністю, пов’язаною з виконанням функцій держави або місцевого 
самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, 
підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності [57] у 
встановленому Законом України «Про державну службу» порядку.

Як приклад правопорушень, пов’язаних із корупцією, за вчи-
нення яких може бути притягнуто до дисциплінарної відповідаль-
ності, наведемо такі види протиправної поведінки, як порушення: 
обмеження щодо одержання подарунка; обмеження щодо суміс-
ництва та суміщення з іншими видами діяльності; обмеження 
після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій 
держави, місцевого самоврядування; обмеження спільної роботи 
близьких осіб; запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, 
порушення правил етичної поведінки; недотримання вимог щодо 
організації проведення спеціальної перевірки; непроведення 
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службового розслідування стосовно особи, яка вчинила корупційне 
або пов’язане з корупцією правопорушення; недотримання вимог 
щодо незаконних актів та правочинів; розголошення інформації 
про викривача; відсутність умов для повідомлень про порушення 
вимог Закону іншою особою, зокрема через спеціальні телефонні 
лінії, офіційні вебсайти, засоби електронного зв’язку; невиконання 
вимог розгляду анонімного повідомлення; відсутність негайного 
реагування у вигляді письмового повідомлення про вчинення ко-
рупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення спеці-
ально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції.

Перелік корупційних правопорушень (злочинів), за вчинення 
яких може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності, 
охоплює корупційну практику щодо сприяння в призначенні осо-
би на посаду; сприяння певним особам у здійсненні ними госпо-
дарської діяльності; надання переваги певним особам у зв’язку 
з підготовкою проєктів, виданням нормативно-правових актів, 
прийняттям рішень, затвердженням (погодженням) висновків 
тощо, – якщо такі діяння вчинені з метою одержання неправо-
мірної вигоди й завдали істотну шкоду охоронюваним законом 
правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним 
чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб, розмір 
якої є меншим 100 неоподатковуваний мінімум доходів громадян 
[15, п. 3 примітки до ст. 364].

За перераховані вище дії одночасно може настати дисциплі-
нарна й цивільно-правова відповідальність. Частина 3 ст. 651 
Закону України «Про запобігання корупції» передбачено, що за 
поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії 
корупції або приписом Національного агентства, з метою вияв-
лення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або 
пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконанню ви-
мог Закону в інший спосіб, рішенням керівника органу, підпри-
ємства, установи, організації, у якому працює особа, яка вчинила 
таке правопорушення, проводиться службове розслідування в по-
рядку, визначеному Кабінетом Міністрів України [24; 52].

Необхідно наголосити, що обмеження щодо заборони особі, 
звільненій із посади у зв’язку з притягненням до відповідаль-
ності за корупційне правопорушення, займатися діяльністю, 
пов’язаною з виконанням функцій держави, місцевого самовря-
дування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, вста-
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новлюється виключно за вмотивованим рішенням суду, якщо 
інше не передбачено законом [59].

Відомості ж про осіб, яких притягнуто до відповідальності й 
щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали за-
конної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних 
стягнень вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які 
вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, 
розпорядником якого є НАЗК. Так, станом на 12 липня 2022 р. 
в Реєстрі корупціонерів зроблено 43586 записів: за адміністра-
тивні правопорушення – 20205; за кримінальні правопорушення 
– 8783; за дисциплінарні правопорушення – 1731; без зазначен-
ня категорії справи, що були внесені до 2019 року – 12870. Най-
частіше до кримінальної відповідальності притягуються особи за 
пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службо-
вій особі, тобто пропозицію хабара; декларування недостовірної 
інформації, зловживання впливом. У більшості випадків адміні-
стративна відповідальність настає за несвоєчасне подання декла-
рації та неповідомлення про наявність у особи реального кон-
флікту інтересів. Дисциплінарні ж стягнення були накладені за 
порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту 
інтересів, порушення обмежень щодо використання службових 
повноважень та одержання неправомірної вигоди або подарунка, 
несвоєчасне подання декларації.

4.2.3. Система антикорупційних органів

З прийняттям Закону України «Про запобігання корупції» сис-
темного характеру набула робота з формування системи антико-
рупційних органів, оновлення змісту та формування порядку засто-
сування превентивних антикорупційних механізмів, модифікації 
правил щодо усунення наслідків корупційних правопорушень.

Як один із видів діяльності у сфері соціального управління, 
протидія корупції охоплює два види діяльності: 1) діяльність із 
запобігання на майбутнє можливим проявам корупції (загальна 
та спеціальна превенція); 2) діяльність, спрямовану на боротьбу 
із наслідками вчинення корупційних дій.

Так, у ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції» органи 
прокуратури, Національної поліції, Національне антикорупційне 
бюро України, Національне агентство з питань запобігання коруп-
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ції визначені як спеціально уповноважені суб’єкти у сфері проти-
дії корупції. Однак, на жаль, «у зазначеному законі не враховані 
інші органи, які займаються формуванням та реалізацією антико-
рупційної політики» [22], є спеціалізованими та/або залученими 
до виконання окремих правоохоронних функцій у сфері протидії 
корупції та функцій притягнення до відповідальності за вчинення 
корупційних та пов’язаних із корупцією правопорушень.

Власне система таких органів є значно складнішою і виходить 
за межі переліку законодавчо визначених органів у сфері проти-
дії корупції. Адміністративно-державне (політичне) управління у 
сфері протидії корупції забезпечується державними антикорупцій-
ними інституціями, які (залежно від статусу, виконуваних функцій 
та обсягу повноважень) умовно можна поділити на три групи:

1) органи загальної та спеціальної превенції;
2) органи розслідування корупції;
3) органи притягнення до відповідальності за вчинення коруп-

ційного або пов’язаного з корупцією правопорушення.
Перша група органів є неоднорідною як за правовим статусом, 

так і за обсягом функцій та повноважень. Здійснення ними пре-
вентивної діяльності у сфері протидії корупції зумовлено потре-
бами формування антикорупційної політики та реалізацією захо-
дів щодо запобігання корупції, у тому числі виявлення причин 
та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов’язаного з 
корупцією правопорушення.

До державних інституцій загальної превенції у сфері протидії 
корупції належать:

1. Верховна Рада України як єдиний орган законодавчої влади 
України. Саме Верховна Рада відповідно до ст. 18 Закону Украї-
ни «Про запобігання корупції»: визначає засади антикорупційної 
політики; ухвалює Антикорупційну стратегію; проводить парла-
ментські слухання щодо протидії корупції; затверджує та опри-
люднює щорічну національну доповідь щодо реалізації засад ан-
тикорупційної політики.

2. Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики. 
Зокрема, його предметом відання є формування антикорупційної 
політики; проведення антикорупційної експертизи законопроек-
тів, поданих суб’єктами права законодавчої ініціативи; запобіган-
ня та протидія корупції; державний захист осіб, які надають допо-
могу в запобіганні і протидії корупції тощо [39].
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3. Національна Рада з питань антикорупційної політики як 
консультативно-дорадчий орган при Президентові України. Він 
надає рекомендації щодо напрямів розвитку антикорупційної по-
літики України. Зокрема, здійснює комплексну оцінку ситуації й 
тенденцій у сфері запобігання і протидії корупції в Україні, ана-
лізує національне антикорупційне законодавство та заходи щодо 
його виконання; здійснює моніторинг та аналіз ефективності ре-
алізації антикорупційної стратегії, вносить пропозиції щодо по-
ліпшення взаємодії органів, відповідальних за її імплементацію; 
бере участь у підготовці для внесення Президентом України на 
розгляд Верховної Ради України законопроєктів у сфері запобі-
гання і протидії корупції тощо [38].

4. Кабінет Міністрів України як колегіальний орган, що є найви-
щим у системі виконавчої влади України. Він, зокрема, затверджує 
Державну програму з виконання Антикорупційної стратегії та схва-
лює Стратегію комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції.

5. Міністерство юстиції України як центральний орган вико-
навчої влади. Проводить антикорупційну експертизу: проєктів 
нормативно-правових актів, розроблених органами виконавчої 
влади і внесених на розгляд Кабінету Міністрів України, та чин-
них нормативно-правових актів; нормативно-правових актів під 
час їхньої державної реєстрації.

6. Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань 
запобігання та виявлення корупції. З метою організації та здій-
снення заходів із запобігання та виявлення корупції утворюються 
(визначаються) в [30, ст. 13–1]:

– Офісі Президента України, Апараті Верховної Ради України, 
Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Секретаріаті Уповнова-
женого Верховної Ради України з прав людини;

– апаратах Ради національної безпеки і оборони України, Ра-
хункової палати, Верховного Суду, Вищого антикорупційного суду, 
Конституційного Суду України, Національного банку України, 
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб; секретаріатах Вищої 
ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

– апаратах та територіальних органах міністерств, інших 
центральних органів виконавчої влади, інших державних орга-
нів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України 
(крім Національного антикорупційного бюро України, Націо-
нального агентства);
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– апараті Ради міністрів Автономної Республіки Крим, апара-
тах органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим;

– обласних, Київській та Севастопольській міських, районних, 
районних у місті Києві державних адміністраціях;

– апаратах Верховної Ради Автономної Республіки Крим, об-
ласних, районних, міських рад, Севастопольської міської ради, 
секретаріаті Київської міської ради;

– на підприємствах, в установах та організаціях, що нале-
жать до сфери управління державного органу (крім юридич-
них осіб, у яких відповідно до цього Закону затверджуються 
антикорупційні програми);

– у державних цільових фондах.
7. Особи, відповідальні за реалізацію антикорупційної програ-

ми юридичної особи. Їх головними завданнями є аналіз коруп-
ційних ризиків та підготовка, забезпечення реалізації та контроль 
за здійсненням заходів щодо запобігання, протидії та виявлення 
корупції в юридичній особі. Такі особи не є працівниками НАЗК 
та призначаються в юридичних особах (наприклад, на державних 
підприємствах), які зобов’язані затверджувати та реалізовувати 
антикорупційні програми [30, ст. 62].

Єдиною державною антикорупційною інституцією спеці-
альної превенції є Національне агентство з питань запобігання 
корупції (далі – НАЗК). Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України 
«Про запобігання корупції» НАЗК є центральним органом вико-
навчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує форму-
вання та реалізує державну антикорупційну політику. Саме цей 
орган є відповідальним за формування антикорупційної політики 
та запобігання корупції.

Аналіз повноважень НАЗК, окреслених у ст. 11 Закону Украї-
ни «Про запобігання корупції» є основою для виокремлення 
основних напрямків діяльності органу. А саме, це:

1) експертно-аналітична робота (п.п. 1–5, 11 (в частині здій-
снення аналізу ефективності діяльності уповноважених підрозді-
лів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення ко-
рупції), 17 ч. 1 ст. 11 Закону);

2) контрольно – моніторингова робота (п. 61, 71–82 ч. 1 ст. 11 
Закону);

3) координаційно-консультативна робота (п. 2, 7 (в частині ко-
ординації щодо виявлення державними органами, органами вла-
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ди Автономної Республіки Крим, органами місцевого самовряду-
вання корупційних ризиків у своїй діяльності та реалізації ними 
заходів щодо їх усунення, у тому числі підготовки та виконання 
антикорупційних програм), 11 (в частині координації в межах ком-
петенції, методичного забезпечення діяльності уповноважених 
підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та вияв-
лення корупції), 15 (в частині надання консультаційної допомоги 
з питань застосування актів законодавства з питань етичної по-
ведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяль-
ності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або міс-
цевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, застосування 
інших положень цього Закону та прийнятих на його виконання 
нормативно-правових актів, захисту викривачі) ч. 1 ст. 11 Закону);

4) методична, роз’яснювальна та просвітницька робота (п. 
7, 11 (в частині надання методичної допомоги щодо виявлення 
державними органами, органами влади Автономної Республіки 
Крим, органами місцевого самоврядування корупційних ризиків 
у своїй діяльності та реалізації ними заходів щодо їх усунення, 
у тому числі підготовки та виконання антикорупційних програм), 
14, 15 (в частині надання роз’яснень, методичної допомоги з пи-
тань застосування актів законодавства з питань етичної поведін-
ки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності 
осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, та прирівняних до них осіб, застосування інших 
положень цього Закону та прийнятих на його виконання норма-
тивно-правових актів, захисту викривачів), 16 ч. 1 ст. 11 Закону);

5) адміністрування державних реєстрів (пункт 9 (стосовно 
забезпечення ведення Єдиного державного реєстру декларацій 
осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місце-
вого самоврядування, та Єдиного державного реєстру осіб, які 
вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення) 
ч. 1 ст. 11 Закону);

6) співпраця із викривачами корупції (п. 9 (в частині забезпе-
чення ведення Єдиного порталу повідомлень викривачів), 13 ч. 1 
ст. 11 Закону);

7) міжнародна співпраця (п. 18–10 ч. 1 ст. 11 Закону).
Друга та третя група органів здійснюють діяльність, спрямо-

вану на боротьбу із наслідками вчинення корупційних дій шляхом 
реалізації правоохоронних та судових функцій.
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Державні інституції розслідування корупції реалізують право-
охоронні функції у сфері протидії корупції. Залежно від правово-
го статусу і виконуваних функцій виокремлюються спеціалізова-
ні та залучені антикорупційні органи.

Групу спеціалізованих антикорупційних органів формують:
1. Національне антикорупційне бюро України (НАБУ). На 

НАБУ покладається: а) попередження, виявлення, припинення, 
розслідування та розкриття корупційних правопорушень, відне-
сених до його підслідності; б) запобігання вчиненню нових. За-
вданням Національного бюро є протидія кримінальним корупцій-
ним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами, 
уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці, а 
також вжиття інших передбачених законом заходів щодо протидії 
корупції [35, ст. 1]. Потрібно окремо наголосити, що спеціаліза-
ція НАБУ, тобто його підслідність, визначена ч.5 ст. 216 Кримі-
нального процесуального кодексу України (далі – КПК України) 
[16]. Цією статтею передбачено, що детективи НАБУ розсліду-
ють корупційні злочини, вчинені вищими посадовими особами та 
кваліфіковані за статтями 191, 206², 209, 210, 211, 354, 364, 366¹, 
368, 368², 369, 369², 410 КК України.

Іншими словами, підслідність Національного бюро визнача-
ється залежно від характеру корупційного злочину, розміру завда-
ної шкоди та суб’єкта злочину (високопосадовці або окремі особи 
з-поміж службових осіб).

НАБУ має право розслідувати згадані злочини, якщо наявна 
хоча б одна з таких умов:

– злочин вчинено топ посадовцями;
– розмір предмета злочину або завданої ним шкоди в 500 і 

більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для пра-
цездатних осіб, встановленого законом на час вчинення злочину, 
якщо злочин вчинено публічним службовцем;

– підкуп службової особи або вплив на прийняття нею рішен-
ня, вчинений щодо службової особи іноземної держави або топ 
посадовців.

Детективи НАБУ здійснюють досудове розслідування коруп-
ційних злочинів, а також суміжних злочинів, зокрема таких, як 
протиправне заволодіння майном підприємства, установи чи ор-
ганізації; відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом; та 
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видання нормативно-правових актів, що зменшують надходжен-
ня бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону.

2. Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП). САП є 
частиною антикорупційних інституцій утворена в складі Генераль-
ної прокуратури України на правах самостійного структурного під-
розділу, на яку покладаються такі функції [40, ч. 1 ст. 7, ч. 5 ст. 8]:

1) здійснення нагляду за додержанням законів під час прове-
дення оперативно-розшукової діяльності, досудового розсліду-
вання Національним антикорупційним бюро України;

2) підтримання державного обвинувачення у відповідних про-
вадженнях;

3) представництво інтересів громадянина або держави в 
суді у випадках, передбачених цим Законом і пов’язаних із ко-
рупційними або пов’язаними з корупцією правопорушеннями, 
а також представництво в межах своєї компетенції інтересів 
держави в справах про визнання необґрунтованими активів та 
їх стягнення в дохід держави.

Реалізація заходів щодо протидії корупції в діяльності САП є 
формою забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина.

Окрім Закону України «Про прокуратуру» детально роботу 
цієї антикорупційної інституції регламентує Положення про 
Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру Генеральної, за-
тверджене Наказом Офісу Генерального прокуратура від 5 бе-
резня 2020 року № 125 [32].

3. Національне агентство України з питань виявлення, розшуку 
та управління активами (АРМА). АРМА є центральним органом 
виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує форму-
вання та реалізацію державної політики у сфері виявлення та роз-
шуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному 
провадженні чи в справі про визнання необґрунтованими активів 
та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на 
які накладено арешт у кримінальному провадженні чи в справі 
про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід 
держави або які конфісковано в кримінальному провадженні чи 
стягнуто за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх 
необґрунтованими [34, ст. 2]. Важливо звернути увагу, що АРМА 
не здійснює досудове розслідування корупційних злочинів. Вод-
ночас його діяльність є важливою для ефективного розслідування 
таких кримінальних проваджень.
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Групу залучених до розслідування корупції органів формують:
1. Державне бюро розслідувань (ДБР). На ДБР покладаються 

завдання із запобігання, виявлення, припинення, розкриття й роз-
слідування [29, ст. 5]:

1) злочинів, вчинених службовими особами, які займають осо-
бливо відповідальне становище відповідно до ч.1 ст. 9 Закону 
України «Про державну службу», особами, посади яких віднесе-
но до першої – третьої категорій посад державної служби, суддя-
ми та працівниками правоохоронних органів, крім випадків, коли 
ці злочини віднесено до підслідності детективів Національного 
антикорупційного бюро України;

2) злочинів, вчинених службовими особами Національного ан-
тикорупційного бюро України, заступником Генерального проку-
рора – керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 
або іншими прокурорами Спеціалізованої антикорупційної про-
куратури, крім випадків, коли досудове розслідування цих злочи-
нів віднесено до підслідності детективів підрозділу внутрішнього 
контролю Національного антикорупційного бюро України;

3) злочинів проти встановленого порядку несення військової 
служби (військових злочинів), крім злочинів, передбачених ст. 
422 КК України.

Створення ДБР було передбачено КПК України. У контексті 
антикорупційного законодавства, ДБР здійснює досудове розслі-
дування окремих корупційних злочинів, які не належать до ком-
петенції НАБУ та Нацполіції (здебільшого вони вчинені право-
охоронцями та організованими групами).

2. Національна поліція України. Нацполіція утворена як цент-
ральний орган виконавчої влади, що служить суспільству шляхом за-
безпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, під-
тримання публічної безпеки й порядку [37, ст. 1], а її слідчі здійснюють 
досудове розслідування кримінальних правопорушень, у тому числі 
корупційних, які не належать до компетенції НАБУ та ДБР [16, ч. 1  
ст. 216]. Наприклад, корупційні злочини, вчинені службовими особа-
ми органів виконавчої влади, які не є правоохоронцями, якщо сума 
збитків менша за 500 прожиткових мінімумів для працездатної особи.

3. Служба безпеки України (СБУ). Як державний орган спеці-
ального призначення з правоохоронними функціями, який забезпе-
чує державну безпеку України [41, ст. 1], СБУ проводить оператив-
но-розшукову діяльність, у тому числі й у корупційних злочинах.
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СБУ може здійснювати розслідування в справах про зловжи-
вання владою або службовим становищем, якщо цей злочин: 
встановлено під час розслідування злочинів щодо порушення 
державної таємниці; вчинений особою, щодо якої здійснюється 
досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов’язані 
зі злочинами, вчиненими особою, стосовно якої здійснюється до-
судове розслідування злочинів щодо порушення державної таєм-
ниці та не підпадає під підслідність НАБУ.

4. Органи прокуратури (прокуратура). Прокуратура, відповід-
но до Закону України «Про прокуратуру», здійснює процесуальне 
керівництво досудовим розслідуванням та підтримує обвинува-
чення в судах у справах Нацполіції, ДБР і СБУ

Головна відмінність антикорупційних органів від інших залу-
чених органів полягає в тому, що діяльність антикорупційних ор-
ганів сфокусована виключно на корупційних злочинах, вчинених 
високопосадовцями, або тих, що стосуються великих сум грошей 
(тобто великої корупції). Водночас залучені органи розслідують 
ширше коло кримінальних правопорушень і вони не сфокусовані 
виключно на корупції. Задля чіткості в розмежуванні компетен-
ції щодо розслідування корупційних правопорушень між НАБУ, 
ДБР, Нацполіцією та СБУ слід керуватися приписами ст. 216 КПК 
України щодо визначення підслідності.

Групу органів, які реалізують судові функції в частині при-
тягнення до відповідальності за вчинення корупційного або 
пов’язаного з корупцією правопорушення формують:

1. Вищий антикорупційний суд (ВАКС). Як вищий спеціалізова-
ний суд у системі судоустрою України [26, ст. 3], цей суд здійснює 
правосуддя як суд першої та апеляційної інстанцій у кримінальних 
провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до 
його юрисдикції (підсудності) процесуальним законом, а також шля-
хом здійснення у випадках та порядку, визначених процесуальним 
законом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтер-
есів осіб у таких кримінальних провадженнях, здійснює правосуддя 
як суд першої та апеляційної інстанції в справах про визнання.

Іншими словами, місія ВАКС полягає в здійсненні справедли-
вого правосуддя в кримінальних провадженнях щодо корупцій-
них злочинів.

2. Місцеві та апеляційні суди. Ці суди наділені повнова-
женнями розглядати справи про адміністративні правопору-
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шення, пов’язані із корупцією. Протокол про адміністративні 
правопорушення, передбачені статтями 1724–1729 КУпАП, 
разом з іншими матеріалами, які підтверджують факт вчинен-
ня адміністративного правопорушення, у триденний строк із 
моменту його складення надсилається листом НАЗК до міс-
цевого загального суду за місцем вчинення адміністративного 
правопорушення [23]. Варто зазначити, що протокол про ад-
міністративне правопорушення не підлягає оскарженню в по-
рядку адміністративного оскарження чи в порядку адміністра-
тивного судочинства, оскільки за своєю природою та змістом 
не являється рішенням суб’єкта владних повноважень та не 
спричиняє зміни прав чи обов’язків особи. Однак, відповідно 
до ст. 287 КУпАП, постанову по справі про адміністративне 
правопорушення може бути оскаржено прокурором у випад-
ках, передбачених ч. 5 ст.7 КУпАП, особою, щодо якої її ви-
несено, а також потерпілим. Постанова апеляційного суду на-
бирає законної сили негайно після її внесення, є остаточною й 
оскарженню не підлягає.

Отже, якісну характеристику ефективності системи протидії 
корупції формують вищезазначені спеціалізовані антикоруп-
ційні органи та органи, характер діяльності яких має антико-
рупційну спрямованість.

Звісно, війна росії проти України внесла корективи в їх ді-
яльність. Окремі працівники НАБУ та САП узяли зброю та 
обороняють національні інтереси на передовій, інші – продо-
вжують виконувати функції з розслідування корупційних право-
порушень. ВАКС здійснює правосуддя, виносить вироки й пере-
глядає запобіжні заходи та перераховує кошти на потреби ЗСУ. 
Так, наприклад, сума понад 10,6 млн грн перерахована захисни-
кам за ініціативою заставодавця, родини Ігоря Гладковського, у 
справі «Укроборонпрому», а зменшена антикорупційним судом 
сума застави в. о. заступника мера Одеси Олега Бриндака, якого 
підозрюють в участі в злочинній організації бізнесмена Володи-
мира Галантерника, у розмірі 5 млн грн розмір – стала одним із 
джерел фінансування українського війська. Своєю чергою екс-
прокурор Олег Жученко, підозрюваний у справі незаконного за-
володіння активами територіальної громади Одеси, виступив з 
ініціативою щодо добровільного перерахування внесеної заста-
ву 2,6 млн грн на рахунок ЗСУ.
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4.2.4 Напрями діяльності НАЗК в умовах воєнного стану

Починаючи з 24 лютого 2022 р. країна живе за законами воєн-
ного часу. І це не стало винятком щодо Національного агентства з 
питань запобігання корупції.

Так, під час воєнного стану орган не продовжує розпочаті по-
вні перевірки декларацій (перебіг відповідних строків відновлю-
ється з дня, наступного за днем припинення або його скасування) 
та не ініціює проведення нових перевірок. Більше того, розумі-
ючи складність ситуації з юридичної точки зору та необхідність 
концентрації зусиль на обороні нашої держави, до прийняття від-
повідних змін на законодавчому рівні [33] НАЗК ще 28 лютого 
2022 р. повідомило, що в період дії воєнного стану подавати де-
кларації будь-якого виду не потрібно [54], а обов’язок її подачі за 
весь період виникне в період 3 місяців лише після її закінчення. 
Крім того, передбачаючи наслідки для декларантів від участі в 
бойових діях, Національне агентство в межах компетенції надало 
роз’яснення про можливість подання декларацій упродовж одно-
го місяця з дня закінчення наслідків, які унеможливлювали її по-
дання, а також акцентувало увагу на особливостях декларування 
відомостей про майно, яке було знищено [55].

Законом України від 8 липня 2022 р. № 2381–IX «Про вне-
сення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо 
особливостей застосування законодавства у сфері запобігання 
корупції в умовах воєнного стану», який набув чинності 3 липня 
поточного року, були уточнені терміни як для випадків подачі що-
річних електронних декларацій, так і для подання декларантами 
повідомлень про суттєві зміни в майновому стані та відкриття ра-
хунку в іноземному банку. Нині такий обов’язок обчислюється 90 
календарними днями з дня його припинення чи скасування.

Важливо звернути увагу, що в частині декларування, прове-
дення перевірок чи їх ініціювання, подання повідомлень анти-
корупційні обов’язки суб’єктів декларування не скасовуються, а 
лише відтерміновуються в часі. Свідченням цьому є вдосконален-
ня функціоналу особистого кабінету в Реєстрі декларацій (https://
portal.nazk.gov.ua/login) у частині можливості для декларанта че-
рез функцію «Дані для декларації» в розділі «Мої документи», 
«Нове повідомлення про суттєві зміни в майновому стані» та 
«Нове повідомлення про відкриття валютного рахунку» отрима-
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ти інформацію про свою власність та обтяження, якщо така ін-
формація наявна в державних реєстрах. Крім того, НАЗК дода-
ло можливість зберігати чернетку декларації, навіть якщо там є 
логічні помилки. Тепер суб’єкт декларування можете не тільки 
зберегти, а і працювати із заповненою раніше її частиною в будь-
який зручний для нього час і, головне, мати можливість продо-
вжити заповнювати декларацію з місця, на якому зупинився.

Бажання перемогти ворога й обов’язок задекларувати до-
ходи не є перешкодами у волонтерській справі збору коштів на 
потреби армії. І НАЗК не залишило осторонь це питання та на-
дало роз’яснення щодо юридичного розуміння таких коштів як 
не особистого доходу суб’єкта декларування та члена його сім’ї, 
який не підлягає декларуванню [54].

Те ж саме стосується необхідності дотримання антикорупцій-
них обмежень щодо отримання подарунку/неправомірної вигоди, 
сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, спільної 
роботи близьких осіб. Відповідно до роз’яснень НАЗК, публічні 
службовці, які зараз обороняють Батьківщину та проходять вій-
ськову службу та службу в складі Сил територіальної оборони 
Збройних Сил України (ЗСУ) чи добровольчих формувань терито-
ріальних громад, жодним чином не порушують обмеження щодо 
сумісництва й суміщення з іншими видами діяльності, а соціальні 
гарантії, передбачені для бійців ЗСУ, тероборони та добровольчих 
формувань не вважаються додатковим прибутком [56].

Ініціативи щодо законодавчого врегулювання цих питань зна-
йшли своє закріплення в згаданому нами вище Законі України від 
8 липня 2022 р. № 2381–IX Зокрема:

– на період дії воєнного стану НАЗК має право одержувати бла-
годійні пожертви (у тому числі гуманітарну допомогу) у вигляді 
товарів (майна) від проєктів міжнародної технічної допомоги;

– встановлені строки виконання декларантами обов’язків у 
частині запобігання виникненню конфлікту інтересів у їх про-
фесійній діяльності. Відтак декларант зобов’язаний вчинити 
відповідні дії з дня припинення чи скасування воєнного стану:  
1) протягом 15 робочих днів для припинення зайняття іншою 
оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, 
медичної практики, інструкторської та суддівської практики зі 
спорту) чи здійснення підприємницької діяльністі; 2) протягом  
60 календарних днів після призначення (обрання) на посаду пе-
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редати в управління іншій особі належні йому підприємства та 
корпоративні права в порядку, встановленому законом;

– за певних умов, визначених законодавцем, скасовано анти-
корупційні обмеження для державних службовців та посадових 
осіб місцевого самоврядування щодо сумісництва та суміщення 
з іншими видами діяльності (йдеться про заборони займатися ін-
шою оплачувальною чи підприємницькою діяльністю, встанов-
лені п. 1 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про запобігання корупції»), 
якщо такі особи перебувають у відпустці без збереження заробіт-
ної плати або в разі простою.

Варто наголосити, що реалізація контрольних повнова-
жень НАЗК у частині запобігання та врегулювання конфлікту 
інтересів, а також за дотриманням суб’єктами декларування 
обмежень щодо отримання подарунків, спільної роботи близь-
ких осіб, щодо сумісництва та суміщення з іншими видами 
діяльності, а також обмежень після припинення діяльності, 
пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самовря-
дування в період дії воєнного стану не припинялась. Станом на 
1 серпня 2022 р. щодо двох народних депутатів, в. о. директора 
Центрального державного історичного архіву України та семи 
місцевих посадовців із Житомирської, Черкаської, Київської, 
Вінницької, Миколаївської, Івано-Франківської та Хмельниць-
кої областей були складені адміністративні протоколи, що сто-
суються конфлікту інтересів.

Для з’ясування питання можливості призначення осіб, які пре-
тендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відпові-
дального або особливо відповідального становища, а також посад 
із підвищеним корупційним ризиком, проводиться спеціальна пе-
ревірка. І НАЗК проводить перевірку вказаних у декларації відо-
мостей на предмет їх достовірності. Ураховуючи реалії сучасного 
стану для української суспільства, було прийнято рішення, що з 
наступного дня після скасування дії воєнного стану або стану ві-
йни може бути розпочата спеціальна перевірка стосовно кандида-
тів на відповідні державні посади [60].

НАЗК не втомлюється нагадувати посадовцям про антикоруп-
ційні ризики, зумовлені самостійним призначенням собі премій 
та надбавок. Саме виявлення таких фактів лягало в основу скла-
дання численних адміністративних протоколів до війни. Тому, 
керуючись потребою їх мінімізації, Національне агентство запро-
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понувало на рівні роз’яснення алгоритм уникнення прийняття та-
ких рішень в умовах конфлікту інтересів [58].

Керуючись необхідністю посилення мотиваційних стимулів на 
перемогу та уникнення репутаційних втрат захисників України, 
НАЗК розробило та юридично оформило процедури виключення 
особи із Реєстру корупціонерів [28]. Отож, громадяни України, 
які захищають нашу державу у війні з окупантом, мають можли-
вість подати до органу заяву про вилучення відомостей стосовно 
себе з Реєстру корупціонерів.

Якщо ж ми згадали про Реєстр корупціонерів, необхідно за-
значити, що з початку війни НАЗК тимчасово обмежило функ-
цію перегляду відомостей та формування інформаційних до-
відок із нього. Однак з кінця травня поточного року учасники 
публічних закупівель можуть отримати інформацію з Реєстру 
у вигляді витягу стосовно фізичної особи. Для цього необ-
хідно направити до НАЗК запит із відповідними документа. 
Крім того, НАЗК відновило тимчасово припинену функцію, 
і сьогодні громадяни України, представники юридичних осіб 
можуть отримати довідки з Реєстру корупціонерів в онлайн-
режимі, скориставшись алгоритмом: https://bit.ly/3sUToHs. 
Останні формуються користувачами на основі персональних 
даних, вказаних у їх кваліфікованих електронних підписах або 
електронних печатках юридичних осіб.

Варто наголосити, що з метою забезпечення конфіденційнос-
ті та безпеки особистих даних декларантів та їх сімей, партій та 
інших користувачів НАЗК у перший день війни прийняло стра-
тегічно правильне рішення – закрити доступ до публічної час-
тини трьох реєстрів: 1) Єдиного державного реєстру декларацій 
осіб, уповноважених на виконання функцій держави та міс-
цевого самоврядування; 2) Реєстру звітів партій POLITDATA;  
3) Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або 
пов’язані із корупцією правопорушення [9]. І це стало потуж-
ним кроком у справі захисту інформації.

Війна не стала на заваді роботи антикорупційних уповно-
важених. У період дії воєнного стану, коли є потреба не тільки 
поставити, обговорити, а й отримати відповіді на актуальні пи-
тання організації діяльності антикорупційних уповноважених, 
засобами комунікації з НАЗК та колегами зі своїх професійних 
спільнот стала електронна пошту (ac.education@nazk.gov.ua) та 
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сторінка групи «Форум антикорупційних уповноважених» у со-
ціальній мережі Facebook.

Довоєнний період діяльності Національного агентства (2020–
2021 рр.) характеризується як інноваційний етап інституційної 
його розбудови як «сервісної організації» крізь призму «повної 
диджиталізацію» [48, п. 5.1, п. 5.2.3]. Тому не випадково, що з по-
чатку російсько-української війни НАЗК стало активним гравцем 
на «санкційному» фронті, а досвід у сфері прийняття цифрових рі-
шень став неоціненним у процесі ідентифікації осіб, які причетні 
до агресії рф проти України. Це є вкрай важливим із позицій не 
тільки запровадження щодо них санкцій, а й можливості конфіс-
кації відповідних активів саме в Україні для: 1) фінансування ЗСУ 
під час війни; 2) відбудови нашої держави після перемоги [27].

Важливо акцентувати увагу на тому, що дії, вчинені службовою 
особою органу місцевого самоврядування чи державної влади на 
шкоду суверенітету й територіальної цілісності України, є діями, 
вчиненими в умовах конфлікту інтересів, усупереч службовим 
повноваженням. А посадова особа, яка їх вчинила, – це колабо-
рант. Ураховуючи, що 24 березня парламент ухвалив законопроєкт  
№ 7186, яким доповнено КК України ст. 1112 та посилено кримі-
нальну відповідальність за пособництво росії, виявлення й облік 
таких осіб – вагомий внесок у перемогу. І саме на виклик такій 
новації в кримінальному законодавстві НАЗК створило для СБУ 
базу імен імовірних зрадників України, у якій налічується понад  
1500 осіб, включаючи місцевих депутатів, посадових осіб місцево-
го самоврядування та державних службовців різних рівнів. Саме 
вони допомагають росіянам або поділяють їхню ідеологію, або ж 
співпрацюють з агресором, зокрема поширюють їхню пропаганду, а 
також підривають українську обороноздатність та суверенітет. Від-
повідну інформацію про таких колаборантів можна повідомити на 
пошту stopzrada@nazk.gov.ua, яка є прикладом одного із розробле-
них Національним агентством додатково захищених каналів.

Необхідно особливо зауважити, що станом на 11 серпня  
2022 р. НАЗК підготувало 22 переліки кандидатів на міжнародні 
санкції, що надіслані до Міністерства закордонних справ Украї-
ни та Офісу Генерального прокурора. Усього до списків із про-
позицією накладення санкцій внесено вже 18,9 тис. фізичних та 
4 тис. юридичних осіб. А на порталі Національного агентства 
«Війна&санкції» можна ознайомитись із повними списками та 
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профайлами таких осіб. Також на сайті НАЗК діє Портал повідо-
млень викривачів про активи осіб, причетних до агресії росії про-
ти України, який запустив український Task Force з розшуку, ареш-
ту та конфіскації активів причетних до воєнних злочинів росії.

Попри те, що в період дії воєнного стану функції з перевірки 
декларацій, контролю за звітністю політичних партій не знайшли 
своєї належної реалізації, Національне агентство сконцентрувало 
свою увагу на моніторингу щодо можливого вивезення публіч-
ними службовцями та членами їхніх сімей незаконно отрима-
ної готівки під час перетину державного кордону. Як наслідок –  
виявлено факти переміщення через державний кордон майже  
5 млн дол. США та 100 тис. євро публічними службовцями та 
членами їх сімей, які не мали законних джерел одержання за-
значених активів. Відповідні матеріали було передано до право-
охоронних органів. А в результаті їх вивчення органи досудового 
розслідування розпочали три кримінальні провадження за стаття-
ми 3685 (незаконне збагачення) та 209 (легалізація (відмивання) 
доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України [20].

Однією із функцій НАЗК є проведення антикорупційної екс-
пертизи законопроєктів та актів Кабінету Міністрів України як по-
тужного інструменту запобігання корупції на стадії загальної пре-
венції. Так, упродовж п’яти місяців війни було провело 16 таких 
експертиз, здійснено 1189 моніторингів корупційних ризиків та за-
пропоновано закладам вищої освіти близько 30 заходів впливу на 
корупційні ризики вступної компанії [10]. Станом на початок серп-
ня 2022 р. щодо 1947 проєктів законів та актів Уряду НАЗК було 
здійснило моніторинг: 719 проєктів Законів; 1228 проєктів інших 
нормативно-правових актів, внесених на розгляд Уряду та Верхо-
вної Ради України. У 27 з них виявлено ознаки корупціогенних 
факторів і, як наслідок, проведено їх антикорупційну експертизу.

А враховуючи важливість інституту викривачів у механізмі 
протидії корупції та беручи до уваги ухвалення першого судо-
вого рішення з питань захисту трудових прав близької особи ви-
кривача [49], Національне агентство зайняло активну позицію 
в питанні надання відповідних роз’яснень щодо європейських 
та національних засад захисту трудових права викривача [53]. 
Більше того, концентруючи увагу на роботі з викривачами та 
ураховуючи ризики та застереження в умовах воєнного стану, 
у співпраці з Українською школою урядування НАЗК упродовж 



844

травня-червня цього року запустило програму підвищення ква-
ліфікації для антикорупційних уповноважених.

Вагомим кроком на шляху протидії корупції стало ухвалення 
Верховною Радою України Закону «Про засади державної анти-
корупційної політики на 2021–2025 роки» від 20 червня 2022 р. 
№ 2322–X, який визначає напрями державної антикорупційної 
політики на найближчі роки [31]. Одним з очікуваних результа-
тів практичної реалізації Антикорупційної стратегії має стати 
забезпечення злагодженості та системності антикорупційної ді-
яльності всіх органів державної влади та органів місцевого само-
врядування. У документі особлива увага приділена проблемати-
ці подолання корупції у визначених законодавцем пріоритетних 
сферах державного управління: справедливі суд, прокуратура та 
органи правопорядку; державне регулювання економіки; дер-
жавний та приватний сектори економіки; податки та митниця; 
будівництво, земельні відносини та інфраструктура; сектор обо-
рони; сфера охорони здоров’я, освіти й науки та соціального за-
хисту. Виокремлюючи проблему неефективності існуючої моделі 
управління в суб’єктах господарювання державного сектору еко-
номіки, наслідком чого є збитки та корупція, як один із заходів 
запобігання корупції пропонується запровадити щорічний неза-
лежний аудит у тих секторах економіки, які мають стратегічне 
значення для економіки й безпеки держави.

Насамкінець можна зробити узагальнюючий висновок про 
лідерство НАЗК у сфері прийняття цифрових рішень. А захист 
особи, суспільства та держави від корупційних правопорушень та 
правопорушень, пов’язаних із корупцією, – є, зокрема, одним із 
напрямків реалізації пріоритетів національних інтересів України 
та забезпечення національної безпеки загалом.

Висновок. Як явище корупція є однією з основних загроз 
національній̆ безпеці країни. Для гарантування стабільності 
та ефективності функціонування демократичної системи на 
державу покладається обов’язок вжити заходів для захисту 
демократичного ладу.

Починаючи з 2015 р. Україна стала на шлях розбудови антико-
рупційної інфраструктури, яка наразі функціонує як система ор-
ганів із протидії корупції і є невід’ємною складовою демократії та 
європейського майбутнього в Україні. Протидія корупції шляхом 
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її обмеження та/або боротьби наповнює новим змістом діяльність 
у сфері державного (публічного) управління.

Ефективність діяльності у сфері протидії корупції визначаєть-
ся рівнем злагодженості в роботі державних антикорупційних ін-
ституцій. Маючи різний правовий статус та обсяг повноважень, 
антикорупційні органи через механізми координації та взаємодії 
забезпечують реалізацію функцій від загальної/спеціальної пре-
венції до розслідування фактів корупції та, в остаточному варі-
анті, – здійснення справедливого правосуддя в межах адміністра-
тивного, кримінального та цивільного проваджень.

Використовуючи набутий досвід у сфері прийняття цифрових 
рішень, з 24 серпня 2022 р. НАЗК як орган спеціальної превенції пе-
реорієнтувало свою роботу на пошук активів підсанкційних осіб та 
іноземців у керівних органах російських компаній та на пошук ко-
лаборантів. Разом зі МЗС було створено портал «Війна&санкції» –  
головну базу даних про санкції. Працівниками НАЗК створе-
но Штаб гуманітарної допомоги та проводиться активна робота 
щодо ідентифікації операційних і корупційних ризиків у держав-
ній системі гуманітарної допомоги. Для просвітницької діяльності 
та забезпечення нульової толерантності до корупції створено сайт  
проєкту «Ukraine.NOW Візія майбутнього».

І хоча реалізація суб’єктами декларування таких антикоруп-
ційних обов’язків, як декларування та подання повідомлень від-
терміновано в часі, на період війни НАЗК: 1) проводить антико-
рупційну експертизу законопроєктів та урядових актів, активну 
роз’яснювальну роботу щодо особливостей застосування анти-
корупційного законодавства та різних механізмів запобігання 
корупції, дослідження корупційних ризиків як у вищій освіті, 
так і цьогорічній вступній компанії; 2) складає адміністративні 
протоколи що стосуються конфлікту інтересів; 3) реалізує захо-
ди щодо впровадження дієвих інструментів запобігання корупції 
та формування культури доброчесності в усіх сферах публічно-
го управління шляхом планування навчання антикорупційних 
уповноважених за допомогою онлайн-курсу «Антикорупційний 
уповноважений», розробки спеціалізованих онлайн-курсів для 
поглибленого професійного розвитку та запуску «Навчальна 
платформа NAZK.Study – онлайн-курсів для доброчесної краї-
ни»; 4) долучається до підготовки законодавчих ініціатив анти-
корупційної спрямованості.
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Перспективи подальших розробок. Запропоноване в роботі ав-
торське бачення вітчизняної системи антикорупційних органів та 
огляд основних напрямів діяльності НАЗК в умовах, коли триває 
російсько-Українська війна, є основою для подальшого дослі-
дження проблеми забезпечення ефективності роботи державних 
антикорупційних інституцій у цілому та, зокрема, моніторингу 
інституційної діяльності НАЗК, а також удосконалення норма-
тивно-правової бази з питань запобігання та/чи боротьби (проти-
дії) з корупцією.
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yuridichnih osib privatnogo prava yak odin z mehanizmiv zapobigannya 
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РОЗДІЛ 4.3. ВИКЛИКИ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ 
УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОВНОМАСШТАБНОГО 

РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ

Анотація. Із початком повномасштабного вторгнення російської феде-
рації на територію України разом із застосовуванням леталь-
ної зброї активізувалося і використання кіберзброї – ще більш 
масованими стали кібератаки на національні інформаційні ре-
сурси, інформаційні системи та сайти органів публічної влади, 
кібер злочини, негативні інформаційні впливи на всі сфери функ-
ціонування нашої держави і суспільства, завдаючи їм відчутних 
збитків. Метою роботи є теоретичне обґрунтування та роз-
робка практичних рекомендацій щодо забезпечення інформаційної 
безпеки України в умовах повномасштабної війни з росією. Важ-
ливими завданнями є консолідація суспільства, створення єдиної 
стратегії й тактики боротьби з агресором, але сьогодні продо-
вжуються потужні посягання на інформаційну безпеку нашої 
держави, пов’язані здебільшого із намаганнями інформаційних 
суб’єктів, у тому числі й закордонних, свідомо спотворювати 
зміст подій за участю України, подати у сфальшованому ви-
гляді відомості про розвиток політичних, соціальних, еконо-
мічних та інших процесів із метою дискредитації держави в 
очах міжнародної спільноти та свого власного народу, підриву 
довіри до неї як до надійного партнера та вагомого суб’єкта 
міжнародного права. Методологія дослідження базується на 
загальнонаукових та спеціальних методах наукового пізнання су-
спільних явищ і процесів, зокрема системному, історичному, логіч-
ному, структурно-функціональному та інших методах наукового 
пізнання, які спрямовані на отримання об’єктивних і надійних 
результатів. Результати. Пропаганда та дезінформація були 
викликом протягом десятиліть, але особливо небезпечними під 
час війни. Дезінформація як від державних, так і від недержавних 
структур намагається посіяти паніку, спотворити оперативну 
інформацію з дипломатичного, культурного, економічного, вій-
ськового фронтів (особливо серед громадян у зоні бойових дій чи 
на тимчасово окупованих територіях), підірвати довіру до демо-
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кратичних інституцій та представити авторитарні режими як 
найкращі для забезпечення якості життя громадян.
Отже, в умовах війни важливими є розробка та прийняття 
Національного плану дій щодо кіберзахисту та інформаційної 
безпеки в умовах воєнного стану. Ключовими його складовими 
його повин ні бути: поєднання кіберспроможностей коаліційних 
держав для проведення активних превентивних кібероперацій 
проти агресора; розгортання експертно-аналітичних центрів 
для моделювання та прогнозування загроз, технологій та алго-
ритмів атак кібервійськ агресора з метою запобігання їх та 
нівелювання ризиків для держави і суспільства, посилення комп-
лексної системи захисту інформації органів публічної влади та 
об’єктів управління від місцевого до загальнодержавного рівнів, 
просвіта державних службовців та громадян щодо можливих 
кіберзагроз та заходів з їх запобігання, безпечної роботи в се-
редовищі інформаційних систем, соцмереж, вироблення кри-
тичного ставлення до інформації в мережі «Інтернет».
Пріоритетом також є запровадження комплексної системи 
підготовки фахівців з інформаційно-психологічних операцій на 
основі європейських практик та з урахуванням українського 
досвіду, набутого під час проведення спеціальних операцій. Це 
допоможе створити відповідний професійний кадровий резерв. 
Практичні результати – упровадження в державно-управ-
лінську практику забезпечення інформаційної безпеки в умовах 
повномасштабної війни моделі системного впливу на інформа-
ційну безпеку Української держави, яка включає: нестандартну 
системну, інституційну поведінку суб’єктів інформаційної без-
пеки з метою запобігання негативним зовнішнім інформаційно-
психологічним впливом; адаптація системи захисту інформації 
до нових викликів і загроз. Цінність/оригінальність. Оптимі-
зація структури та функцій системи забезпечення інформа-
ційної безпеки України з урахуванням сучасних викликів і за-
гроз національним інтересам України в інформаційній сфері 
та вимог до систем забезпечення безпеки креативного типу 
повинна включати: механізми інформаційно-аналітичного за-
безпечення інформаційно-психологічної безпеки, що охоплює 
мережу аналітичних інститутів (державних і недержавних); 
механізми взаємодії держави з інститутами громадянського 
суспільства, з міжнародними організаціями та структурами 
регіональної безпеки; запобіжні заходи на причини, що по-
роджують загрози національним інтересам в інформаційній 
сфері; удосконалення механізму інформаційно-аналітичного 
забезпечення шляхом розробки та впровадження в держав-
но-управлінську практику паспортів загроз інформаційно-
психологічній безпеці.
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CHALLENGES TO UKRAINE’S INFORMATION SECURITY 
IN THE CONTEXT OF A FULL-SCALE RUSSIAN INVASION

Abstraсt. With the beginning of the full-scale invasion of the Russian 
Federation on the territory of Ukraine, along with the stagnation 
of lethal weapons and cyber weapons – the cyber attacks on 
national information resources, information systems and sites of 
public authorities, cyber crimes, negative information influence 
on all spheres of functioning of our state and society became 
more widespread, causing them considerable losses. The purpose 
of the paper is to theoretical substantiation and development of 
practical recommendations on ensuring information security 
of Ukraine in conditions of full-scale war with russia. The 
important tasks are consolidation of society, creation of a unified 
strategy and tactics of struggle with the aggressor, but today we 
continue strong encroaching on the information security of our 
state, connected mainly with attempts of informational subjects, 
including foreign ones, deliberately cover the contents of 
events with the participation of Ukraine, to submit in false form 
information about the development of political, social, economic 
and other events aimed at discrediting the state in the eyes of the 
international community and its own people, raising the trust in 
it as a reliable partner and a significant subject of international 
law. Methodology of the research is based on the general scientific 
and special methods of scientific knowledge of social phenomena 
and processes, in particular system, historical, logical, structural-
functional and other methods of scientific knowledge of public 
administration, which are intended for obtaining objective and 
reliable results. Results. Propaganda and misinformation have 
been a challenge for decades, but especially dangerous during the 
war. Misinformation from both state and non-state actors is trying 
to sow panic, to distort operational information from diplomatic, 
cultural, economic, military fronts (especially among citizens in the 
zone of fighting or temporarily occupied territories), to undermine 
trust in democratic institutions and to present authoritarian 
regimes as best for ensuring the quality of life of citizens.
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Thus, in the conditions of war, it is important to develop and 
adopt the National Action Plan on Cybersecurity and Information 
Security in the conditions of military condition. The key 
components of which should be: The combination of the cyber 
capabilities of the coalition states to carry out active preventive 
cyber operations against the aggressor; the deployment of expert 
think tanks for modeling and forecasting threats, technologies and 
algorithms of attacks of the cyber-forces of the aggressor with 
a view to their pre-emptive and mitigation of risks for the state 
and society, Strengthening of the complex system of information 
protection of public authorities and objects of management from 
local to national levels, public officials and citizens’ awareness 
of possible cyber threats and measures to prevent them, safe 
work in the environment of information systems, social networks, 
development of critical attitude to information in the Internet. 
The priority is also the introduction of a comprehensive system 
of training of specialists in information and psychological 
operations, based on European practices and taking into account 
the Ukrainian experience gained during special operations. 
This will help to create the appropriate professional personnel 
reserve. Practical implications. Introduction of the system impact 
model on information security of the Ukrainian state in the state-
management practice of providing information security in the 
conditions of a full-scale war, which includes: Non-standard 
system, institutional behavior of information security subjects 
with the purpose of prevention of negative external informational 
and psychological influences; adaptation of information 
security system to new challenges and threats. Value/originality. 
Optimization of the structure and functions of the information 
security system of Ukraine taking into account modern challenges 
and threats to the national interests of Ukraine in the information 
sphere and requirements to the systems of creative security, should 
include: Mechanisms of informational and analytical provision 
of information and psychological security, which covers the 
network of analytical institutes (state and non-state); mechanisms 
of cooperation of the state with civil society institutions, with 
international organizations and regional security structures; 
measures of the pre-term influence on reasons that create threats 
to national interests in the information sphere; improvement of the 
mechanism of information and analytical support by development 
and implementation of passports in the state-management practice 
threaten information and psychological security.
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Вступ. Із початком повномасштабного вторгнення російської 
федерації на територію України, разом із застосовуванням ле-
тальної зброї посилилася і кіберзброя – ще більш масованими 
стали кібератаки на національні інформаційні ресурси, інформа-
ційні системи та сайти органів публічної влади, кіберзлочини, не-
гативні інформаційні впливи на всі сфери функціонування нашої 
держави і суспільства, завдаючи їм відчутних збитків. 

Кібератаки стають більш поширеним, організованими та до-
рожчими через шкоду, яку вони завдають органам публічної вла-
ди, державним та приватним підприємствам/організаціям (осо-
бливо критичної інфраструктури), економічній стабільності, 
транспортним мережам і мережам постачання. Джерелом таких 
атак можуть бути військові та розвідувальні служби держави-
агресора, колаборанти, організовані злочинці, терористичні та/
або екстремістські групи країн, що підтримують російське втор-
гнення, тощо. За цілеспрямованого викривлення інформації насе-
лення втрачає відчуття реальності й починає жити у створеному 
для нього віртуальному світі. Відбувається посилення негативних 
інформаційних впливів, поширення дезінформаційних матеріа-
лів, що базується на використанні маніпулятивних технологій із 
застосуванням підходів соціальної інженерії, нейролінгвістики, 
психології.

Така ситуація здатна спричинити виникнення як локальних, 
так і глобальних конфліктів, що в результаті призводить аж до 
виникнення збройних конфліктів і втрати національного інфор-
маційного суверенітету країни. Діяльність всіх органів влади по-
винна бути спрямована на консолідацію суспільства, створення 
єдиної стратегії й тактики боротьби з агресором, але сьогодні 
продовжуються потужні посягання на інформаційну безпеку на-
шої держави, пов’язані здебільшого із намаганнями інформацій-
них суб’єктів, у тому числі й закордонних, свідомо спотворювати 
зміст подій за участю України, подати у сфальшованому вигляді 
відомості про розвиток політичних, соціальних, економічних та 
інших процесів із метою дискредитації держави в очах міжнарод-
ної спільноти та свого власного народу, підриву довіри до неї як 
до надійного партнера та вагомого суб’єкта міжнародного права.
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4.3.1. Характеристика сучасних маніпулятивних технологій 
російської федерації

Маніпулятивні технології застосовуються для нагнітання в 
суспільстві психологічного шоку, страху, відчаю (зокрема спря-
мовані на громадян та державних службовців, які перебувають 
на тимчасово окупованих/прифронтових територіях). До таких 
технологій відносять: ефект первинності (удар на випереджен-
ня); ефект присутності (трюки, покликані імітувати реальність у 
«репортажах з місць боїв»); використання коментарів під публі-
каціями в ЗМІ, соцмережах для створення контексту, що спрямо-
вує думки людей у необхідному напрямі, дозують позитивні та 
негативні елементи. Однією з технологій інформаційної обробки 
населення є організація виступів свідків подій на підготовленому 
підґрунті та тиражування в ЗМІ потрібної версії; побудова «фаль-
шивих асоціацій» між певною трагедією та іншими інцидентами 
за участі військових; «підтасовування фактів», поширення чуток 
та опитування «очевидців подій», які свідчать про зумисний ха-
рактер злочинів [1, c. 226].

Загрози психічному здоров’ю населення можуть бути ідентифі-
ковані як: несанкціоноване використання сучасних інформаційних 
та психологічних технологій для цілеспрямованого коригування 
системи цінностей громадян, їх психофізіологічного стану, інте-
лектуальних даних, мотиваційної поведінки; агітація та пропаган-
да, що порушують загальноприйняті норми, провокують ненависть 
та ворожість; обмеження доступу громадян до достовірних відкри-
тих інформаційних ресурсів органів публічної влади; викривлення 
соціально значущої інформації; відсутність дієвих механізмів запо-
бігання використання соціальних мереж для пропаганди насилля, 
жорстокості, приниження людської гідності тощо. 

Напередодні та під час вторгнення в Україну російські ЗМІ, 
телеведучі, експерти нав’язували Україні і світу 13 основних на-
ративів, виправдовуючи свою агресію [2]: 

1. Майдан 2014 р. спровокував громадянську війну та 
від’єднання Донецька і Луганська від України.

2. Нацисти та ультранаціоналісти в Україні (нацисти/праві на-
ціоналістичні уряди прийшли до влади після державного пере-
вороту в Києві; ЄС підтримує неофашистські сили в Україні; За-
хід ігнорує проблему нацизму в Україні; Донбас відокремився, 
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оскільки  націоналісти прийшли до влади у Києві; нацисти орга-
нізували «одеську різанину»; неофашистські/неонацистські сили 
брали участь у державному перевороті 2014 р.; в Україні пошире-
на нацистська ідеологія; праворадикали та неонацисти залучені 
до уряду та правоохоронної системи України).

3. Північний потік-2 (затримка реалізації проєкту «Північний 
потік-2» веде до кризи в ЄС; США як колоніаліст намагається пе-
решкодити запуску «Північного потоку-2» для збереження влас-
ного впливу на Європу; «Північний потік-2» – це не політичний, а 
виключно комерційний проєкт; Україна краде транзитний росій-
ський газ; український газопровід зношений).

4. Росія повинна себе захищати (НАТО нарощує свою присут-
ність в Україні, що створює небезпеку для росії; НАТО постійно 
здійснює антиросійські провокації та наближається до російських 
кордонів; НАТО пообіцяло росії не розширюватися на схід; росія 
має захищати мешканців «ЛНР/ДНР»; росія просто проводила 
військові навчання біля кордонів України; Захід провокує війну з 
росією; Українська влада готує провокації проти росії).

5. Україна є неліберальною державою, оскільки є жорстка цензу-
ра, порушуються права людини, нехтуються права етнічних меншин.

6. Провал України як держави (економіка та політичні ін-
ститути України майже не функціонують; історично Україна є 
частиною росії).

7. Контроль і використання України Заходом у власних інтер-
есах (Захід контролює владу в Україні; державний переворот в 
Україні у 2014 р. підтримав/організував Захід; організатором «пе-
ревороту» та творцем «української кризи» є Нуланд; Захід хоче 
знищити українську економіку, щоб позбутися конкурентів та 
уникнути конкуренції; Україна стала неофіційною військовою 
базою НАТО; Україна – маріонетка в руках Заходу у глобальній 
змові; Захід розпалює війну в Україні, використовуючи її у своїх 
діях проти росії; Захід використовує Україну у своїх діях проти 
росії; Захід використовує Україну як інструмент проти росії; се-
кретні лабораторії США розміщені по всій Україні; Україна по-
вністю залежить від Заходу).

8. Захід не зацікавлений в проблемах України, а тим більше – у 
їх вирішенні (США не вважають Україну важливою; для Заходу 
Україна є лише буферною зоною; Захід втомився від України; За-
ходу байдужа Україна).
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9. Росіян дискримінують в Україні (В Україні утискують ро-
сійську мову).

10. Проєвропейський вибір України означає антиросійський 
вибір.

11. В Україні процвітає антиросійський неонацизм.
12. Росія не є агресором щодо України (росія не має відно-

шення до війни в Україні; росія не окупувала Крим, це було 
«возз’єднання»; конфлікт на Сході України є виключно внутріш-
нім, це громадянська війна).

13. Україна проводить агресивну політику (Україна загострює 
конфлікт на Донбасі; Україна проводить чи готує провокації на 
Донбасі; Україна має намір вирішити конфлікт на Донбасі сило-
вим шляхом; Україна нарощує військову присутність на Донбасі; 
Українська армія відкриває вогонь по мирних жителях; Украї-
на не дозволяє спостерігачам ОБСЄ фіксувати порушення ЗСУ; 
Українсь ка армія порушує режим припинення вогню; Україна де-
нонсувала Мінські угоди; Київ ігнорує виконання Мінських угод).

Специфіка дій росії в війні проти України, яка, поєднуючи мі-
літарні, квазімілітарні, дипломатичні, інформаційні, терористичні, 
економічні засоби, не гребуючи ядерним шантажем, яскраво демон-
струє намагання досягти в Україні та в інших країнах світу власних, 
не завжди зрозумілих міжнародній спільноті політичних цілей.

Гібридний інформаційно-медійний характер російської агресії 
ще станом на 2014 р. повною мірою виявив неприпустимо слаб-
кі позиції України в забезпеченні власної інформаційної безпеки, 
зокрема [3]:

– критична кількість медіа, які перебуваючи в інформаційному 
просторі України, порушують її закони та загрожують її націо-
нальній безпеці;

– недостатньо захищений від неліцензованих трансляцій ві-
тчизняний телерадіопростір, стабільне технічне покриття якого й 
досі є значно меншим за територію держави (навіть без урахуван-
ня окупованих районів);

– неадекватна вимогам часу система нормативно-правового та 
інституційного забезпечення розвитку інформаційної сфери, зо-
крема відсутність концептуальної державної політики інформа-
ційної безпеки;

– недостатньо фахова, слабко організована й надто залежна від 
власників ЗМІ журналістська спільнота;
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– брак дієвих інституцій та механізмів оперативного реагу-
вання на інформаційні загрози як технічного, так і психологіч-
ного характеру.

Така ситуація призвела до створення умов для масової та без-
перешкодної трансляції аудіовізуального продукту, зміст якого 
безпосередньо порушував законодавство України у сфері ін-
формаційної безпеки. Складові інформаційної війни рф проти 
України, що проводяться шляхом застосування маніпулятивних 
технологій, формують інформаційне поле та визначають вектор 
сприйняття населенням країни тих чи інших подій.

Кожен регіон нашої держави перебуває під різним інформацій-
ним впливом, так, на Донбасі кількість телеглядачів політичних 
новин телеканалів «Інтер», «Україна» становить 60  %, російських 
новин – 78  % глядацької аудиторії. Саме серед глядачів цих теле-
каналів опинилося більше тих, хто хотів би об’єднатися з росією, 
та вважають, що «Україна нездатна подолати існуючі проблеми та 
труднощі», що свідчить про песимістичні настрої регіону.

Київський міжнародний інститут соціології запропонував 
вимірювання індексу результативності російської пропаганди 
(індекс РРП) для оцінки контр-пропагандистської роботи Укра-
їни в тих чи інших регіонах і серед тих чи інших соціальних 
груп [4]. Під результативністю російської пропаганди на тери-
торії України розуміється поширеність підтримки головних тез 
російської пропаганди населенням України в цілому або тієї чи 
іншої території України. Ідея дослідників полягає в тому, щоб 
вибрати такі тези офіційної російської пропаганди, в які вірить 
більше 80 % російського населення, тобто тих тез, які показали 
свою ефективність в Росії і на окупованій території. На думку 
вчених [4], ядром пропаганди є квазілогічний ланцюжок:

майдан був організований американцями разом з націона-
лістами → в результаті майдану до влади прийшли націона-
лісти, які загрожують російськомовному населенню Украї-
ни → Крим і Схід України були в небезпеці → Крим вдалося 
захистити, включивши його до складу Росії, а Схід повстав і 
хоче незалежності і гарантій безпеки → націоналісти, що неза-
конно прийшли до влади, почали війну зі своїм народом.

Індекс РРП може бути застосований для оцінки динаміки про-
цесів і для порівняння шкоди, завданої російською пропагандою, 
різним територіальним та соціально-демографічним групам, зо-
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крема ці дані можна використовувати в ситуативних центрах для 
формування інформаційного контенту для контрвпливу на ризи-
кові групи населення. Середнє значення індексу РРП для населен-
ня України в цілому дорівнює 26, значення індексу практично не 
залежить від віку, статі та рівня освіти респондентів. Досліджен-
ня показали суттєві відмінності в нараженості російській пропа-
ганді, пов’язані з регіоном проживання респондентів. Найбільш 
низький рівень нараженості російській пропаганді в Західному 
регіоні (індекс РРП = 12) та в Центральному регіоні (РРП = 19),  
набагато вище значення індексу в Південному регіоні (РРП = 32). 
У Східному регіоні значення індексу в 4 рази вище, ніж у Західно-
му (РРП = 48). Видно, що Східний і Південний регіони являють 
собою велику проблему та вимагають серйозних зусиль у бороть-
бі проти російської пропаганди. 

Соціологічне дослідження-моніторинг проросійських нарати-
вів, джерел їхнього поширення, сприйняття населенням та протидії 
їм, проведене Київським міжнародним інститутом соціології після 
повномасштабного вторгнення росії в Україну [5], показало, що не 
менше 85 % респондентів вважають, що в Україні немає утисків 
російськомовного населення (зокрема, так вважають 85 % етнічних 
росіян і 90 % російськомовних жителів України), що Україна має 
власну довгу історію становлення й державності (а не є «штучним» 
витвором радянської влади), що західні держави не хотіли і не про-
вокували Україну на війну проти росії, що думки про «нацистів» у 
владі України є вигадкою, що війна почалася через прагнення росії 
підкорити Україну (а не через справедливі претензії), що російські 
війська навмисно атакують цивільну інфраструктуру та цивільних 
осіб, що російська армія винна в руйнації цивільної інфраструктури 
і жертвах серед мирного населення. Населення всієї України, зокре-
ма південних і східних регіонів, є проукраїнські налаштованими. 
Крім цього, хоча серед респондентів окупованих територій більш 
помітні проросійські настрої, але навіть серед них абсолютна біль-
шість має проукраїнську позицію. 

Такі показники дуже оптимістичні для України, тим більше, 
що до лютого 2022 р. в Україні було значне засилля проросій-
ських наративів. 

Інформаційна складова гібридної війни Росії проти України 
призвела до необхідності вжиття негайних заходів щодо захисту 
національного інформаційного простору, та які на сьогодні забез-
печили проукраїнську позицію населення:
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 – запровадження адміністративних обмежень транслюван-
ня на українській території програм російських пропагандист-
ських теле- і радіоканалів та поширення іншої масмедійної 
продукції (у тому числі книги російського виробництва), яка 
дестабілізує суспільну ситуацію в Україні і формує загрози 
національній безпеці;

 – заборона в’їзду артистів, які публічно підтримують анексію 
Криму та воєнну агресію кремля;

 – відновлення українського мовлення на тимчасово окупова-
них територіях;

 – створення незалежного суспільного мовлення, розвиток 
власного кіновиробництва.

Основними маніпулятивними технологіями, які використовує РФ 
у гібридній війни проти України, є: нагнітання психологічного шоку, 
ефект первинності (удар на випередження), ефект присутності (дії, 
які покликані імітувати реальність у «репортажах з місць боїв») тощо.

Однією з технологій «інформаційної обробки» населення Дон-
басу став прийом, який застосовує канал «россия» – організація 
виступів свідків подій на підготовленому підґрунті та тиражуван-
ня центральним телебаченням потрібної версії.

Крім того, серед прийомів, які застосовуються є такі:
– вибудування «фальшивих асоціацій» між певною трагедією 

та іншими інцидентами за участі військових;
– «підтасовування фактів» та опитування «очевидців подій», 

які свідчать про навмисний характер злочинів. За допомогою під-
тасування фактів, поширення чуток створюється штучна атмосфе-
ра, а будь- яка серйозна подія на території обробляється в рамках 
справжньої «інформаційної блокади» та дозування інформації.

Також використовуються образи надмірного застосування 
сили; пересування військової техніки як ескалації конфлікту; на-
слідків військових злочинів та «таємної змови».

Заслуговує на увагу під час російської агресії такий метод 
інформаційного впливу, як інформаційне вкидання. Під «інфор-
маційним вкиданням» розуміють поширення по завчасно підго-
товлених каналах спеціального масиву інформації з метою фор-
мування в цільової аудиторії певні меседжі.

Разом з тим інформаційне вкидання не слід ототожнювати з 
дезінформацією, оскільки вкидання може нести як достовірну, 
так і недостовірну інформацію.
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Відмінними рисами вкидання від інших методів можуть бути:
а) забезпечення прихованості в процесі досягнення цільової 

спрямованості із застосуванням певних заходів інформаційного 
впливу. При цьому інформаційне вкидання маскується під зви-
чайні медійні сюжети;

б) залучення джерел інформації країни-противника в процес 
поширення інформації. Слід зауважити, що цей ефект ретельно 
вивчається ще на етапі планування інформаційного вкидання, 
оскільки він створює «другу хвилю», спрацьовує принцип «домі-
но». На практиці майже завжди інформація з російських джерел 
підхоплювалася українськими або іноземними медіа.

Основними каналами поширення інформаційно-пропаган-
дистських заходів РФ проти України є: російські ЗМІ (радіо, 
телебачення, друковані та онлайн-видання тощо); підконтр-
ольні ЗМІ на ТОТ Донбасу; зарубіжні російські ЗМІ (зокрема 
«Sputnik», «RT»); соціальні мережі.

Найпоширенішим об’єктом і одночасно засобом ведення ін-
формаційних заходів у мережі «Інтернет» є соціальні мережі та 
сумнівні інтернет-сайти. Вони стали одним із важливих інстру-
ментів інформаційно-психологічного впливу, у тому числі впливу 
з метою маніпулювання особистістю, соціальними групами і сус-
пільством в цілому.

Потужним каналом проросійської пропаганди і сьогодні є 
Українська православна церква (московського патріархату), зо-
крема ті галузі, що підпорядковуються москві. Керівництво рф її 
використовує для мобілізації потенційних прибічників його ідео-
логії. Неодноразово траплялися випадки, коли представники цієї 
церкви різних рівнів виступали з антизахідними меседжами або 
виправдовували агресивну політику рф.

Також агентами впливу були і є бізнесово-політичні групи, 
дружні до кремля. Саме вони контролюють діяльність політич-
них партій та володіють потужним медіаресурсом в Україні.

Отже, в умовах проведення росією деструктивного інформа-
ційного впливу на цільову аудиторію України та інших держав 
світу можна визначити такі основні напрями вжиття заходів щодо 
захисту національного інформаційного простору [6]:

 – розроблення нормативно-правової бази стосовно засад дер-
жавної політики у сфері інформаційної безпеки, яка б визначала 
взаємодію силових структур України з місцевими органами са-
моврядування, державними (недержавними) установами, громад-
сько-політичними організаціями, ЗМІ тощо;
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 – створення єдиного міжвідомчого органу, який здійснювати-
ме керівництво, координацію та контроль заходів інформаційної 
безпеки, зокрема інформаційного протиборства (наприклад між-
відомча комісія при РНБОУ);

 – завершення формування національної системи забезпечен-
ня інформаційної безпеки, адекватної масштабам і спрямованос-
ті загроз. На державному рівні це означає посилення внутрішніх 
спроможностей щодо протидії інформаційним загрозам, на між-
народному – формування кооперативного співробітництва;

 – створення системи комплексного моніторингу матеріалів 
популярних аудіовізуальних та друкованих ЗМІ, а також популяр-
них інтернет-ресурсів;

 – створення нової комунікативної стратегії, здатної швидко й 
ефективно реагувати на сучасні виклики та загрози, а також ви-
значити й оцінити їх характер і значущість;

 – формування державної програми, спрямованої на підви-
щення в суспільстві рівня медіаграмотності (розуміння небезпеки 
від негативного інформаційного впливу);

 – узаконення діяльності, використання за єдиним замислом 
ресурсу працівників недержавних установ, звичайних громадян 
України для виконання завдань захисту інформаційного простору 
та протидії інформаційним і кібернетичним заходам;

 – продовження створення системи національного інформу-
вання для формування об’єктивної думки про події в Україні, 
зокрема за кордоном. У цьому зв’язку необхідно в найкоротший 
термін відновити мовлення каналу «Ukraine Today»;

 – забезпечення специфічними засобами, які б сприяли на су-
часному рівні розвитку інформаційних технологій, вирішенню 
завдання захисту об’ єктів інформаційної інфраструктури держа-
ви та вжиттю превентивних заходів;

 – удосконалення системи наукових досліджень у сфері інфор-
маційної безпеки.

Отже, основними стратегічними напрямами негативного ін-
формаційного впливу російських та проросійських ЗМІ і надалі 
залишаються: дестабілізація суспільно-політичного життя в Укра-
їні, дискредитація воєнно-політичного керівництва, Збройних Сил 
України та престижу військової служби, а також перешкоджання 
євроінтеграційним, демократичним прагненням України.
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4.3.2. Система державного управління забезпеченням 
інформаційної безпеки України

Гібридна війна, ключовим елементом якої є інформаційний чин-
ник, формує довгострокові виклики для Української держави. У 
«Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» було заявлено про не-
обхідність реформи системи національної безпеки і оборони, одним 
із ключових пріоритетів якої має стати інформаційна безпека [7]. 

Дії противника спрямовані на ініціювання розбрату в українсь-
кому суспільстві та знищення української громадянської нації, про-
славляння сепаратизму, штучне посилення реальних і вигаданих 
внутрішніх протиріч, створення атмосфери громадянської недовіри 
до дій і намірів влади, провокування актів громадянської непокори, 
формування у громадян України та міжнародної спільноти викрив-
леного бачення подій в Українській державі, спроби перекручення 
української історії та маніпулювання історичними фактами [8].

За таких умов перед Українською державою постає питання 
негайного реформування системи національної безпеки і оборо-
ни з урахуванням нових викликів та загроз національним інтер-
есам, що пов’язанні з інформаційно-психологічним чинником. Це 
передбачає передусім здійснення оцінки відповідності інститу-
ційної системи державного управління інформаційною безпекою 
України завданням адекватного реагування на сучасні виклики та 
загрози інформаційній безпеці.

Попередньо зауважимо, що інституційна система державного 
управління інформаційною безпекою являє собою складну бага-
торівневу систему, яка, з одного боку, об’єднується особливою 
загальною функціональною спрямованістю, а з другого розділя-
ється специфічними особливостями, пов’язаними з рівнем ком-
петенції і характером відповідних цілей. Суб’єктам забезпечення 
інформаційної безпеки відповідає окрема специфічна функція – 
функція розробки або функція реалізації політики інформаційної 
безпеки. Функція розробки державної політики інформаційної 
безпеки включає в себе діяльність компетентних органів держави 
щодо встановлення стратегічних цілей, завдань, основних прин-
ципів та напрямів державної діяльності в цій сфері, розробку кон-
цепцій та рішень загальнодержавного довгострокового значення. 
Функція реалізації політики інформаційної безпеки спрямована 
на досягнення тактичних та оперативних цілей, забезпечує ви-
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рішення конкретних завдань, застосування відповідних засобів, 
форм та методів державного впливу на суспільні відносини в цій 
сфері [9, с. 157].

Зрозуміло, що залежно від характеру завдань, їх виконання 
входить до компетенції державних органів різного рівня, які на-
лежать до різних гілок влади, мають різні сфери діяльності та об-
сяг владних повноважень. Але враховуючи той факт, що політика 
інформаційної безпеки як суспільне явище має комплексний ха-
рактер, включає внутрішньо та зовнішньо-політичні, економіч-
ні, технологічні, військові та низку інших елементів і потребує 
комплексного підходу, ми повинні розглядати діяльність дер-
жавних органів, спрямовану на виконання конкретних завдань у 
цій сфері, у рамках єдиного інституціонального механізму, який 
об’єднується єдиною метою забезпечення належних умов забез-
печення інформаційної безпеки України [9, с. 158].

Так, згідно зі ст. 4 Закону України «Про основи національної 
безпеки» [10] до складу цієї частини механізму забезпечення ін-
формаційної безпеки входять такі органи: Президент України; 
Верховна Рада України; Кабінет Міністрів України; Рада наці-
ональної безпеки і оборони України; міністерства та інші цен-
тральні органи виконавчої влади; Збройні Сили України, Служба 
безпеки України, Державна прикордонна служба України та інші 
військові формування, утворені відповідно до законів України.

Розглянемо повноваження деяких державних інституцій у 
сфері забезпечення інформаційної безпеки України.

Відповідно до Конституції України [11] Верховна Рада 
України як єдиний орган законодавчої влади в Україні здійснює 
законодавче регулювання і контроль за діяльністю органів дер-
жавної влади та посадових осіб щодо виконання ними функцій 
і завдань в інформаційній сфері; ухвалює засади внутрішньої 
і зовнішньої політики держави в інформаційній сфері; затвер-
джує державний бюджет, в якому передбачаються кошти на за-
безпечення інформаційної безпеки України.

Тобто до функцій Верховної Ради входить визначення змісту 
інформаційної безпеки та можливі форми і способи її захисту.

Верховною Радою України виконуються важливі контрольні 
функції у сфері інформаційної безпеки. Одним із важливих інстру-
ментів парламентського контролю є призначення слідчих комісій 
Верховної Ради для розслідування тих або інших подій в інформа-
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ційній сфері, проведення парламентських слухань, зокрема з при-
воду інформаційної безпеки України та ситуації в інформаційній 
сфері взагалі.

Організаційна структура Верховної Ради передбачає у її складі 
підрозділи, які повинні більш детально працювати над проблема-
ми інформаційної безпеки. Так, при Верховній Раді України ство-
рено Консультативну раду з питань інформатизації для сприяння 
у виробленні політики у сфері інформатизації, при підготовці та 
затвердженні завдань Національної програми інформатизації з 
урахуванням найновіших досягнень і технологічних рішень [12].

Також до складу Верховної Ради входять профільні парламент-
ські комітети: Комітет з питань культури і духовності; Комітет з 
питань національної безпеки і оборони; Комітет з питань свободи 
слова та інформації, які виконують завдання щодо підготовки за-
конопроєктів з питань розвитку інформаційної безпеки [13].

Інтегруючим елементом системи державних органів управлін-
ня інформаційною безпеки є Президент України. У межах своїх 
повноважень він здійснює керівництво інформаційною безпекою 
України: створює, реорганізує та ліквідує органи виконавчої вла-
ди, визначає їх функції та основні завдання; видає укази і розпо-
рядження, що стосуються функціонування й розвитку державно-
го управління у сфері інформаційної безпеки тощо.

Президент має низку інших засобів впливу в інформаційній 
сфері. Згідно з ч. 3. ст. 106 Конституції Президент видає укази і 
розпорядження, які є обов’язковими до виконання на території 
України. Це право Президента широко ним використовується 
для регулювання питань, пов’язаних із функціонуванням ін-
формаційної сфери [14].

У руках Президента зосереджені ключові функції щодо орга-
нізаційного забезпечення інформаційної безпеки. Так, Президент 
очолює Раду національної безпеки і оборони, утворює, реоргані-
зує та ліквідовує за поданням Кабінету Міністрів України мініс-
терства та інші центральні органи виконавчої влади, що здійсню-
ють державне управління інформаційною безпекою.

Відповідно до ст. 2 Закон України «Про основи національної 
безпеки» [14] Президентом розробляються і затверджуються Стра-
тегія національної безпеки України і Воєнна доктрина України, 
доктрини, концепції, стратегії і програми, якими визначаються ці-
льові настанови та керівні принципи воєнного будівництва, а також 
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напрями діяльності органів державної влади в конкретній обста-
новці з метою своєчасного виявлення, відвернення і нейтралізації 
реальних і потенційних загроз національним інтересам України.

Президентом для забезпечення здійснення його конституцій-
них повноважень створюється Адміністрація Президента Украї-
ни, що є постійно діючим органом [15].

У структурі Адміністрації Президента України існує низка 
профільних підрозділів з питань інформаційної політики та ін-
формаційної безпеки [16]. Серед них можна виокремити Головний 
департамент з питань національної безпеки та оборони, Головний 
департамент інформаційної політики та Головний департамент з 
питань гуманітарної політики, які забезпечують окремі напрями 
діяльності Президента України у сфері інформаційної безпеки.

У безпосередньому підпорядкуванні Адміністрації Президен-
та України перебуває Національний інститут стратегічних дослі-
джень, який є базовою науково-дослідною установою аналіти-
ко-прогнозного супроводження діяльності Президента України. 
Згідно з п. 9 Статуту цього Інституту його основним завданням є 
здійснення науково-аналітичні та прогнозні дослідження з питань 
суспільно-політичної, соціально-економічної, зовнішньополітич-
ної, воєнно-політичної, етнополітичної, гуманітарної, інформа-
ційної та екологічної стратегії розвитку України та її регіонів, а 
також з проблем національної безпеки держави [17].

Координаційні функції з питань інформаційної безпеки вико-
нуються згідно ст. 107 Конституції України Радою національної 
безпеки і оборони України (РНБОУ), яка визначена як «координа-
ційний орган з питань національної безпеки і оборони при Пре-
зидентові України» [11]. Її головним завданням є координація і 
контроль діяльності органів виконавчої влади у відповідній сфері.

Згідно з нормами ст. 3 Закону «Про Раду національної 
безпеки і оборони України» [18] функціями цього органу є: 
внесення пропозицій Президентові України щодо реалізації 
засад внутрішньої і зовнішньої політики у сфері національ-
ної безпеки і оборони; координація та здійснення контролю 
за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної 
безпеки і оборони у мирний час; координація та здійснення 
контролю за діяльністю органів виконавчої влади у сфері на-
ціональної безпеки і оборони в умовах воєнного або надзви-
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чайного стану та при виникненні кризових ситуацій, що за-
грожують національній безпеці України.

Також відповідно до своєї компетенції РНБОУ розглядає на 
своїх засіданнях питання, які належать до сфери національної 
безпеки та оборони та подає пропозиції Президентові України 
щодо: визначення стратегічних національних інтересів України, 
концептуальних підходів та напрямів забезпечення національної 
безпеки і оборони у політичній, економічній, соціальній, воєнній, 
науково-технологічній, екологічній, інформаційній та інших сфе-
рах; удосконалення системи забезпечення національної безпеки 
та організації оборони, утворення, реорганізації та ліквідації ор-
ганів виконавчої влади в цій сфері та ін.

Разом з тим зазначимо, що система інституцій, які допомага-
ють Президенту здійснювати конституційні повноваження, була 
сформована ще в ті часи коли, в країні актуальними були пробле-
ми, які зовсім не відповідають сьогоденню. Саме у зв’язку з тим, 
що сьогодні на перший план виходять абсолютно нові виклики та 
загрози для національної безпеки України, було створено Комітет 
з питань розвідки при Президентові України.

Основним завданням Комітету є підготовка Президентові 
України пропозицій щодо здійснення керівництва, координації і 
контролю за діяльністю розвідувальних органів України [19].

Функції Президента у сфері інформаційної безпеки доповню-
ються відповідними функціями Кабінету Міністрів України. Його 
завдання щодо застосування засобів впливу на суспільні відносини 
в інформаційній сфері підкріплюються широкими конституційни-
ми повноваженнями. Зокрема, можна назвати визначені нормами 
ст. 116 Конституції України: забезпечення проведення державної 
інформаційної політики, здійснення заходів щодо забезпечення 
обороноздатності і національної безпеки України, вжиття заходів 
щодо захисту інформаційних прав і свобод громадян, розробку і 
здійснення загальнодержавних програм щодо розвитку інформа-
ційної сфери, передбачення при формуванні державного бюджету 
коштів на різного роду заходи щодо забезпечення інформаційної 
безпеки, загальна координація діяльності органів виконавчої вла-
ди щодо захисту інформаційної безпеки тощо [11].

Забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України здійсню-
ється в межах покладених на них функцій структурними під-
розділами Секретаріату Кабінету Міністрів [20]. У Секретаріаті 
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Кабміну діє низка підрозділів, які покликані виконувати функції 
Кабінету Міністрів в інформаційній сфері. Так, безпосередньо 
питання інформаційної політики входять до компетенції Управ-
ління розвитку інформаційного суспільства та інформаційної без-
пеки та Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю.

Необхідно відзначити, що Кабінетом Міністрів було внесено 
відповідні зміни до Регламенту Кабінету Міністрів України, по-
новлено інститут «урядових комітетів» [21]. Урядовий комітет є 
робочим колегіальним органом Кабінету Міністрів, який утворю-
ється для забезпечення ефективної реалізації повноважень Кабі-
нету Міністрів, координації дій органів виконавчої влади, попере-
днього розгляду проєктів нормативно-правових актів, основних 
напрямів реалізації державної політики, інших документів, що 
подаються на розгляд Кабінету Міністрів [22].

Так, постановою від 19 березня 2014 р. було утворено чоти-
ри урядових комітети [23], зокрема Урядовий комітет з питань 
оборони, оборонно-промислового комплексу та правоохоронної 
діяльності, на який покладено завдання розгляду проєктів норма-
тивно-правових актів з питань інформаційної безпеки та націо-
нальної безпеки в цілому.

Таким чином, ми окреслили функції і повноваження законо-
давчої влади і вищих органів виконавчої влади України щодо 
забезпечення інформаційної безпеки. Але залишається низка мі-
ністерств та відомств, які також відіграють важливу роль у реалі-
зації державного управління у сфері інформаційної безпеки. Тому 
обов’язково необхідно виділити ряд суб’єктів, які здійснюють ці-
леспрямований державно-управлінський вплив на сферу інфор-
маційних відносин.

Також в Україні створено Міністерство культури та інформа-
ційної політики України, яке є головним органом у системі цен-
тральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сферах культури, державної мовної 
політики, популяризації України у світі, державного іномовлен-
ня, інформаційного суверенітету України та інформаційної без-
пеки [24]. При Міністерстві в 2021 р. був створений Центр стра-
тегічних комунікацій та інформаційної безпеки, діяльність якого 
сфокусована на протидії зовнішнім загрозам, об’єднанні зусиль 
держави та громадських організацій у боротьбі з дезінформацією, 
оперативному реагуванні на фейки, а також на промоцію україн-
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ських наративів. Ключовими завданнями Центру стратегічних ко-
мунікацій та інформаційної безпеки є [25]:

 – розбудова стратегічних комунікацій (розробка контрнарати-
вів рф, проведення інформкампаній, включення українських на-
ративів у щоденну комунікацію Уряду);

 – протидія дезінформації та формування стійкості до неї. По-
стійне сповіщення про інформаційні атаки проти України на ре-
сурсах Центру;

 – підвищення обізнаності про гібридні загрози (розробка та 
проведення тренінгів для державних службовців, зокрема для 
представників комунікаційних підрозділів);

 – регулярне інформування про гібридну агресію з боку Росії 
на міжнародному рівні, напрацювання механізмів протидії дезін-
формації спільно з міжнародними партнерами.

Ще одним з ключових органів державного управління інфор-
маційною сферою, безперечно, є Державний комітет телебачення 
і радіомовлення України (далі – Держкомтелерадіо України).

Держкомтелерадіо України є головним у системі центральних 
органів виконавчої влади з формування та реалізації державної 
політики у сфері телебачення і радіомовлення, в інформаційній 
та видавничій сферах [26].

До повноважень Держкомтелерадіо України у сфері інформа-
ційної безпеки віднесено, зокрема: розробку заходів щодо запобі-
гання внутрішньому і зовнішньому інформаційному впливу, який 
загрожує інформаційній безпеці держави, суспільства, особи; 
участь у формуванні єдиного інформаційного простору, сприяння 
розвитку інформаційного суспільства; реалізація разом з іншими 
державними органами завдання щодо забезпечення інформацій-
ної безпеки; підготовка пропозицій щодо вдосконалення системи 
державного управління у сфері телебачення і радіомовлення, ін-
формаційній та видавничій сферах тощо.

Окремо в системі державного управління інформаційною 
безпекою слід виділити такий орган як Національна рада з пи-
тань телебачення і радіомовлення. Згідно із Законом України 
«Про Національну раду з питань телебачення і радіомовлен-
ня», Національна рада є конституційним, постійно діючим по-
завідомчим державним органом, підзвітним Верховній Раді 
України та Президентові України [27].
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Повноваження Ради дозволяють їй фактично контролювати 
перелік телерадіоорганізацій, які здійснюють трансляції на тери-
торії України, і певною мірою контролювати зміст цих трансля-
цій. Тому діяльність ради має виняткове значення для забезпечен-
ня інформаційної безпеки держави.

Невід’ємним елементом системи забезпечення інформаційної 
безпеки є так звані «силові відомства», основним профільним 
«силовим» відомством з питань інформаційної безпеки, безпереч-
но, є Служба безпеки України (далі – СБУ) та Служба зовнішньої 
розвідки України (далі – СЗР).

Законом України визначається, що на СБУ покладається в 
межах визначеної законодавством компетенції захист інтересів 
держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності 
іноземних спеціальних служб, а також до її завдань входить за-
побігання, виявлення, припинення та розкриття злочинів проти 
миру і безпеки людства, тероризму, які безпосередньо створюють 
загрозу життєво важливим інтересам України [28].

У структурі Центрального управління СБУ безпосередньо пи-
таннями інформаційної безпеки займаються такі функціональні 
підрозділи: контррозвідки, військової контррозвідки, контррозві-
дувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної без-
пеки, інформаційно-аналітичний.

В свою чергу, у структурі СЗР особливе місце займає Департа-
мент протидії зовнішнім загрозам національній безпеці держави.

На СЗР з метою забезпечення інформаційної безпеки держави 
покладаються такі основні завдання: здійснення спеціальних за-
ходів впливу, спрямованих на підтримку національних інтересів 
і державної політики України в економічній, політичній, військо-
во-технічній, екологічній та інформаційній сферах, зміцнення 
обороноздатності, економічного і науково-технічного розвитку; 
вжиття заходів протидії зовнішнім загрозам національній безпе-
ці України, життю, здоров’ю її громадян та об’єктам державної 
власності за межами України [29].

Попередньо підсумуємо: в Україні інституційна системи дер-
жавного управління інформаційною безпекою станом на сьогод-
ні не повністю готова діяти як єдина функціональна структура. 
На разі існують лише окремі відомства (Збройні Сили України, 
Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки та ін.), на 
які покладено завдання забезпечення окремих видів інформа-
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ційної безпеки. Також залишаються відкритими питання щодо 
нормативного визначення суб’єктів забезпечення інформаційно-
психологічної безпеки, які були б наділені відповідними повно-
важеннями.

Таким чином, аналіз нормативно-правової бази забезпечення 
інформаційної безпеки України показав, що система державного 
управління забезпеченням інформаційної безпеки органічно по-
єднує у своєму складі:

а) суб’єкти управління забезпеченням інформаційної безпе-
ки: Адміністрацію Президента України (Головний департамент з 
питань національної безпеки і оборони, Головний департамент з 
питань інформаційної політики, Головний департамент з питань 
гуманітарної політики); Раду національної безпеки і оборони 
України; Комітет з розвідки при Президентові України; Національ-
ний інститут стратегічних досліджень при Президентові України;

Верховну Раду України (Комітет з питань національної без-
пеки і оборони, Комітет з питань культури і духовності, Комі-
тет з питань свободи слова та інформації, Консультативну раду 
з питань інформатизації та сприяння у виробленні політики у 
сфері інформатизації);

Секретаріат Кабінету Міністрів України (Управління розви-
тку інформаційного суспільства та інформаційної безпеки, Де-
партамент інформації та комунікацій з громадськістю), Урядовий 
комітет з питань оборони, оборонно-промислового комплексу та 
правоохоронної діяльності;

а) спеціальні органи державної влади, що безпосередньо та 
опосередковано опікуються питаннями забезпечення інформа-
ційної безпеки: Міністерство інформаційної політики та культури 
України, Міністерство оборони України, Міністерство внутріш-
ніх справ України, Міністерство освіти та науки України, Мініс-
терство фінансів України;

б) об’єкти управління забезпеченням інформаційної безпеки:
об’єкти інформаційної безпеки; інституційне середовище, сис-

тема та механізми забезпечення інформаційної безпеки; сили та 
засоби державного реагування на загрози інформаційній безпеці.

Аналіз сучасного стану системи державного управління забез-
печенням інформаційної безпеки України дає підстави констату-
вати, що ця система залишається остаточно не сформованою й не 
готовою діяти як єдина функціональна структура.
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В Україні створено в цілому достатню нормативно-правову 
базу діяльності держави із забезпечення національної безпеки 
загалом та інформаційної безпеки зокрема. Основою цієї бази є 
Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради 
України 28 червня 1996 р. [11]. Відносини у цій сфері регулю-
ються низкою спеціальних законів та підзаконних нормативно-
правових актів, до яких, зокрема, належать закони України «Про 
державну таємницю» [30], «Про інформацію» [31], «Про доступ 
до публічної інформації» [32], «Про основи національної безпеки 
України» [33], затверджені указами Президента України, Стра-
тегія національної безпеки України [34], Стратегія кібербезпеки 
України [35], Воєнна доктрина України [8], Доктрина інформа-
ційної безпеки України [36], затверджений наказом Служби без-
пеки України Звід відомостей, що становлять державну таємни-
цю [37], та інші нормативно-правові акти.

Конституція України поряд із захистом суверенітету і терито-
ріальної цілісності України, забезпечення її економічної безпеки 
визначає захист інформаційної безпеки як одну з найважливіших 
функцій держави, справу всього Українського народу (ст. 17) [11].

Під національними інтересами Закон України «Про основи на-
ціональної безпеки України» розуміє життєво важливі матеріальні, 
інтелектуальні та духовні цінності Українського народу як носія 
суверенітету і єдиного джерела влади в Україні, визначальні по-
треби суспільства і держави, реалізація яких гарантує державний 
суверенітет України та її прогресивний розвиток (абз. 3 ст. 1) [33]. 

Основні напрями державної політики з питань національної 
безпеки України в інформаційній сфері, що визначені Законом 
№ 964-ГУ, знайшли подальший, більш деталізований розвиток 
у Стратегії національної безпеки України, схваленій рішенням 
Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 р. 
та затвердженій Указом Президента України від 26 травня 2015 р. 
№ 287/2015 (Стратегія НБУ) [34].

До актуальних загроз інформаційній безпеці Стратегія НБУ 
відносить ведення інформаційної війни проти України, відсут-
ність цілісної комунікативної політики держави, недостатній рі-
вень медіакультури суспільства (п. 3.6) [34].

Серед основних напрямів державної політики національної 
безпеки України Стратегія НБУ двома групами заходів формулює 
завдання держави щодо протидії загрозам в інформаційній сфері: 
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заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки та заходи щодо 
забезпечення кібербезпеки і безпеки інформаційних ресурсів.

Згідно зі Стратегією НБУ пріоритетами забезпечення інфор-
маційної безпеки є:

 – забезпечення наступальності заходів політики інформацій-
ної безпеки на основі асиметричних дій проти всіх форм і проявів 
інформаційної агресії;

 – створення інтегрованої системи оцінки інформаційних за-
гроз та оперативного реагування на них;

 – протидія інформаційним операціям проти України, маніпу-
ляціям суспільною свідомістю і поширенню спотвореної інфор-
мації, захист національних цінностей та зміцнення єдності укра-
їнського суспільства;

 – розробка і реалізація скоординованої інформаційної політи-
ки органів державної влади;

 – виявлення суб’єктів українського інформаційного просто-
ру, що створені та/або використовуються росією для ведення 
інформаційної війни проти України, та унеможливлення їхньої 
підривної діяльності;

 – створення і розвиток інститутів, що відповідають за інфор-
маційно-психологічну безпеку, з урахуванням практики держав- 
членів НАТО;

 – удосконалення професійної підготовки у сфері інформацій-
ної безпеки, упровадження загальнонаціональних освітніх про-
грам з медіакультури із залученням громадянського суспільства 
та бізнесу (п. 4.11) [34].

Пріоритетами забезпечення кібербезпеки і безпеки інформа-
ційних ресурсів відповідно до Стратегії НБУ є:

 – розвиток інформаційної інфраструктури держави;
 – створення системи забезпечення кібербезпеки, розвиток 

мережі реагування на комп’ютерні надзвичайні події (CERT);
 – моніторинг кіберпростору з метою своєчасного виявлення, 

запобігання кіберзагрозам і їх нейтралізації;
 – розвиток спроможностей правоохоронних органів щодо 

розслідування кіберзлочинів;
 – забезпечення захищеності об’єктів критичної інфраструк-

тури, державних інформаційних ресурсів від кібератак, відмова 
від програмного забезпечення, зокрема антивірусного, розробле-
ного в російській федерації;



884

 – реформування системи охорони державної таємниці та 
іншої інформації з обмеженим доступом, захист державних ін-
формаційних ресурсів, систем електронного врядування, тех-
нічного і криптографічного захисту інформації з урахуванням 
практики держав-членів НАТО та ЄС;

 – створення системи підготовки кадрів у сфері кібербезпеки 
для потреб органів сектору безпеки і оборони;

 – розвиток міжнародного співробітництва у сфері забезпе-
чення кібербезпеки, інтенсифікація співпраці України та НАТО, 
зокрема в межах Трастового фонду НАТО для посилення спро-
можностей України у сфері кібербезпеки (п. 4.12) [34].

Важливим кроком у захисті національних інтересів України 
в інформаційній сфері стало затвердження Указом Президента 
України від 25 лютого 2017 р. № 47/2017 Доктрини інформацій-
ної безпеки України (Доктрина–2017) [36].

Логічно припустити, що зміст Доктрини–2017, як і будь-якого 
іншого акта, повинен базуватися на розумінні змісту поняття, що 
є предметом його регулювання. Однак Доктрина–2017 не подає 
значення терміна «інформаційна безпека» і не містить посилання 
на інші акти, які визначають його сутність. 

У Доктрині–2017 визначено її мету та принципи, національні 
інтереси та актуальні загрози національним інтересам і націо-
нальній безпеці України й пріоритети державної політики в ін-
формаційній сфері, а також механізм реалізації Доктрини.

Як особливий інструментарій досягнення мети Доктри-
на–2017 визначає систему комунікацій – стратегічних, урядових 
та кризових – як спеціалізованих (різнорівневих, різнопредмет-
них та різносуб’єктних) комплексів заходів з реалізації державної 
політики в забезпеченні інформаційної безпеки України (абз. 7, 
8, 9 розд. 1) [36]. Значення Доктрини–2017 як у площині проти-
дії загрозам інформаційній та національній безпеці України, осу-
часнення векторності діяльності держави у захисті інформацій-
ного простору країни від зовнішньої інформаційної агресії, так і 
з точки зору вдосконалення нормативно-правового регулювання 
інформаційної сфери є безперечним. Зміст Доктрини-2017 пере-
конливо доводить, що інформаційна безпека є невід’ємною орга-
нічною складовою системи національної безпеки України. Хоча, 
звичайно, ефективність викладених у Доктрині – 2017 положень 
залежатиме від ретельності, послідовності, вчасності, якості їх 
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виконання, а також інших чинників, що впливатимуть на реалі-
зацію в цілому державної політики в інформаційній сфері на всіх 
рівнях всіма суб’єктами інформаційних відносин.

Сучасний стан системи забезпечення інформаційної безпеки 
потребує вирішення таких завдань:

 – реформування системи забезпечення інформаційної безпе-
ки України з урахуванням особливостей національного інформа-
ційного простору України;

 – розроблення та практичного освоєння системи спільної 
морально-психологічної підготовки особового складу Збройних 
Сил України, інших військових формувань і правоохоронних ор-
ганів до застосування в умовах гібридної війни;

 – розроблення та практичного освоєння системи спільної під-
готовки організаційних структур Збройних Сил України, інших 
військових формувань і правоохоронних органів до ведення ін-
формаційно-психологічного протиборства;

 – відновлення повного контролю та забезпечення надійного 
захисту національного інформаційного простору;

 – підвищення ефективності протидії інформаційному те-
роризму;

 – запровадження ефективного контррозвідувального режиму 
на всій території України;

 – визначення системи асиметричних дії, спрямованих на лік-
відацію можливої переваги над нашою державою в інформацій-
ній сфері;

 – підготовки і проведення спеціальної інформаційної опера-
ції, спрямованої на подолання наслідків окупації у східних та пів-
денних регіонах України.

Виконання вказаних завдань передбачає вдосконалення дер-
жавної політики забезпеченням інформаційної безпеки України в 
умовах гібридної війни на сучасному етапі за напрямами:

 – розробка перспективної моделі системи забезпечення інфор-
маційної безпеки Української держави в умовах гібридної війни;

 – формування та упровадження в державно-управлінську 
практику моделі організації системи державного управління за-
безпеченням інформаційної безпеки в умовах інформаційно-пси-
хологічного протиборства, що дасть змогу системно впливатина 
інформаційну безпеку Української держави та забезпечити не-
стандартність системно-інституційної поведінки суб’єктів інфор-
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маційної безпеки для запобігання негативним зовнішнім інфор-
маційно-психологічним впливам;

 – для адаптації системи забезпечення інформаційної безпеки 
до нових викликів і загроз – здійснення систематизації норматив-
но-законодавчої бази за доктринально-стратегічним, тактичним, 
функціонально-спеціальним рівнями.

Під систематизацією законодавства розуміють діяльність 
суб’єктів права з втілення комплексу заходів, що спрямовані на 
приведення нормативної бази в єдину внутрішньо узгоджену 
систему шляхом удосконалення, звільнення від застарілих і су-
перечливих норм та усунення прогалин у праві та чинному за-
конодавстві [38, с. 11]. До доктринально-стратегічного передусім 
необхідно відносити нормативно-правові акти, які в сукупності 
закріплюють систему цінностей, цілей, принципи функціонуван-
ня системи забезпечення інформаційної безпеки, визначають сис-
тему офіційних поглядів на місце і роль держави у сфері забез-
печення інформаційної безпеки, визначають наявні і потенційні 
загрози у інформаційній сфері [39]. До тактичного рівня належать 
акти, що визначають суб’єктів забезпечення інформаційної безпе-
ки та основні напрями їх діяльності і взаємодії, що в сукупності 
утворює систему, забезпечення інформаційної безпеки та вихідні 
принципи, які визначають стратегію діяльності суб’єктів забезпе-
чення інформаційної безпеки. Основну частину предмета право-
вого регулювання вказаної частини складатимуть цілі, завдання 
окремих суб’єктів забезпечення інформаційної безпеки, предмет 
їх діяльності, форми та засоби досягнення поставленої мети, ор-
ганізація і порядок їх взаємодії.

Функціонально-спеціальний рівень містить документи, що 
деталізують діяльності суб’єктів забезпечення інформаційної 
безпеки за певних обставин. Планування на вказаному рівні здій-
снюється в межах діяльності окремо взятого суб’єкта. Відповід-
но, плани суб’єктів забезпечення інформаційної безпеки повинні 
містити конкретні практичні заходи з реалізації тактичного рівня.

На нашу думку, це надасть можливість привести нормативну 
базу у сфері забезпечення інформаційної безпеки в єдину узго-
джену систему шляхом удосконалення, звільнення від застарі-
лих і суперечливих норм та усунення дублювання і прогалин у 
праві та чинному законодавстві; присвоїть інформаційно-психо-
логічній безпеці статус пріоритетного напряму в роботі органів 
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законодавчої та виконавчої влади; розширить перелік викликів 
і загроз інформаційно-психологічного характеру та конкретизує 
положення законів України «Про основи національної безпе-
ки Украї ни», «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», 
Стратегії національної безпеки, Доктрини інформаційної безпеки 
України, Воєнної доктрини України щодо протидії інформаційно-
психологічним впливам; оптимізує структуру та функції систе-
ми забезпечення інформаційної безпеки України з урахуванням 
сучасних викликів і загроз національним інтересам України в 
інформаційній сфері та вимог до систем забезпечення безпеки 
креативного типу; дасть змогу удосконалить механізм інфор-
маційно-аналітичного забезпечення шляхом розробки та впро-
вадження в державно-управлінську практику паспортів загроз 
інформаційно-психологічній безпеці; удосконалить механізм 
державного реагування шляхом розробки та впровадження в дер-
жавно-управлінську практику технологій державного реагування 
на загрози інформаційно-психологічній безпеці; удосконалить 
механізм кадрового забезпечення шляхом упровадження іннова-
ційних підходів до формування практико орієнтованого навчан-
ня фахівців-управлінців у сфері інформаційної безпеки України; 
удосконалить класифікацію загроз інформаційній безпеці в умо-
вах інформаційно-психологічного протиборства шляхом допо-
внення таких критеріїв класифікації, як критерій форми реаліза-
ції деструктивного інформаційно-психологічного впливу, що дає 
змогу визначити ступінь маскування ворожих та недоброзичли-
вих намірів суб’єктів протиборства (явні та сугестивні загрози), 
критерій напрямів деструктивного інформаційно-психологічного 
впливу на масову свідомість.

Напередодні війни при РНБО України в 2021 р. був створений 
Центр протидії дезінформації, мета діяльності якого полягала в 
розробці та реалізації заходів щодо протидії поточним і прогнозо-
ваним загрозам національній безпеці та національним інтересам 
України в інформаційній сфері, забезпечення інформаційної без-
пеки України, виявлення та протидії дезінформації, ефективної 
протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і 
кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською 
думкою [40]. 

На наш погляд, актуальними завданнями Центру протидії дезін-
формації у воєнний час повинні бути: паралельна розробка та реа-
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лізація стратегічного та ситуаційного плану комплексного захисту 
інформації, що циркулює в системі державного управління; опера-
тивна розробка моделі загроз проведення моделювання та оціню-
вання шкоди безпеки держави від реалізації можливих загроз. 

Пріоритетними напрямами роботи Центру протидії де-
зінформації при РНБО України під час російської агресії ви-
ступають: оперативне інформування населення; виявлення 
загрозливих інформаційних матеріалів маніпулятивного та 
дезінформаційного характеру; розкриття дезінформації й ма-
ніпуляцій; забезпечення інформаційної безпеки; налагодження 
взаємодії держави та інституцій громадянського суспільства 
щодо протидії дезінформації та деструктивним інформаційним 
впливам і кампаніям, організація інформаційно-просвітниць-
ких заходів з питань підвищення медіаграмотності суспільства; 
боротьба з інформаційним тероризмом. 

У рамках просвітницької діяльності до державних службов-
ців, громадян повинен бути доведений практичний алгоритм ви-
явлення дезінформації та припинення її поширення, запропоно-
ваний альянсом НАТО [41], що має такі етапи:

 – перевірка джерела інформації: автор та розповсюджувач ін-
формації, редакційна відповідальність, підтвердження облікового 
запису та ім’я користувача в соціальних мережах, складність та 
розмір дескриптора (використовуються безкоштовні детектори 
ботів та онлайн-інструменти, що позначають та оцінюють сайти 
дезінформації);

 – перевірка емоційного навантаження тексту: викликає силь-
ну емоційну реакцію, особливо відчуття страху та гніву;

 – перевірка історії публікації: використовують сайти перевір-
ки фактів, такі як BBC Reality Check і AFP Fact Check, що дають 
можливість перевірити точність історій;

 – перевірка документальності, правдивості зображень: ви-
користовують платформи Google, TinEye і Bing, що дають змогу 
запускати зворотний пошук зображень, щоб побачити, де зобра-
ження з’являється в інтернеті, і знайти схожі зображення. Інстру-
менти SurfSafe та Serelay визначають підроблені зображення;

 – включення критичного мислення до інформації, яка містить 
власні уподобання або переконання громадян.

Дезінформація, пропаганда та дезінформація були викликом 
протягом десятиліть, але особливо небезпечними стали під час 
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війни. Дезінформація як державних, так і недержавних суб’єктів 
намагається посіяти паніку, спотворити оперативну інформацію 
з дипломатичних, культурних, економічних, військових фрон-
тів (особливо стосується громадян, які перебувають у зоні бо-
йових дій або на тимчасово окупованих територіях), підірвати 
довіру до демократичних інституцій і представити авторитарні 
режими як кращі для забезпечення якості життя громадян.  

Висновки. Загрози національній безпеці України в інформа-
ційній сфері накопичувалися роками, особливо в період з 2014 р. 
Поміж них найнебезпечнішими є: ініціювання розбрату в україн-
ському суспільстві та знищення української громадянської нації; 
прославляння сепаратизму; штучне посилення реальних і вига-
даних внутрішніх протиріч; створення атмосфери громадянської 
недовіри до дій і намірів влади; провокування актів громадянської 
непокори; формування у громадян України викривленого бачення 
української історії; агресивна і надмірна комерціалізація частот-
ного ресурсу та медійного ринку, непрозорість політики власни-
ків провідних телерадіоканалів та газетно-журнальних холдингів 
з великою часткою іноземного капіталу, брутальна примітивіза-
ція змістового складника інформаційного продукту, який нерідко 
має антиукраїнську спрямованість.

Особливу небезпеку створює засилля медійного простору 
України російськими пропагандистськими інформаційними про-
дуктами та наративами, які звеличують і виправдовують ста-
лінізм, ідеалізують російські спецслужби й силові структури, 
культивують неповагу до Української держави, її символів, при-
нижують українську націю та інші народи, паплюжать українську 
мову та традиції, поширюють українофобські міфи, розпалюють 
міжетнічну ворожнечу на расовому ґрунті, пропагують насиль-
ство і жорстокість.

Отже, в умовах війни важливим є розробка та прийняття На-
ціонального плану дій щодо кіберзахисту та інформаційної безпе-
ки в умовах воєнного стану. Ключовими його складовими повин-
ні бути: поєднання кіберспроможностей коаліційних держав для 
проведення активних превентивних кібероперацій проти агресо-
ра; розгортання експертно-аналітичних центрів для моделювання 
та прогнозування загроз, технологій і алгоритмів атак кібервійськ 
агресора з метою запобігання їм та нівелювання ризиків для дер-
жави і суспільства, посилення комплексної системи захисту інфор-
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мації органів публічної влади та об’єктів управління від місцевого до 
загальнодержавного рівнів, просвіта державних службовців та гро-
мадян щодо можливих кіберзагроз та заходів щодо їх запобігання, 
безпечної роботи в середовищі інформаційних систем, соцмереж, ви-
роблення критичного ставлення до інформації в мережі «Інтернет».

Оптимізація структури та функцій системи забезпечення ін-
формаційної безпеки України з урахуванням сучасних викликів 
і загроз національним інтересам України в інформаційній сфері 
та вимог до систем забезпечення безпеки креативного типу по-
винна включати: механізми інформаційно-аналітичного забезпе-
чення інформаційно-психологічної безпеки, що охоплює мережу 
аналітичних інститутів (державних і недержавних); механізми 
взаємодії держави з інститутами громадянського суспільства, з 
міжнародними організаціями та структурами регіональної без-
пеки; заходи випереджального впливу на причини, що породжу-
ють загрози національним інтересам в інформаційній сфері; удо-
сконалення механізму інформаційно-аналітичного забезпечення 
шляхом розробки та впровадження в державно-управлінську 
практику паспортів загроз інформаційно-психологічній безпеці.

Упровадження в державно-управлінську практику забезпечен-
ня інформаційної безпеки в умовах повномасштабної війни моделі 
системного впливу на інформаційну безпеку Української держа-
ви, яка включає: нестандартність системи, інституційну поведінка 
суб’єктів інформаційної безпеки з метою запобігання негативним 
зовнішнім інформаційно-психологічним впливам; адаптацію сис-
теми інформаційної безпеки до нових викликів і загроз.

Пріоритетним також є запровадження комплексної системи 
підготовки фахівців з інформаційно-психологічних операцій, що 
ґрунтуватиметься на європейських практиках та з урахуванням 
українського досвіду, набутого під час проведених спеціальних 
операцій. Це уможливить формування відповідного професійно-
го кадрового резерву.
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РОЗДІЛ 4.4. УРЯДУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО. 
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАХИСТОМ 

НАЦІОНАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ В УКРАЇНІ: 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД

Анотація. Розділ присвячено науково-емпіричному дослідженню те-
оретико-методологічних підходів до публічного управління 
захистом національних цінностей в Україні. Війна продемон-
струвала, що міцна держава будується на ідентифікації гро-
мадян з державою. Об’єднують державу і громадян спільні 
цінності. Предметом дослідження є визначення теоретико-
методологічних підходів до публічного управління захистом 
національних цінностей в Україні. 
Методологічною основою дослідження є теоретико-мето-
дологічне обґрунтування особливостей публічного управлін-
ня захистом національних цінностей з позицій системного, 
аналітичного, історичного, аксіологічного підходів; системи 
взаємопов’язаних та взаємодоповнюючих загальнонаукових 
і спеціальних методів дослідження, зокрема порівняльного, 
ситуативного, системного та структурно-функціонального 
аналізу. Метою дослідження є обґрунтування теоретико-
методологічних засад ефективного публічного управління за-
хистом національних цінностей в Україні для перспективного 
урядування майбутнього.
Для досягнення мети і завдань дослідження автором про-
аналізовано наукові праці вітчизняних учених з питання 
захисту національних цінностей, окреслено методологічні 
підходи до дослідження цінності особистості, цінності 
суспільства та цінності держави. Матеріал розділу буду-
ється на емпіричній базі результатів опитування студен-
тів у 2016–2018 рр. та у 2022 р., після повномасштабного 
загарбницького вторгнення росії в Україну щодо визначення 
базових цінностей українського суспільства (базою дослі-
дження були – Національна академія державного управлін-
ня при Президентові України та Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка). 
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Висновок дослідження. Унаслідок системного аналізу 
результатів опитування визначено, що для українцiв ба-
зовими національними цінностями є соборність, соціаль-
на справедливiсть, патрiотизм, терпимiсть, духовність, 
гостиннiсть, повага до родини, «кордоцентризм» та низка 
iнших, що складають основу нашої української ментальностi. 
Російська збройна агресія проти України розглядається укра-
їнською громадськістю як війна цінностей. Доцільно скорис-
татися авторським обґрунтуванням теоретико-методо-
логічних засад ефективного публічного управління захистом 
національних цінностей в Україні для перспективного уряду-
вання майбутнього з питання змiцнення суверенiтету, збере-
ження територiальної цiлiсностi України.

Nataliia Larina, 
Associate Professor of Public Policy, Educational and 

Scientific Institute of Public Administration and Civil Service 
of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GOVERNMENT OF THE FUTURE. PUBLIC MANAGEMENT 
OF THE PROTECTION OF NATIONAL VALUES  

IN UKRAINE: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL 
APPROACH

Abstract. The chapter is devoted to the scientific and empirical study of 
theoretical and methodological approaches to public management 
of the protection of national values in Ukraine. The war 
demonstrated that a strong state is built on the identification of 
citizens with the state. Common values unite the state and citizens.
The subject of the study is the definition of theoretical and 
methodological approaches to public administration of national 
values protection in Ukraine.
The methodological basis of the study is the theoretical and 
methodological justification of the peculiarities of public 
management of the protection of national values from the 
perspective of systemic, analytical, historical, axiological 
approaches; systems of interconnected and complementary 
general scientific and special research methods, in particular, 
comparative, situational, systemic and structural-functional 
analysis.
The purpose of the study is to justify the theoretical and 
methodological principles of effective public management of 
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the protection of national values in Ukraine for the prospective 
management of the future.
To achieve the aims and purposes of the study, the author analysed 
the scientific works of domestic scientists on the protection of 
national values, outlining methodological approaches to the study 
of the value of the individual, the value of society The material 
in this chapter is based on an empirical research of students in 
2016-2018 and in 2022 after the full-scale invasion of Ukraine 
by Russia regarding the definition of core values of Ukrainian 
society (the study was based on the National Academy of Public 
Administration under the President of Ukraine and the Taras 
Shevchenko National University of Kyiv).
Research conclusion. As a result of the system analysis of the 
research results, it is certain that for Ukrainians the basic national 
values are conciliarity, social justice, patriotism, tolerance, 
spirituality, hospitality, respect for family, «cordocentrism» and a 
number of others that form the basis of our Ukrainian mentality. 
Russian armed aggression against Ukraine is viewed by the public 
as a war of values. It is advisable to use the author’s justification 
of theoretical and methodological foundations of effective public 
management of the protection of national values in Ukraine for the 
perspective government of the future on the issue of strengthening 
the sovereignty, preservation of the territorial integrity of Ukraine.

Вступ. На думку вітчизняних учених, національні цінності 
не знайшли широкого відображення в наукових дослідженнях 
головним чином тому, що відсутні механізми формування та 
взаємоузгодженості інтересів особи, суспільства та держави. 
Водночас ці проблеми століттями перебували в центрі уваги 
видатних мислителів, а сьогодні їх успішне розв’язання є пе-
редумовою ефективного забезпечення публічного управління 
захистом національних цінностей у сфері публічного управ-
ління, що зумовлює необхідність наукового дослідження. Цей 
розділ монографії присвячено визначенню особливостей пу-
блічного управління у сфері захисту національних цінностей 
України в історичній ретроспективі та еволюції української 
національної ідеї, яка розвивалась від теологічної концепції, 
вираженої у «відреченні від земних благ»; через культуроло-
гічну та національну, які визнаються «фундаментом культу-
ри», до соціально-правової та державницької, які забезпечу-
ють «права та свободи людини». 
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Загальною методологічною основою цього розділу моногра-
фії є теоретико-методологічне обґрунтування особливостей пу-
блічного управління захистом національних цінностей із позицій 
системного, аналітичного, історичного, діалектичного, аксіоло-
гічного підходів; порівняльного та структурно-функціонального 
аналізів; соціально-філософські положення про природу націо-
нальних цінностей, загроз та безпеки в суспільстві.

Теоретико-методологічними засадами роботи є система 
взаємопов’язаних та взаємодоповнюючих загальнонаукових і 
спеціальних методів дослідження, зокрема метод системного 
аналізу; історичний, порівняльний і структурно-функціональ-
ний аналіз; ситуативний метод та методи аналізу і синтезу; ба-
зові теоретичні положення і моделі управління, систематизація 
нормативно-правових актів і літератури за темою дослідження; 
узагальнення анкетування; виявлення, добір, класифікація та 
узагальнення фактів, спрямованих на отримання об’єктивних та 
достовірних результатів, а саме:

 – метод системного аналізу сприятиме дослідженню держав-
ного управління захистом національних цінностей в Україні як ці-
лісної системи, розгляду її елементів у взаємодії та взаємозв’язку, 
систематизації емпіричної інформації, аналізу наявного стану 
державно-управлінського забезпечення захисту національних 
цінностей України, визначенню шляхів удосконалення;

 – історичний метод – для розкриття теоретико-історичних 
передумов державного управління захистом національних цін-
ностей як визначальної складової національної безпеки України, 
простеження динаміки розвитку ціннісних концепцій у процесі 
державотворення України, відтворення історичної хронології та 
розкриття історичних умов захисту національних цінностей у 
процесі державотворення України; 

 – порівняльний та структурно-функціональний методи – для 
виявлення особливостей інституціоналізації суб’єктів держав-
ного управління захистом національних цінностей та розкриття 
змісту їх функцій; вивчення та узагальнення досвіду європей-
ських країн з проблеми державного управління захистом націо-
нальних цінностей для подальшої адаптації його в Україні;

 – аналіз фактологічної та емпіричної інформації органів дер-
жавного управління, результатів соціологічних досліджень, одер-
жаних у результаті анкетування, – для врахування тенденцій змін 
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державно-суспільних відносин щодо захисту національних цін-
ностей, підтвердження авторських теоретичних побудов щодо 
сучасного стану державного управління захистом національних 
цінностей України, порівняння показників суспільної думки й 
експертних оцінок провідних аналітичних центрів та науково-
дослідницьких організацій стосовно стану досліджуваної про-
блеми в Україні, визначення актуальних напрямів удосконален-
ня державного управління захистом національних цінностей у 
сфері національної безпеки України. 

Основними джерелами дослідження стали наукові розробки 
вітчизняних і зарубіжних учених у сфері публічного управлін-
ня; нормативно-правові акти органів державного управління; 
сучасні концепції розвитку відносин, взаємозв’язку, взаємодії 
органів державного управління та інститутів громадянського 
суспільства у гуманітарній сфері, якими передбачено захист 
національних цінностей (передусім у контексті вибору концеп-
туальних підходів щодо забезпечення гуманітарної сфери) та 
багатофакторності взаємозв’язку держави, суспільства і люди-
ни, середовища їх функціонування (розвитку).

Здійснений теоретичний аналіз наукових праць вітчизняних 
і зарубіжних учених, які досліджували поняття «цінності», дав 
підстави розглядати суспільно-значимі цінності як матеріальні та 
духовні, що є важливим для людини, спільноти, суспільства. 

Уточнено понятійно-термінологічний апарат державного 
управління з проблеми захисту національних цінностей, а саме: 
«національні цінності» – це фундаментальні морально-етичні 
уявлення і норми, які концентровано виражають своєрідність, са-
мобутність, особливості характеру, звичаї, традиції, уклад життя, 
найбільш важливі потреби народу, та являють собою серцевину 
його духовного життя, синтез кращих рис і якостей; «захист наці-
ональних цінностей» – це спільна діяльність суб’єктів державної 
влади та громадянського суспільства, спрямована на збереження, 
захист прав і свобод людини і громадянина, політичних, соціаль-
но-економічних, правових, освітньо-культурних, етичних та інших 
норм, що об’єднує більшість жителів країни і служить основою їх 
національно-політичної ідентичності, забезпечує захищеність від 
внутрішніх загроз і зовнішнього втручання.

За результатами історичного, порівняльного аналізів наукової 
літератури систематизовано сучасні наукові підходи та принципи 
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державного управління у сфері захисту національних цінностей, 
що включає в себе управлінський, політологічний, соціальний, 
правовий, філософський аспекти.

З’ясовано, що здебільшого проблема державного управління у 
сфері захисту національних цінностей досліджувалася на засадах 
державоцентричного та націоцентричного підходів; менше – на за-
садах суспільноцентричного та людиноцентричного підходів; при 
цьому переважаючим залишається державоцентричний підхід.

Охарактеризовано та систематизовано основні принципи пу-
блічно-управлінського забезпечення захисту національних цін-
ностей, визначнених вітчизняними та зарубіжними науковцями, 
спрямованих на людину, суспільсво та державу. Основна спря-
мованість принципів забезпечення захисту цінностей особистос-
ті зосереджена на захист її прав і свобод, пріоритетності засто-
сування ненасильницьких методiв у розв’язанні внутрiшнiх та 
зовнiшнiх проблем, розвитку професiоналiзму.

4.4.1. Історіографі та методологія дослідження публічного 
управління на ціннісній основі

Проблематика публічного управління розглядалася через сис-
тему національних цінностей як поєднання кількох підсистем у 
роботах М. Боришевського [1; 2], О. Вишневського [3; 4], П. Пе-
тровського [5; 6; 7] та Г. Ситника [8; 9; 10]. Системний підхід 
сприяє обґрунтуванню сучасних наукових засад публічного управ-
ління цим процесом у складних суспільно-політичних системах, 
орієнтованих на захист національних цінностей людини, суспіль-
ства та держави, особливо в умовах глобалізаційних викликів, які 
пов’язані з початком вторгнення країни-агресора рф в Україну та 
трансформаційними змінами, які відбудуться в повоєнний період – 
відбудова держави на звільнених від окупантів територіях України. 

Проблемам розвитку системних підходів у сфері публічного 
управління, розв’язання яких забезпечить реалізацію демокра-
тичних реформ в Україні, присвячені комплексні дослідження 
В. Бакуменка, який на прикладі державного управління визначає 
їх як: «діяльність держави, спрямована на створення умов для як 
найповнішої реалізації функції держави, основних прав і свобод 
громадян, узгодження різноманітних груп інтересів у суспільстві 
та між державою та суспільством» [11, с. 12]. 
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У Законі України «Про основи національної безпеки України» 
відсутнє поняття «національні цінності», натомість закріплено 
поняття «національні інтереси – це життєво важливі матеріальні, 
інтелектуальні і духовні цінності Українського народу як носія 
суверенітету і єдиного джерела влади в Україні, визначальні по-
треби суспільства і держави» [12]. 

Незважаючи на те, що поняття «цінності українсько-
го народу» є вужчим, хоча й різноплановим, вітчизняні на-
уковці віддають перевагу дослідженням саме національних 
інтересів, які є невіддільними від сформованої системи на-
ціональних (стратегічних) цілей; розробляють класифікації 
національних інтересів, ранжування, методологічні засади 
формування Стратегії національної безпеки України [13]. Це 
дає підстави нам констатувати про доцільність розробки сис-
темного уявлення про національні цінності у сфері публічно-
го управління в Україні. 

Одними з перших намагалися розв’язати означене питання В. 
Вагапов, О. Гончаренко, Е. Лисицин, Г. Ситник, розуміючи, що 
національні цінності є принципово важливими, відносно незмін-
ними та своєрідними інваріантами соціокультурного розвитку 
людини, суспільства, держави, запропонували вивести їх із аналі-
зу основних положень Конституції України [14].

4.4.2. Дослідження системи національних цінностей держави, 
суспільства та особистості

На підставі аналізу дослідження вітчизняних науковців пи-
тання національних цінностей автором розділу окреслено таку 
структуру: цінності особистості, цінності суспільства та цінності 
держави [8–15 ] (див. табл. 4.4.1). 

У таблиці 4.4.1 представлено експертне опитування студентів, 
які навчалися за спеціальністю 282 «Публічне управління та ад-
міністрування» в Національній академії державного управління 
при Президентові України (2016–2018), результати якого свід-
чать, що перші місця в рейтингу посідають такі види цінностей:

Серед основних державних національних цінностей – природ-
ні ресурси, конституційний лад, система міжнародних зв’язків;

Серед основних громадянських цінностей – добробут соціаль-
на справедливість, міжетнічна та міжконфесійна злагода. 
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Таблиця 4.4.1
Результати анкетування щодо системи національних цінностей 

держави, суспільства та особистості до 24 лютого 2022 р. 

Цінності 
особистості Цінності суспільства Цінності держави

Моральні цінності
Індивідуалізм
Права та свободи 
людини
Патріотизм
Безпека 
особистості 
Право приватної 
власності

Добробут
Соціальна 
справедливість
Міжетнічна та 
міжконфесійна 
злагода 
Ліберально-
демократичні 
традиції
Матеріальні та 
духовні надбання

Природні ресурси 
Конституційний лад
Система міжнародних 
зв’язків
Державний 
суверенітет
Територіальна 
цілісність
Безпека держави

Серед особистих цінностей – моральні цінності, індивідуа-
лізм права та свободи людини.

Таким чином, безпека держави, суспільства та особистості не 
є лідерами в рейтингу основних цінностей держави, суспільства, 
особистості, незважаючи на анексію Криму та воєнні дії на Сході 
України. 

Результати контрольного опитування студентів після воєнно-
го вторгнення країни-агресора Росії в Україну 24 лютого 2022 р. 
(студенти спеціальності 282 «Публічне управління та адміністру-
вання», 2021 р. вступу) Навчально-наукового інституту публіч-
ного управління та державної служби Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, який став правонаступни-
ком НАДУ при Президентові України, свідчить про зміну за всіма 
видами цінностей (див. табл. 4.4.2).

Як бачимо з таблиці 4.4.2, в умовах повномасштабної війни, 
ведення тяжких боїв нашими захисниками з ворогом, активізації 
громадськості в обороні України, змінилися пріоритети ціннос-
тей. Зокрема, на думку респондентів, найбільш значущими на-
ціональними цінностями є: 

Серед державних національних цінностей – безпека та обо-
рона держави, державний суверенітет, територіальна ціліс-
ність, матеріальні та культурні надбання, система міжнародних 
зв’язків, конституційний лад, природні ресурси. 
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Таблиця 4.4.2
Результати анкетування щодо системи національних 

цінностей держави, суспільства та особистості в умовах 
воєнного стану в Україні (після 24 лютого 2022 р.) 

Цінності 
особистості

Цінності суспільства Цінності держави

Патріотизм. 
Героїзм. 
Цілеспрямованість.  
Безпека 
особистості. 
Моральні цінності. 
Працьовитість. 
Організованість. 
Правдомовність. 
Принциповість

Консолідація 
суспільства 
Єдність в обороні 
держави
Пошана до 
захисників 
Батьківщини
Політично-суспільна 
стабільність. 
Здоров’я нації. 
Демократичні 
традиції.
Соціальна 
справедливість.
Матеріальні та 
духовні надбання. 
Добробут

Безпека держави. 
Державний 
суверенітет.
Територіальна 
цілісність.
Матеріальні та 
культурні надбання. 
Система 
міжнародних 
зв’язків. 
Конституційний лад. 
Природні ресурси

Серед основних громадянських цінностей – консолідація сус-
пільства, єдність в обороні держави, здоров’я нації, суспільно-по-
літична стабільність; права суспільства та людини на життя, 
пошана до захисників вітчизни, рівність громадян перед законом, 
власна гідність, свобода слова.

Серед цінностей особистого життя – патріотизм, героїзм, 
цілеспрямованість, безпека особистості, моральні цінності, пра-
цьовитість, організованість; правдомовність, принциповість; вну-
трішня свобода, самоповага; мужність, рішучість, впевненість у 
собі, витривалість; самостійність (у мисленні, діяльності тощо); 
творча активність (розвинена уява, спостережливість тощо); під-
приємливість, старанність, ініціативність.

Таким чином, анкетування засвідчило позитивну динаміку 
змін видів національних цінностей в українців протягом остан-
нього десятиріччя, що відбулося занадто дорогою ціною для осо-
бистості, суспільства та держави – воєнною агресією росії проти 
України. Зовнішні чинники в глобалізаційних вимірах впливають 
на формування та власних цінностей особистості, а згодом інтер-
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есів, завдань і мети як на рівні інститутів громадянського суспіль-
ства, так і на рівні державних органів влади. Вони представлені за 
допомогою рисунка (див. рис. 4.4.1).

Рис. 4.4.1. Зовнішні та внутрішні чинники структури національних 
цінностей

Відповідно до рисунка, нацiональнi цiнностi є основними за-
садами iснування людини, суспiльства та держави. Вони лежать 
в основi формування взаємозв’язку між державними інститута-
ми та інститутами громадянського суспільства. За таких умов 
українські національні цінності мають органічно вписуватися в 
систему моральних координат. Адже для формування особис-
тості громадянина однаково важливі всі цінності, що гармоній-
но інтегрують особистість не лише в суспільство нашої країни, 
а й у світове співтовариство. Однак тільки національні цінності 
є передумовою стабільного миру в самій державі та між дер-
жавами взагалі. Це підтверджено дослідженнями Інституту со-
ціології НАН України та Національного інституту стратегічних 
досліджень [16], які проводилися в довоєнний період (2016– 
2019 рр.). Громадяни виділили п’ять ціннісних синдромів. 
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Перший охоплює здоров’я (4,74 бала за 5-бальною шкалою), 
сім’я (4,72), діти (4,67) та добробут (4,67). 

До другого ціннісного синдрому належить створення в сус-
пільстві різних можливостей для всіх, сприятливий морально-
психологічний клімат у суспільстві та соціальна рівність (серед-
ній бал – 4,06). 

Третій ціннісний синдром містить національно-культурне від-
родження та участь у релігійному житті (середній бал – 3, 47). 

Четвертий охоплює самореалізаційні цінності, такі як: цікава 
робота, суспільне визнання, підвищення освітнього рівня, розши-
рення культурного бачення (середній бал – 3,70). 

До п’ятого ціннісного синдрому належать політико-грома-
дянські цінності: державна незалежність країни, демократичний 
розвиток країни, участь у діяльності політичних партій і громад-
ських організацій тощо (середній бал – 3,51). 

Вище було зазначено, що широкомасштабне воєнне вторгнен-
ня країни-агресора росії на територію Української держави вне-
сли певні зміни в ранжування ціннісних синдромів українців: на 
перше місце з п’ятого перемістилися політико-громадянські цін-
ності з певними відмінностями – державна незалежність країни, 
демократичний розвиток країни, участь у лавах Збройних Сил 
України, Національної Гвардії України чи Територіальній оборо-
ні, волонтерство тощо.

Досліджуючи національні цінності, вітчизняні науковці кла-
сифікували їх на життєво важливі, важливі та периферійні 17], 
що трансформуються в систему національних інтересів за такими 
ж самими критеріями важливості: життєво важливі національні 
інтереси, важливі національні інтереси, периферійні національні 
інтереси та національні цілі. 

Вітчизняними дослідниками А. Качинським та Г. Ситником 
[9; 15] вперше розроблено систему національних інтересів та 
національних цілей, що спрямована на реалізацію національних 
цінностей. Завдяки зазначеній класифікації розкрито відміннос-
ті між національними цінностями та національними інтересами 
(табл. 4.4.3).
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Таблиця 4.4.3
Порівняння понять «національні цінності» 

та «національні інтереси» 

Національні цінності Національні інтереси
Життєво важливі 
національні цінності 
(ціннісне ядро): 
національна безпека, 
добробут, духовні надбання, 
система міжнародних 
зв’язків, патріотизм, 
соціальна справедливість; 

важливі національні 
цінності (структурна група 
цінностей):
 матеріальні надбання, 
право приватної власності, 
державний суверенітет, 
територіальна цілісність, 
права та свободи людини, 
природні ресурси, 
конституційний лад; 
периферійні національні 
цінності: міжетнічна та 
міжконфесійна злагода, 
ліберально-демократичні 
традиції, загальнолюдські 
цінності, індивідуалізм

Життєво важливі національні 
інтереси:
виживання та розвиток України, 
консолідація суспільства, міжетнічна 
та міжконфесійна злагода, соціально-
економічні реформи, забезпечення та 
примноження матеріальних цінностей, 
збереження та примноження духовних 
цінностей, збереження суверенітету 
й незалежності, ефективна система 
оборони, розвиток науково-технічного 
потенціалу;
важливі національні інтереси: 
удосконалення механізмів 
державного управління та місцевого 
самоврядування, гарантія прав 
приватної власності, збереження 
територіальної цілісності тощо); 

периферійні національні інтереси: 
раціональне використання природних 
ресурсів, механізм громадського 
контролю над сектором безпеки тощо

Як бачимо з таблиці, структура національних інтересів 
лише частково корелюється з офіційною моделлю, що визна-
чена в Законі України «Про національну безпеку України» 
[18], Стратегії національної безпеки України [19], Воєнній 
доктрині України [20], але є більш системною та науково 
обґрунтованою. 

При тому, що обґрунтування структури національних ціннос-
тей у зазначених нормативно-правових актах та стратегічних 
документах відсутнє. 
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Аналізуючи наукові доробки вітчизняних учених, до життєво 
важливих національних цінностей (ціннісного ядра) належать на-
ціональна безпека, добробут, духовні надбання, система міжнарод-
них зв’язків, патріотизм, соціальна справедливість; тоді як матері-
альні надбання, право приватної власності, державний суверенітет, 
територіальна цілісність, права та свободи людини, природні ресур-
си, конституційний лад належать до важливих національних цін-
ностей (структурної групи цінностей); а міжетнічна та міжконфе-
сійна злагода, ліберально-демократичні традиції, загальнолюдські 
цінності, індивідуалізм – до периферійних національних цінностей. 

До життєво важливих національних інтересів належать 
виживання та розвиток України, консолідація суспільства, між-
етнічна та міжконфесійна злагода, соціально-економічні ре-
форми, забезпечення та примноження матеріальних цінностей, 
збереження та примноження духовних цінностей, збереження 
суверенітету й незалежності, ефективна система оборони, роз-
виток науково-технічного потенціалу. 

Важливі національні інтереси можуть бути досягнуті завдяки 
вдосконаленню механізмів державного управління та місцевого 
самоврядування, гарантуванню прав приватної власності, збере-
женню територіальної цілісності тощо. 

До периферійних національних інтересів належать раціональ-
не використання природних ресурсів, механізми громадського 
контролю над сектором безпеки тощо.

Зазначимо, що у вітчизняних наукових розвідках В. Шев-
ченко та М. Iващенко часто ототожнюються національні цін-
ності з нацiональними інтересами, зокрема, пiд нацiональними 
iнтересами розумiють систему цiнностей [21, с. 4]. До системи на-
ціональних цінностей українського народу вітчизняні дослідники 
відносять національну державність, християнську віру та укра-
їнську мову. На їхню думку, ця система є поєднанням елементів 
загальнолюдського та національного, і при цьому «національне» 
не протистоїть загальнолюдському, а є, по суті, «модифікацією» 
останнього, «втіленням загальнолюдського в канву українського 
менталітету, українського національного духу» [22, с. 27].

Унаслідок системного аналізу поданих у науковій літературі 
класифікацій для українцiв базовими національними цінностями є 
соборність, соціальна справедливiсть, патрiотизм, терпимiсть, ду-
ховність, гостиннiсть, повага до родини, «кордоцентризм» та низ-
ка iнших, що складають основу нашої української ментальностi. 
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Вищеозначене відмічає й дослідник В. Грубов: «Духовність, 
віра в соціальну справедливість, соборність, сумлінна праця, збе-
реження суспільної злагоди заради доброго життя і терпеливе 
сприйняття влади стали найбільш характерними рисами україн-
ської ментальності, які в певному сенсі визначають суть її «кон-
сервативних глибин». На його думку, ключовими національними 
цінностями України у новому столітті можуть бути духовність, 
справедливість та соціальна солідарність [23].

Національними цінностями сучасного українського суспіль-
ства, на думку Ю. Сурміна, є: духовність, сімейні цінності, сво-
бода, мир і злагода, національно-культурні цінності, патріотизм 
[24, с. 152–153].

За твердженням П. Ситника, «національні цінності – це цін-
ності індивіда (особистості), цінності суспільства та цінності 
держави, предмети, явища та їх властивості, які задовольняють 
потреби особи, суспільства і держави в безпечному існуванні та 
прогресивному розвитку» [25, с. 122]. Вплив на безпеку особи, 
суспільства, держави та людської цивілізації природних і суспіль-
них явищ автор зумовлює можливістю розподілу національних 
цінностей на природні й соціальні. Природними національними 
цінностями для людини є задоволення інстинктивних, побутових 
та біологічних потреб, а для держави – визначена географічно те-
риторія, природні ресурси, безпека держави [25, с. 123]. 

На думку вчених, національні цінності визначаються насам-
перед як фундаментальні морально-етичні уявлення і норми, які 
концентровано виражають своєрідність, самобутність, особли-
вості характеру, звичаї, традиції, спосіб життя, найбільш важливі 
потреби народу, що є стрижнем його духовного життя, синтезом 
кращих рис і якостей [10; 26].

Таким чином, аналіз наукових розробок дає можливість кон-
статувати, що до поняття «національні цінності» належать як  
«національні інтереси», так і «національні цілі», що визначають 
їх зміст, характер, конфігурацію та спрямованість. 

Однак складові цієї тріади за всієї їх важливості та безумов-
ного взаємозв’язку не є рівнозначними. На першому місці в цій 
ієрархії стоять національні цінності, які є найменш рухомим і най-
більш стабільним елементом системи, що формується впродовж 
історичного процесу, розвитку матеріальної та духовної культури 
суспільства, відповідає геополітичному спрямуванню країни [25]. 
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Тоді як національні інтереси – це елемент порівняно динаміч-
ний, що формується на базі національних цінностей під впливом 
довгострокових тенденцій суспільного розвитку. 

Національні цілі – найбільш рухомий елемент, який визнача-
ється національними інтересами з урахуванням внутрішньої та 
міжнародної обстановки [9 ; 10]. 

Таким чином, національні цінності визначають ціннісні орієн-
тації суспільства, політичні, культурологічні та філософсько-сві-
тоглядні уявлення та переконання, моральні та етичні принципи 
поведінки кожного члена суспільства. Ціннісні орієнтації кожно-
го індивіда присутні як на рівні свідомості, так і підсвідомості. 
Тому в будь-якому суспільстві вони мають бути об’єктом вихо-
вання і цілеспрямованого впливу з боку суспільства та держави. 

4.4.3. Особливості публічного управління захистом 
національних цінностей на ціннісній основі

Виходячи із зазначеного, можна стверджувати, що публічне 
управління національними цінностями сприяє реалізації великого 
кола функцій [27; 28] у всіх сферах життєдіяльності суспільства, які 
окреслено у Додатку А.

Як видно із додатка А за своїми функціями публічне управ-
ління національними цінностями має не лише прогностичний, 
спрямований у майбутнє напрям діяльності, а також впливає на 
культурні традиції, звичаї, усталені норми, завдяки чому забезпе-
чується зв’язок з минулим, що має особливе значення у вихован-
ні патріотичних почуттів, успадкуванні родинних обов’язків у їх 
моральному значенні. Ціннісні уявлення регулюють соціальну 
поведінку людей і стосовно сучасних реалій, «спрямовують» її. 

Аналізуючи дослідження зарубіжних учених з питань захисту 
національних цінностей, виокремимо праці С. Латама [29], який 
у своїх роботах зазначає, що термін «національні цінності», спи-
раючись на суб’єктивні погляди людей, є значимими або важли-
вим. У державному управлінні цінності представляють погляди 
щодо інтересів, які соціальні інститути мають просувати та 
захищати, і принципів, які вони зобов’язані втілювати. 

Вітчизняні дослiдники при здiйсненнi цiннiсної iдентифiкацiї 
сучасної України простежили глибинне спiвiснування в ній рис 
«європейськості» i «євразiйськостi» та дослiдили проблемати-
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ку «Схiд – Захiд» в українському контекстi. Вони зазначили, що 
поєднати схiднi та захiднi цiнностi та унiфiкувати свiт не зможе 
навiть iнформацiйна i технологiчна революцiї. На їхню думку, 
захiднi цiнностi – права людини, свобода особистостi, демократiя, 
полiтичний плюралізм; схiднi цінності – колективiзм, сiм’я, 
схильнiсть до згоди, повага до авторитарного управління тощо. 
I насаджувати народам Сходу i Заходу різні цiнностi, не врахову-
ючи їх нацiональних особливостей, – фактично означає виявляти 
неповагу до цих народiв, якi нiбито не сприймають свiтових про-
гресивних цiнностей [30, с. 68].

У такому контекстi повномасштабна війна, розв’язана рф в 
Украї ні 24 лютого 2022 р. та на сходi нашої країни в 2014 р., – це 
збройне протистояння, в якому українцi намагаються вiдстояти 
європейські цiнностi – демократiю, свободу, право вибору – на 
противагу азiйсько-росiйським цiнностям – патерналiзму, етатиз-
му, деспотизму тощо. 

Нав’язування росiєю iдей «руського міра», її власних цiнностей 
щодо «денаціоналізації» є агресивним і небезпечним явищем, що 
й призвело від виникнення Придністров’я, Абхазії, анексованого 
Криму, війни та зростання сепаратизму на сходi України, до зруй-
нованих сотні міст і сіл України, серед яких – Бородянка, Ірпінь, 
Гостомель, Маріуполь, Лисичанськ, Харков, Чернігів та ін. 

Для подальшої розбудови України як суверенної держа-
ви, змiцнення її суверенiтету, збереження територiальної 
цiлiсностi, для формування та розвитку духовностi наро-
ду України однією з основних функцій публічного управління 
має стати захист саме нацiональних цiнностей, а вже по-
тім національних інтересів. Послаблення цієї функції, по-
дальша деградацiя можуть призвести до втрати нацiональної 
iдентичностi, оскільки нацiональні цiнності лежать в основi 
полiтичних, культурологiчних та свiтоглядних уявлень, мораль-
них та етичних переконань кожного громадянина держави. 

За результатами аналізу наукової літератури нами виокремле-
но основні принципи публічного управління захистом національ-
них цінностей, зокрема:

 – пріоритетність національних цінностей України;
 – спрямованість на захист прав i свобод громадян України у 

сферi нацiональної безпеки;
 – верховенство права;
 – дотримання балансу інтересів людини, суспiльства, держави;
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 – пріоритетність ненасильницьких методiв у розв’язанні 
внутрiшнiх та зовнiшнiх проблем захисту національних цінностей;

 – об’єктивність i вiрогiдність оцiнок наявної ситуацiї та 
прогнозiв щодо розвитку країни у сфері захисту національ-
них цінностей;

 – вчасне реагування механізмів захисту національних ціннос-
тей на реальні та потенцiйні загрози;

 – цiлiсність та збалансованість інструментів захисту націо-
нальних цінностей держави, їх iнтегрованiсть у внутрiшньо- та 
зовнiшньополiтичну безпеку;

 – прозорість розподiлу повноважень та захисту національних 
цінностей; 

 – професiоналiзм, вiдкритість та прозорість діяльності органів 
державного влади у процесi реалiзацiї захисту національних 
цінностей людини, суспiльства, держави;

 – активізація співпраці органів влади з інститутами грома-
дянського суспiльства у сфері захисту національних цінностей.

Аналізуючи зазначені принципи публічного управління захис-
том національних цінностей, зроблено спробу систематизувати 
їх за ознаками спрямованості на людину, суспільство та державу 
(див. табл. 4.4.4).

Таблиця 4.4.4
Спрямованість основних принципів публічного управління 

на забезпечення захисту національних цінностей 

Спрямованість:
людина суспільство держава

1 2 3
захист її прав і 
свобод; 
пріоритетність 
застосування 
ненасиль-
ницьких методiв 
у вирiшеннi 
внутрiшнiх 
та зовнiшнiх 
проблем; 
розвиток 
професiо налiзму

захист політичних, 
соціально-
економічних, 
правових, освітньо-
культурних, 
етичних та інших 
норм, виражених 
у верховенстві 
права, прозорості 
та вiдкритості 
розподiлу 
повноважень між 
громадянським

захист національно-
політичної ідентичності; 
захищеність від внутрішніх 
загроз та зовнішнього 
втручання; пріоритетність 
національних цінностей 
у діяльності держави 
та громадянського 
суспільства; дотримання 
балансу iнтересiв особи, 
суспiльства, 
держави; об’єктивність i 
вiрогiдність оцiнок
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1 2 3
суспiльством та 
державою, реалізації 
демократичних 
засад у державному 
управлінні 

наявної ситуацiї та 
прогнозiв щодо розвитку 
країни у сфері безпеки; 
вчасне реагування 
механізмів захисту 
національних цінностей 
на реальні та потенцiйні 
загрози; цiлiсність 
та збалансованість 
інструментів захисту 
національних цінностей 
держави, їх iнтегрованість 
у внутрiшньо- та 
зовнiшньополiтичну 
систему безпеки

Як бачимо з таблиці 4.4.4, основна спрямованість прин-
ципів публічного управління захистом національних ціннос-
тей на індивідуальному рівні зосереджена на захисті прав і 
свобод особистості, пріоритетності застосування ненасиль-
ницьких методiв у розв’язанні внутрiшнiх та зовнiшнiх про-
блем, розвитку професiоналiзму. Ці принципи є характерними 
для реалізації людиноцентристського підходу в соціальному 
управлінні, дослідженням якого присвятили свої наукові праці I. Ви-
шенський, С. Яворський, К. Сакович, Г. Сковорода, I. Копинський,  
П. Могила, М. Костомаров, П. Юркевич та iн., а також сучасні 
дослідники С. Здiорук, О. Литвиненко, А. Качинський, В. Кре-
мень, С. Кiсєльов, М. Розумний, Б. Парахонський, В. Пироженко, 
Г. Ситник, М. Степико, М. Ожеван, Ю. Опалько та ін. 

Пріоритетними принципами публічного управління захистом 
національних цінностей суспільства є: захист політичних, соціаль-
но-економічних, правових, освітньо-культурних, етичних та інших 
норм, виражених у верховенстві права, прозорості та вiдкритості 
розподiлу повноважень між громадянським суспiльством та дер-
жавою, реалізації демократичних засад у публічному управлінні 
та адміністуванні, зокрема партисипативної демократії, яка ґрун-
тується на системі теоретичних концептів; досягненні загально-
національного консенсусу; участі в реалізації соціогуманітарних 
програм та розвитку ринкової економіки; громадському контролі 
за збереженням та популяризацією історико-культурної спадщини 
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українського народу. Саме ці принципи забезпечують застосуван-
ня суспільноцентристського підходу у дослідженні проблеми дер-
жавного управління захистом національних цінностей, які з різ-
них аспектів досліджували В. Крутов, О. Корнiєвський, В. Кулик, 
О. Гончаренко, Р. Джангужин, Е. Лисицин, Г. Новицький, Г. Палій.

Основну спрямованість принципів публічного управління за-
хистом національних цінностей держави складають: захист націо-
нально-політичної ідентичності; захищеність від внутрішніх загроз 
та зовнішнього втручання; пріоритетність національних цінностей 
у діяльності держави та громадянського суспільства; дотриман-
ня балансу iнтересiв особи, суспiльства, держави; об’єктивність i 
вiрогiдність оцiнок наявної ситуацiї та прогнозiв щодо розвитку 
країни у сфері безпеки; вчасне реагування механізмів захисту наці-
ональних цінностей на реальні та потенцiйні загрози; цiлiсність та 
збалансованість інструментів захисту національних цінностей дер-
жави, їх iнтегрованість у внутрiшньо- та зовнiшньополiтичну сис-
тему безпеки. Зазначені проблеми здебільшого розглядаються на 
засадах державоцентричного підходу, які окреслили у своїх наукових 
розвідках О. Бєлов, В. Гончаренко, В. Горбулiн, С. Гордієнко, О. Дзоз, 
А. Качинський, В. Кремень, М. Косолапов, Є. Кравець, Г. Мурашина, 
Г. Новицький, В. Пилипчук, С. Пирожков, С. Селiванов, М. Сунгу-
ровський, М. Потебенько, А. Опальов та iн.

Ю. Вассiян, В. Винниченко, М. Грушевський, Д. Донцов, 
А. Крижанiвський, Ю. Липа, I.Лисяк-Рудницький, В. Липинський, 
М. Мiхновський досліджували національні цінності на засадах 
націоцентричного підходу. 

Націоцентричний підхід у сучасних умовах державотво-
рення України має втілюватися у побудові національної іден-
тичності, яка органічно і гармонійно поєднує етнічні та регіо-
нальні ідентичності, тобто формування «територіальної нації» 
В. Ли пин ського – «з несвiдомої етнографiчної маси свiдомої 
та зорганiзованої державної нації» [31, с. 167]. «Нацiя, – пи-
сав В. Липинський, – це реалiзацiя хотiння до буття нацiєю. 
Коли нема хотiння, виявленого у формi iдеї, – нема нацiї. З цiєї 
свiдомостi i цього хотiння родиться патрiотизм: любов до своєї 
землi, до своєї Батькiвщини i до всiх, без виїмку, її мешканцiв. 
Патрiотизм – свiдомiсть своєї територiї, а не сама територiя – 
лежить в основi буття i могутностi держав» [32, с. 387]. 

В. Липинський визначав нацiю як сукупнiсть людей, 
об’єднаних «територiальним патріотизмом». Як відомо, сьогодні 
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саме територiальний пiдхiд лежить в основi сучасного концепту 
громадянської нацiї – спiльноти громадян певної країни, якi, 
незалежно вiд етнiчного походження, визнають цю країну своєю, 
мають рiвнi соцiальнi й полiтичнi права i спiльне бачення її 
минулого й майбутнього [32, с. 76].

Правильний вибір підходів, методів і шляхів публічного 
управління захистом національних цінностей є визначальною 
складовою безпеки України. Їх комплексний характер, рівень не-
передбачуваності і сила впливу на параметри системи безпеки у 
зв’язку з посиленням процесів глобалізації вимагає вибору захо-
дів, адекватних рівню реальних і потенційних загроз національ-
ним цінностям. 

Здійснений у роботі аналіз принципів публічного управління 
захистом національних цінностей на державному, суспільному 
та індивідуальному рівнях спонукає більш детально розгляну-
ти проблеми безпеки України в контексті суспільного розвитку, 
в умовах поглиблення економічних і політичних суперечностей, 
зростання взаємозалежності етносів, націй, держав. Тож з нови-
ми викликами до публічного управління захистом національних 
цінностей як визначальної складової безпеки останнім часом за-
знали змін пріоритети суб’єктного складу цього поняття. Якщо 
наприкінці 70-х років ХХ ст. з-поміж об’єктів національної безпе-
ки (держава, суспільство, особа) домінантою слугувала держава 
як головний суб’єкт політичних відносин, то на зламі тисячоліть 
ситуація істотно змінилась, що пов’язано передусім зі змінами 
політичної системи світу. Об’єктивна потреба в розв’язанні пла-
нетарних проблем розширила сферу політики, що орієнтується на 
цінності особистості. У зазначеній тріаді понять поступово прі-
оритетного значення набувала особа/людина. Так, наприклад, не 
випадково ще у 1994 р. у Доповіді про людський розвиток ООН 
було представлено нову концепцію безпеки людини [33], де пору-
шено як національні, так і глобальні проблеми безпеки людини, 
зокрема запроваджено поняття «людська безпека» як образ до-
сконалого світу, мету, якої можна досягнути шляхом співробітни-
цтва держав і народів. Міжнародна ситуація ХХІ ст. підтверджує 
значущість проблематики безпеки людей, розвитку особи, трудо-
вої, продовольчої, екологічної безпеки, захисту людей від урядів. 
Сутність національної безпеки (захищеність життєво важливих 
цінностей особи, суспільства та держави від внутрішніх і зовніш-
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ніх загроз) полягає в комплексному й рівноцінному поєднанні її 
об’єктів (складових), функціонуванні цивілізованих гарантій і 
механізмів їх надійного захисту [34, с. 18]. 

Зміни, що відбулися в міжнародній системі на межі третьо-
го тисячоліття, актуалізували проблему становлення та форму-
вання нової системи міжнародної безпеки. Об’єктами сучасних 
наукових досліджень постають міжнародно-правові аспекти ста-
новлення й розвитку нової європейської системи безпеки як у за-
гальнотеоретичному контексті, так і з позиції окремих аспектів 
зазначеної тематики. Зокрема, обґрунтовано низку нових концеп-
туальних у науковому плані та важливих для практики понять і 
положень: розкрито характер зв’язку між безпекою та розвитком; 
сформульовано висновок про те, що основою всеосяжної системи 
міжнародної безпеки в умовах перманентних змін світопорядку 
постає колективна безпека; сформульовано висновок про те, що 
головною загрозою для сучасного міжнародного порядку є регіо-
нальні конфлікти, які переходять у глобальні виміри [16, с. 7–10]. 

Згідно із законодавством України громадяни держави мають 
право на захист свого життя й здоров’я від наслідків аварій, по-
жеж, стихійних лих, а відповідно можуть вимагати від Уряду 
України, інших органів державної виконавчої влади, адміністра-
цій підприємств, установ й організацій незалежно від форм влас-
ності й господарювання гарантій щодо забезпечення його реалі-
зації. Держава як гарант цього права здійснює захист населення 
від небезпечних наслідків аварій і катастроф техногенного, еко-
логічного, природного й військового характеру. Тому в контексті 
цього питання варто розглядати зміст поняття «захист національ-
них цінностей» як стан захищеності державної влади, суверені-
тету, державної цілісності, обороноздатності, спокою людей, гро-
мадської злагоди, довкілля, національної та релігійної рівності.

Особливо небезпечним для Української держави сьогодні 
є воєн ні дії в Україні, які були штучно організовані ще навесні 
2014 р. в окремих районах Донецької та Луганської областей під 
гаслами руху за федералізацію та убезпечення російськомовних 
громадян рф. Насилля в цих районах Донецької та Луганської об-
ластей здійснювалося озброєними бойовиками так званих фей-
кових республік «ДНР» і «ЛНР» за військової підтримки рф, яка 
22 лютого 2022 р. оголосила своє рішення щодо їх прийняття до 
складу своєї держави, здійснивши опісля, 24 лютого 2022 р. віро-
ломний повномасштабний воєнний напад на нашу державу. 
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Шоком як для України, так і всього світу стало повідомлення 
про проведення країною-агресором – рф так званої «спеціальної 
операції», що призвело до тимчасової окупації частин Житомир-
ської, Київської, Сумської, Харківської областей (до 01 квітня 
2022 р.), а також Луганської, Донецької, Запорізької, Миколаїв-
ської та Херсонської областей. 

Державно-управлінське забезпечення захисту національних 
цінностей у сфері національної безпеки лежить в основі зовніш-
ньої політики держави: разом із захистом національних інтересів 
держава покликана захищати ідеологічні та територіальні цілі 
країни; зовнішня політика спрямована на захист державою своїх 
цінностей у зовнішньому середовищі. 

В. Мід стверджує, що зовнішня політика держави ґрунтується 
на поєднанні інтересів та цінностей, вбачає значну роль як на-
ціональних інтересів, так і національних цінностей у визначенні 
загальної зовнішньополітичної стратегії [36].

Звертаючись до терміна прогресивного інтернаціоналізму, 
Р. Фалк [37] вказує на чотири основних організаційних ідеї 
зовнішньої політики держави, що поєднують національні цін-
ності та національні інтереси – національна сила, ліберальна 
демократія, вільне підприємництво та світове лідерство. Се-
ред пріоритетів національних цінностей – свобода, демократія, 
вільна економіка, людська гідність. 

Отже, аналіз робіт видатних учених світу свідчить, що пу-
блічне управління захистом національних цінностей нерозривно 
пов’язане із захистом національних інтересів, адже втрата на-
ціональних цінностей ставить питання про існування держави 
взагалі. Тому першочерговий національний інтерес держави – це 
захист національних цінностей.

Публічне управління захистом національних цінностей можна 
здійснювати як активно, так і пасивно. Серед пасивних підходів –  
моделювання демократичної поведінки; серед активних – військо-
ві дії (у разі загрози експансії зовнішніх, чужих цінностей). Про-
міжне місце займають використання засобів масової інформації, 
дипломатія, іноземна допомога, приховані політичні маніпуляції. 

Для нас цінним є твердження американського вченого, дипло-
мата Е. Абрамса [38] про те, що зовнішня політика домінування 
може забезпечити не лише просування, а й захист таких націо-
нальних цінностей, як мир, демократія, права людини.
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Технологія публічного управління захистом національних цін-
ностей передбачає чітке окреслення системи загроз національ-
ним цінностям, більшість із яких мають внутрішнє походження. 
Серед них найбільш небезпечними є внутрішньополітична криза, 
корупція, тіньова економіка, організована злочинність, деформа-
ції економічного, соціального та демографічного розвитку тощо. 

На інтенсивність захисту національних цінностей у сфері пу-
блічного управління України впливає зростання зовнішніх за-
гроз, які зумовлені появою нових або зміною характеру прояву 
наявних загроз. Крім того, внаслідок глобалізації посилюються 
взаємозв’язки між внутрішніми та зовнішніми загрозами. 

Вітчизняні вчені у сфері публічного управління класифікують 
загрози за характером дій, зокрема [39, с. 17–18]:

загрози воєнного характеру – пряма масштабна збройна агре-
сія. Причиною виникнення загрози можуть стати принципові ан-
тагоністичні суперечності життєво важливих національних інтер-
есів України і будь-якої держави або коаліції держав, прагнення їх 
безумовного панування в регіоні. Час, потрібний для визначення 
та запобігання загрозі, вважають достатнім для виключення чин-
ника несподіваності агресії, як це відбувається з рф. Однак може 
бути недостатнім для переведення національної економіки на во-
єнний лад, тому необхідним залишається дотримання вибраного 
курсу здійснення зовнішньої політики України; 

загрози невоєнного характеру – загрози загального характеру, 
що виникають унаслідок діяльності терористичних та організо-
ваних злочинних угрупувань, неадекватної реакції на ці явища 
держав регіону, що загрожує національним інтересам України. 
З огляду на наявність в Україні нестабільних територій існує 
ймовірність виникнення таких загроз. Стихійні лиха, масштабні 
екологічні катастрофи є найбільш можливими та водночас менш 
прогнозованими для України. Вони можуть виникати внаслідок 
стихії природи, а також у результаті діяльності як України, так і 
інших держав регіону в межах єдиного природного середовища. 
Можливість виникнення таких загроз значно підвищується на тлі 
експлуатації екологічно небезпечних виробництв, використання 
застарілого обладнання, відсутності ефективного екологічного 
контролю господарчої діяльності з боку держави. Економічна не-
спроможність держави залишається однією з основних загроз не-
воєнного характеру.
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Крім того, загрози класифікуються за:
 – розташуванням джерел: внутрішні та зовнішні;
 – якістю (достеменністю) виявлення: уявні та реальні загрози;
 – характером спрямування: прямі та непрямі;
 – характером здійснення: явні та приховані;
 – змістом: воєнні, економічні, соціально-психологічні, еколо-

гічні, ідеологічні, техногенні, інформаційні тощо [40, с. 26].
Однак існують чинники, які можуть розбалансувати співвід-

ношення у забезпеченні національних інтересів та захисту націо-
нальних цінностей у зовнішньополітичній діяльності. Серед них –  
невід’ємний конфлікт між реалізмом національних інтересів та 
ідеалізмом національних цінностей [41]. Прагнення поєднати 
реалізм та ідеалізм все ж призводить до того, що з’являється 
одне, а втілюється інше, створюючи неконгруентність у зо-
внішній політиці держави. Тобто, коли національні цінності 
та національні інтереси збігаються, тоді публічне управління 
захистом національних цінностей стає реальним, на відміну 
від ситуації, коли національні інтереси є більш прагматичними 
порівняно з національними цінностями. Так, деякі уряди при 
здійсненні зовнішньої політики особливо не ототожнюють 
свою зовнішньополітичну діяльність із популяризацією прав 
людини – позицією, яку можна вважати частиною ідеалістичної 
зовнішньої політики із захисту національних цінностей. 

Діапазон підходів, які можуть бути використані в публічно-
му управлінні для захисту національних цінностей, варто засто-
сувати і для захисту національних інтересів. Наприклад, країна 
з розвинутою демократією може змусити членів тоталітарних 
урядів виступати за демократичні реформи. Таким чином, дер-
жави можуть одночасно захищати свої національні інтереси та 
свої національні цінності через свою зовнішньополітичну ді-
яльність. Захист національних цінностей, який передбачає мо-
делювання бажаних цінностей, може реально посилити захист 
національних інтересів у країні [41].

Розглядаючи розвідки науковців щодо визначення понят-
тя «захист національних цінностей», відзначимо дослідження 
А. Качинського, який трактує «захист» як передусім можливість 
здійснення деяких умов технічного, природного, економічного 
або соціального характеру, які можуть протистояти виникненню 
несприятливих подій та процесів [15, с. 92].
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«Захист створює передумови протидії забезпеченню 
безпеки, він обмежується діями, які підкріплюють його, але не 
переростають у діяльність, безпосередньо спрямовану на його 
здійснення», – зазначає В. Ліпкан [42].

З метою зниження рівня суб’єктивності при визначенні 
терміна «захист» дослідник О. Бодрук пропонує використовувати 
таке поняття, як «фактор», «аспект»[43, с. 43] – об’єктивні якісні 
та кількісні показники, які можуть свідчити як про зниження, так 
і про зростання рівня безпеки. Виходячи з переліку різноманітних 
термінів, автор дослідження використовує методи факторного 
аналізу, визначаючи реальний ступінь захищеності національних 
цінностей. Однак останній не є досить достовірним, оскільки 
наявні певні методологічні труднощі, зокрема досить складно 
визначити параметри, поза межами яких соціальна система 
втрачає здатність до саморегуляції і сталого розвитку. 

З методологічного погляду обидва наведені визначення є 
цілком прийнятними, однак з метою уніфікації поняття «державне 
управління захистом національних цінностей у сфері національної 
безпеки» доцільно на основі структурно-функціонального аналізу 
виділити різні аспекти його тлумачення.

В організаційно-управлінському аспекті  – це узгодження 
та координація діяльності суб’єктів національної безпеки – 
державних органів влади та органів місцевого самоврядування, 
громадських організацій, посадових осіб та окремих громадян, –  
спрямованої на подолання загроз, захист прав і свобод людини, 
цінностей громадянського суспільства, національних інтересів 
та національних цінностей держави в галузі, що здійснюється 
у межах законодавства України.

У структурно-функціональному аспекті – забезпечення 
захищеності громадянських, територіальних прав та свободи, 
культурних, освітніх, наукових, духовно-релігійних та інших 
життєво важливих інтересів та цінностей українського народу 
(особистості, суспільства, держави) від внутрішніх загроз і 
зовнішнього втручання та включає систему суспільно-політичних 
заходів, яка забезпечує цю захищеність.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Підсумовую-
си наведене вище, доходимо до висновку, що для досягнення мети і 
завдань дослідження був використаний комплекс загальнонаукових і 
специфічних методів, принципів та підходів, властивих історії та тео-
рії державного управління, а також суміжних з нею галузей науки. 
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Водночас, очевидно, що обґрунтування теоретико-методоло-
гічних особливостей публічного управління захистом національ-
них цінностей, основних тенденцій розвитку та актуальних на-
прямів удосконалення на основі сучасних положень публічного 
управління дає змогу значною мірою просунутися в напрямі роз-
витку методологічних підходів щодо вдосконалення публічного 
управління захистом національних цінностей. 

Ураховуючи сучасну роль держави в розвитку гуманітарної 
сфери, необхідність підвищення ефективності використання її 
наявних можливостей щодо захисту національних цінностей, на-
лежного обґрунтування концептуальних засад та напрямів удо-
сконалення публічного управління в цій сфері діяльності визна-
чається нами як предмет дослідження. 

Необхідність аналізу широкого кола проблематики на всіх рів-
нях (індивідуальному, суспільному, національному, державному, 
міжнародному) свідчить про доцільність використання людино-
центричного, суспільноцентричного, націоцентричного та дер-
жавоцентричного підходів з урахуванням усієї низки сучасних 
процесів, серед яких: зростання ролі ціннісних факторів, поси-
лення взаємопов’язаності структур захисту національних цін-
ностей; формування нових параметрів і характеристик суб’єктів 
публічного управління захистом та поява сучасних інтегрованих 
методів, принципів забезпечення захисту національних ціннос-
тей у гуманітарній сфері на різних рівнях. Вони спрямовані на 
гармонізацію моральних, гуманітарних, соціальних, економіч-
них, політичних, правових взаємовідносин у певній спільноті.

Поняття «національні цінності», «публічне управління за-
хистом національних цінностей» розкриваються завдяки систем-
ному, порівняльно-історичному аналізу цих термінів, вивченню 
окремих частин цього складного процесу, а також їх узагальнен-
ню до загальної структури. 

Проаналізовано генезис захисту національних цінностей 
україн ського суспільства в контексті безпеки людини, держави і 
суспільства, здійснено аналіз суб’єктів публічно-управлінського 
забезпечення захисту національних цінностей на сучасному етапі 
державотворення, що сприяло виокремленню структурно-функці-
ональних характеристик, вивченню та узагальненню нормативно-
правового забезпечення проблеми дослідження, виявленню осно-
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вних тенденцій державного управління захистом національних 
цінностей в умовах дії воєнного стану та трансформаційних змін 
у повоєнний період реалізації гуманітарної політики держави.

Українські науковці, які здійснюють теоретико-методоло-
гічну розробку національних цінностей, не можуть не відчу-
вати на собі суперечливих результатів наукових досліджень з 
аксіологічної проблематики. Унаслідок цього розробка катего-
рії «національні цінності» є не тільки важливою теоретико-ме-
тодологічною проблемою теорії публічного управління, вона 
значною мірою зумовила використання методів дослідження 
інших суспільно-гуманітарних та наукових галузей знань. На-
самперед ідеться про філософські, історичні, політичні, юри-
дичні науки. Варто зазначити, що велику роль у дослідженні 
відіграв аналіз філософських концепцій з аксіологічної про-
блематики, вивчення нормативно-правових джерел. Право є 
основним регулятором найважливіших соціальних відносин, 
що зумовлює його виключну роль для управлінської діяльнос-
ті у всіх сферах її реалізації. 

Теорія публічного управління тісно пов’язана з правовими на-
уками, водночас вона не підміняє функції теорії держави і права 
чи інших юридичних наук, але користується їх здобутками (те, 
що стосується аспектів законодавчої техніки, складу юридичної 
норми, тлумачення та реалізації норм на практиці тощо). 

Для дослідження досвіду вітчизняних органів державної вла-
ди та місцевого самоврядування з питання захисту національних 
цінностей в Україні було застосовано метод аналізу та синтезу 
державних програм з гуманітарної політики на національному та 
місцевого рівнях; метод узагальнення було використано для ви-
вчення актуальних питань під час участі у тематичних заходах – 
круглих столах, конференціях та науково-практичних семінарах, 
метод анкетування – для вивчення думки державних службовців, 
посадових осіб місцевого самоврядування та громадських діячів.

Результати анкетування покликані були сприяти розробці ре-
комендацій для вдосконалення публічного управління захистом 
національних цінностей у сфері гуманітарної політики України, 
що дасть змогу підвищити ефективність державної політики та 
активність громадськості у цій сфері діяльності. Анкета скла-
дається з 20 питань та розрахована на студентів закладів вищої 
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освіти, працівників органів влади, місцевого самоврядування, до-
слідницьких установ, міжнародних організацій, або інших поді-
бних закладів на національному, обласному та районному рівнях. 
Анкета містила відкриті питання, надавала можливість обрати 
одну з готових відповідей або оцінити певні визначення за зада-
ною шкалою. Структура та спрямованість питань мали на меті 
розкрити різні аспекти сучасної взаємодії між органами влади та 
громадськістю у захисті національних цінностей. 

Отримані відповіді дали можливість оцінити реальну ситуа-
цію у сфері взаємодії органів влади з громадськістю щодо захис-
ту національних цінностей та думки різних сторін щодо реаліс-
тичності їх вдосконалення. Розроблені рекомендації стосуються 
органів влади, громадськості, сприяють дотриманню сторонами 
узгодженої структурної схеми, пріоритетів та формату співпраці. 

У цьому розділі монографії систематизовано й узагальне-
но концептуальні підходи до вивчення категорії «цінність» 
у світовій науковій думці; відображено сутність, зміст, осо-
бливості кожної наукової школи; уточнено, що дослідження 
ціннісних проблем здійснювалося на засадах аксіологічного, 
гносеологічного, онтологічного, соціологічного, історичного, 
акмеологічного, психологічного наукових підходів.

Основною спрямованістю принципів забезпечення захисту цін-
ностей суспільства є захист політичних, соціально-економічних, 
правових, освітньо-культурних, етичних та інших норм, виражених 
у верховенстві права, прозорості та вiдкритості розподiлу повнова-
жень між громадянським суспiльством та державою, реалізації де-
мократичних засад в публічному управлінні та адмініструванні, які 
ґрунтуються на системі теоретичних концептів; досягненні загаль-
нонаціонального консенсусу; участі у реалізації соціогуманітарних 
програм; громадський контроль за збереженням та популяризаці-
єю історико-культурної спадщини українського народу.

Основну спрямованість принципів захисту цінностей дер-
жави складають: захист національно-політичної ідентич-
ності; захищеність від внутрішніх загроз та зовнішнього втру-
чання; пріоритетність національних цінностей у діяльності 
держави та громадянського суспільства; дотримання збалансо-
ваності iнтересiв особи, суспiльства, держави; об’єктивність 
i вiрогiдність оцiнок наявної ситуацiї та прогнозiв щодо роз-
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витку країни у сфері безпеки; вчасне реагування механізмів 
захисту національних цінностей на реальні та потенцiйні за-
грози; цiлiсність та збалансованість інструментів захисту наці-
ональних цінностей держави, їх iнтегрованість у внутрiшньо- 
та зовнiшньополiтичну систему безпеки. 

Розкрито сутність публічного управління щодо організації за-
хисту національних цінностей, зміст та структуру національних 
цінностей як базових елементів стабільності держави, суспільно-
політичної зрілості та консолідації нації. Структура національних 
цінностей включає: особистісну (миролюбність, толерантність, 
працьовитість, повага, індивідуалізм, патріотизм, віра, любов), 
суспільну (справедливість, злагода, традиції, надбання), держав-
ну (добробут, права, свобода) складові.

Визначено, що в теорії публічного управління функціонують 
різні класифікації цінностей: за об’єктом засвоєння – матеріальні, 
морально-духовні; за метою засвоєння – егоїстичні, альтруїстич-
ні; за рівнем узагальненості – конкретні, абстрактні; за способом 
вияву – ситуативні, стійкі; за роллю в діяльності людини – тер-
мінальні, інструментальні; за змістом діяльності – пізнавальні, 
предметно-перетворювальні (творчі, естетичні, наукові, релігійні 
та ін.); за належністю – особистісні (індивідуальні), колективні, 
суспільні, загальнонародні (національні), загальнолюдські.

З’ясовано, що державна політика щодо захисту національних 
цінностей може розглядатися в публічному управлінні в кількох 
аспектах: по-перше, управління захистом національних ціннос-
тей як об’єктом з боку держави; по-друге, враховуючи публіч-
не управління, яке здійснюється всередині системи, при якому 
об’єктами захисту національних цінностей є співробітники, служ-
би, підрозділи, органи, а також керівники та керівні апарати, які 
діють на відповідних рівнях, являють собою у своїй сукупності 
управляючу підсистему всієї системи органів у цілому і кожного 
з них окремо; по третє, публічне управління захистом національ-
них цінностей є об’єктом з боку громадянського суспільства –  
громадських та неурядових організацій.

У подальшому перспективними напрямками наукових 
розрбок з означеної тематики можуть бути питання дослідження 
механізмів публічного управління захистом національних 
цінностей України.
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Додаток А
АНКЕТА

експертного опитування «Зміст і структура сучасної системи 
національних цінностей українського народу та оцінка державної 

політики України щодо захисту національних цінностей»
Шановні колеги!

Просимо Вас дати відповіді (згідно з інструкцією, що містяться у 
запитанні). 

Анкета є анонімною – вказувати своє прізвище чи підписувати її – не 
треба. Ваші відповіді мають наукову цінність лише в загальній сукупності.

1. У першому стовпчику наведено перелік ментальних цінностей які 
характеризують сучасний рівень розвитку людської цивілізації, складе-
ний автором за результатами аналізу наукової літератури (їх можна до-
повнювати власноруч в останніх строках таблиці). Далі цінною є Ваша 
особиста думка: У другому стовпчику просимо Вас позначити («+»), які 
з наведених цінностей є характерними для сучасної людської цивілізації 
в цілому (кількість варіантів не обмежена). В третьому стовпчику про-
симо Вас позначити («+») – які з наведених цінностей є характерними 
саме для сучасної Європи (кількість варіантів не обмежена). У третьо-
му стовпчику просимо Вас позначити («+») – які з наведених цінностей 
можуть характеризувати цінності кожної окремої нації, як специфічного 
феномену (кількість варіантів – не більше 5). В останньому стовпчику 
оцініть (за шкалою від «0 – не має ніякого значення» до «10 – має вирі-
шальне значення») значення цих цінностей для Вас особисто:

Цінність Світова Європейська Національна Власна
мир
безпека
добробут
права людини
людське життя
людська гідність
демократія
законність
справедливість
діти
родина
свобода
рівноправність
толерантність
державність
творчість
мова
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історія
релігія
культура
традиції
мораль
здоров'я
генофонд
наука
природне 
довкілля
природні ресурси
інше (допишіть)

2. Оцініть (за шкалою від «0 – найгірше» до «10 – найкраще») су-
часний стан державної політики захисту, збереження та примноження 
національних цінностей України за напрямами:

Напрям Оцінка Напрям Оцінка
Українська мова Художні твори
Мова етнічних меншин, 
що проживають в Україні 

Національне 
мистецтво українців

Українська література Архітектура
Природне довкілля Здоров’я населення
Національні традиції 
етнічних меншин, що 
проживають в Україні

Національні традиції 
українців

Зв’язки з українською 
діаспорою

Українська наука

Природні ресурси Генофонд українців
Державність Безпека
Національне мистецтво 
етнічних меншин, що 
проживають в Україні

Історична спадщина 
України

Спорт Освіта
Інформаційний простір Релігія
Інше Інше

3. Об’єктивні дані респондентів (важливо для узагальнення і аналізу 
результатів):
стать__________; вік (років)____________; освіта (рівень) __________;
фах (за освітою) _______________________________________________

Щиро дякуємо за плідну співпрацю!
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Станіслав Ларін,
кандидат наук з державного управління, доцент, 

Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО 
НАПН України «Університет менеджменту освіти» 

РОЗДІЛ 4.5. ОСОБЛИВОСТІ ПУБЛІЧНОГО 
УПРАВЛІННЯ ЗАХИСТОМ НАЦІОНАЛЬНИХ 

ЦІННОСТЕЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ 
ВИКЛИКІВ ТА ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН

Анотація. Метою розділу є аналіз особливостей публічного управлін-
ня захистом національних цінностей в умовах глобалізацій-
них викликів та трансформаційних змін, які розглядаються 
шляхом теоретичного аналізу суб’єктів, тенденцій та ін-
новаційних підходів до ефективного публічного врядування.  
Суб’єкти публічного управління спроможні продемонстру-
вати ефективне публічне врядування на основі об’єднання 
трьох компонентів  – людини, суспільства, держави, – ура-
ховуючи інтереси кожного на синергетичному рівні. Предме-
том дослідження є система суб’єктів публічного управління 
захистом національних цінностей в умовах глобалізаційних 
викликів та трансформаційних змін.
Методологічною основою дослідження є теоретичний аналіз 
особливостей публічного управління захистом національних 
цінностей в умовах глобалізаційних викликів та трансфор-
маційних змін. Для досягнення мети і завдань дослідження 
автором здійснено аналіз чинного законодавства України, що 
дає підстави дійти висновку про спрямованість управлінських 
впливів суб’єктів публічного управління захистом національ-
них цінностей на конституційні права і свободи людини й 
громадянина; духовні, морально-етичні, культурні, історичні, 
інтелектуальні та матеріальні цінності суспільства; кон-
ституційний лад, суверенітет, територіальна цілісність і 
недоторканність; інформаційне і навколишнє природне серед-
овище; природні ресурси. Визначено інститути громадянсько-
го суспільства, державні самоврядні суб’єкти, що виконують 
функції публічного управління захистом національних цінностей 
в умовах глобалізаційних викликів та трансформаційних змін.
Висновок дослідження. У роботі доведено, що головним 
суб’єктом публічного управління захистом національних цін-
ностей є людина. Розкрито, що особливості публічного управ-
ління захистом національних цінностей в умовах глобалізацій-
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них викликів та трансформаційних змін виражені через  зміну 
структури, функцій розширення суб’єктів публічно-управлін-
ської діяльності, які об’єднуються на синергетичному рівні 
в трикомпонентну модель на засадах  людиноцентричності, 
суспільноцетричності та державоцентричності. Проведене 
емпіричне дослідження загроз ствердженню національних 
цінностей в Україні сприяло висновку, що інститути грома-
дянського суспільства разом з державними самоврядними 
суб’єктами спроможні спільно з державними органами вла-
ди виконувати функції публічного управління захистом на-
ціональних цінностей в умовах глобалізаційних викликів та 
трансформаційних змін. Це підтверджено практикою пу-
блічно-управлінської діяльності під час воєнних дій в Україні: 
Збройні Сили України, державно-військові адміністрації та 
волонтерський рух на синергетичному рівні наближають пе-
ремогу України над загарбником.

Stanislav Larin,
Candidate of Science in Public Administration, Associate Professor, 

State Institution of Higher Education University of Educational 
Management of National Academy of Educational Sciences of Ukraine 

PECULIARITIES OF THE PUBLIC MANAGEMENT 
OF THE NATIONAL VALUES PROTECTION IN THE 

CONTEXT OF GLOBALISATION CHALLENGES AND 
TRANSFORMATIONAL CHANGES

Abstract. The purpose of the chapter is to analyse the peculiarities of public 
administration of national values protection in the context of 
globalisation challenges and transformational changes, which are 
considered through theoretical analysis of the subjects, trends and 
innovative approaches to effective public administration. Subjects 
of public administration are able to demonstrate effective public 
administration based on the combination of the three components –  
the individual, society, state – taking into account the interests of each 
at a synergistic level. The subject of the research is the system of 
subjects of public administration of national values protection in the 
conditions of globalization challenges and transformational changes.
The methodological basis of the research is a theoretical 
analysis of the features of public administration of national 
values protection in the context of globalization challenges and 
transformational changes. To achieve the goal and objectives of the 
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study the author conducted an analysis of the current legislation 
of Ukraine, which allows to come to a conclusion about the focus 
of management influence of subjects of public administration of 
national values protection on constitutional rights and freedoms 
of man and citizen; spiritual, moral, cultural, historical, 
intellectual and material values of society; constitutional order, 
sovereignty, territorial integrity and inviolability; information and 
natural environment; natural Civil society institutions, state self-
governing entities that perform public management functions in 
the protection of national values under conditions of globalization 
challenges and transformational changes are identified.
The conclusion of the research. Therefore, the research proves 
that the main subject of public management of national values 
protection is a person. It has been revealed that the features of 
public management of the national values protection in the 
conditions of globalization challenges and transformational 
changes are expressed through changes in the structure, functions 
of expansion of subjects of public-management activity, which are 
combined at the synergistic level into a three-component model 
based on human-centricity, social-centricity and state-centricity. 
The conducted empirical survey of threats to the assertion of 
national values in Ukraine has contributed to proving that civil 
society institutions together with state self-governing actors are 
able to perform the functions of public management of the national 
values protection in the conditions of globalization challenges and 
transformational changes together with the state authorities. This 
is confirmed by the practice of public management during military 
operations in Ukraine: the Armed Forces of Ukraine, state and 
military administrations and volunteer movement on a synergetic 
level bring Ukraine’s victory over the invaders.

Вступ. Перебуваючи в авангарді світового розвитку, Європа 
століттями формувала цінності, які вже багато років є привабли-
вими для країн, що не входять до її політичного, економічного і 
культурного простору. Ті цінності частково були закріплені Де-
кларацією європейської ідентичності, прийнятою Європейським 
товариством (назва Європейського Союзу, коли він складався з 
дев’яти країн-учасниць) 1973 р. в Копенгагені. 

Ідентичність Європи згідно з цим документом базувалася на 
спільній спадщині, в основу якої покладено такі цінності: іден-
тичне ставлення до життя, сформоване на ідеї створення суспіль-
ства відповідно до потреб людей; принципи результативної демо-
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кратії; рівність перед законом; соціальна справедливість і повага 
до людських прав. Для вступу до європейської спільноти Україні 
потрібно адаптувати цінності і вибудувати цивілізований захист 
національних цінностей в умовах глобалізаційних викликів та 
трансформаційних змін. 

Брати за зразок систему державного управління захистом наці-
ональних цінностей Німеччини, Франції чи Великої Британії для 
розбудови України не є доцільним, проте потрібно використати 
їх позитивний досвід у тих аспектах, які сприймаються україн-
ським суспільством і державою. Вважаємо серед пріоритетних 
європейських досягнень важливими для імплементації в Україні 
такі: підвищення рівня самосвідомості громадян держави щодо 
сприйняття ними України як частини Європейського Союзу, роз-
виток громадянської освіти; збереження і повага до українських 
національних традицій, звичаїв, культури.

Тож актуальним є аналіз особливостей публічного управлін-
ня захистом національних цінностей в умовах глобалізаційних 
викликів та трансформаційних змін, які розглядаються шляхом 
теоретичного аналізу суб’єктів, тенденцій та інноваційних під-
ходів до ефективного публічного врядування.  На думку автора, 
суб’єкти публічного управління спроможні продемонструвати 
ефективне публічне врядування за умови дії трикомпонентної мо-
делі, яка побудована на засадах  людиноцентризму, суспільство-
центризму та державоцентризму. 

Спрямованість управлінських впливів суб’єктів публічного 
управління захистом національних цінностей на конституцій-
ні права і свободи людини й громадянина; духовні, мораль-
но-етичні, культурні, історичні, інтелектуальні та матеріальні 
цінності суспільства; конституційний лад, суверенітет, терито-
ріальна цілісність і недоторканність; інформаційне і навколиш-
нє природне середовище; природні ресурси. Окреслено вплив 
інститутів громадянського суспільства, державних самовряд-
них суб’єктів на публічне управління захистом національних 
цінностей в умовах глобалізаційних викликів та трансформа-
ційних змін, які під час воєнних дій в Україні продемонструва-
ли, що наближення перемоги України над загарбником можли-
ве за умови тісного об’єднання зусиль на синергетичному рівні 
Збройних Сил України, державно-військових адміністрацій, 
волонтерського руху громадян України. 
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4.5.1. Особливості захисту національних цінностей: 
теоретико-методологічний підхід

Особливості захисту національних цінностей розглянемо шля-
хом дослідження суб’єктів публічного управління, тенденцій та 
інноваційних підходів до ефективного публічного врядування. 
Основний суб’єктом публічного управління захисту національ-
них цінностей виступає держава – Україна. Стаття 3 Конститу-
ції Украї ни визнає людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканність і безпеку найвищою соціальною цінністю. У 
цій статті акцентується увага на соціальній сутності людини, на 
важливості надання кожному члену соціуму можливості вільного 
життя, розвитку та реалізації своїх прав та свобод. Говорячи про 
людину як найвищу соціальну цінність, науковці відзначають, що 
«...оскільки ця цінність є найвищою, то жодне інше явище не може 
поціновуватись суспільством вище, аніж людина, не може, так би 
мовити, перевершити її цінність. Усі інші соціальні цінності ма-
ють бути підпорядковані, субординовані цінності людини» [1]. 

У мiжнародно-правових документах також акцентується увага 
на захисті прав i свобод людини. Так, ще в червні 1999 р. Гене-
ральний секретар ООН зазначив: «Людина повинна бути в центрі 
всього. Навіть концепт суверенітету був розроблений для того, 
щоб захистити індивідуума, який є сенсом існування держави, а 
не навпаки. Стає неприйнятним бачити, як самі держави порушу-
ють права своїх громадян під приводом суверенітету» [2]. 

Отже, на нашу думку, почуття небезпеки для більшості людей 
виникає здебільшого через страхи, пов’язанi з буденним життям, 
а нiж через iмовiрнiсть апокалiптичних подiй. У цьому контекстi 
акцентується увага на населенні, а не лише на територіях, адже в 
контексті розуміння національної безпеки держави головна увага 
звертається на забезпечення територіальної цілісності. Тому по-
переднього уточнення потребують такі категорії дослідження, як: 
«безпека держави», «безпека суспiльства», «безпека людини».

«Безпека держави – це захищенiсть її конституцiйного ладу, 
суверенiтету й територiальної цiлiсностi. Безпека держави дося-
гається за рахунок наявностi ефективного державного механiзму 
управлiння та координацiї дiяльностi полiтичних сил, а також ді-
євих інститутів їхнього захисту» [3, с. 19].
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«Безпека суспільства – це стан захищеностi життєво важли-
вих iнтересiв суспiльства, якi дають змогу реалiзувати права та 
свободи всiх груп населення, протидiяти розколу суспiльства (в 
тому числi й з боку держави). Безпека суспiльства передбачає 
наявнiсть суспiльних iнститутiв, громадських організацій, право-
вих норм, розвинутих форм суспільної свідомості» [3, с. 18]. 

«Безпека людини – це захищеність прав і свобод людини i гро-
мадянина, створення належних умов для реалізації кожною люди-
ною своїх сутнісних проявів, захист її інтересів та цінностей, якщо 
вони не заперечують цінності держави та суспільства» [3, с. 18]. 

Таким чином, на нашу думку, структура суб’єктів державного 
управління захистом національних цінностей у сфері національної 
безпеки має об’єднувати всі ці три рівні, враховуючи не тільки ін-
тереси держави, а й iнтереси суспiльства та людини (див. рис. 4.5.1). 

Рис. 4.5.1. Суб’єкти публічного управління захистом національних 
цінностей 

Як бачимо з рис. 4.5.1, до суб’єктів публічного управління за-
хистом національних цінностей віднесено інститути держави, ін-
ститути громадянського суспільства, громадян України, які в про-
цесі цілеспрямованої діяльності в межах чинного законодавства 
та використовуючи наявні можливості держави (дипломатичні, 
воєнні, економічні, інтелектуальні, інформаційні та інші), здій-
снюють розробку й реалізацію владних, регулюючих, координу-
ючих, контролюючих та нормативних державно-управлінських 
впливів на об’єкти національної безпеки [4]. Головною метою 
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вказаних впливів є прогнозування, своєчасне виявлення, запобі-
гання загрозам сталому розвитку людини, суспільства і держави 
та їх базовим цінностям та їх нейтралізація.

Діяльність суб’єктів публічного управління захистом наці-
ональних цінностей здійснюється відповідно до прийнятих в 
установленому порядку законів, концепцій, стратегій, програм та 
інших керівних документів з питань забезпечення національної 
безпеки, які й визначають цілеспрямованість та основні завдання 
вказаного управління. 

Аналіз чинного законодавства України дає змогу дійти ви-
сновку, що предметами, на які спрямовуються управлінські 
впливи суб’єктів публічного управління захистом національ-
них цінностей, є: 

 – конституційні права і свободи людини й громадянина; 
 – духовні, морально-етичні, культурні, історичні, інтелекту-

альні та матеріальні цінності суспільства; 
 – конституційний лад, суверенітет, територіальна цілісність і 

недоторканність; 
 – інформаційне і навколишнє природне середовище; 
 – природні ресурси. 

З огляду на це до опосередкованих об’єктів національної без-
пеки можна також, зокрема, віднести життя та власність грома-
дян, соціальні, територіальні, етнічні, мовні, релігійні та інші 
групи, включаючи сім’ю, національні та інші меншини, й саме їх 
право на організацію, можливість самостійно вирішувати питан-
ня групової ідентичності, що для України має велике значення. 

Вибір конкретних методів суб’єктами публічного управління 
захистом національних цінностей, тобто сукупності способів і за-
собів впливу на об’єкти управління, зумовлюється необхідністю 
своєчасного та адекватного реагування на характер і масштаби 
загроз національним цінностям та реальними можливостями, які 
є або можуть бути у перспективі, у їх розпорядженні (організа-
ційними, економічними, адміністративними, політичними тощо). 

Таким чином, публічне управління захистом національних 
цінностей – це неперервний процес суб’єкт-об’єктних відносин, 
у процесі якого відбувається виконання управлінських функцій, 
спрямованих на захист національних цінностей.
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4.5.2. Система суб’єктів державного управління захистом 
національних цінностей у сфері національної безпеки

Президент України є главою держави, гарантом державно-
го суверенітету, територіальної цілісності України, додержан-
ня Конституції України, прав і свобод людини й громадянина. 
Також Президент є Верховним Головнокомандувачем Збройних 
Сил України і Головою Ради національної безпеки і оборони 
України та здійснює загальне керівництво національною без-
пекою та обороною України [5].

Верховна Рада України в межах повноважень, визначених 
Конституцією України, визначає засади внутрішньої та зовніш-
ньої політики, формує законодавчу базу, здійснює парламент-
ський контроль [5].

До предметів відання Комітету Верховної Ради України від-
несені: національна безпека України; законодавче забезпечен-
ня діяльності органів служби безпеки, розвідки і контррозвід-
ки, органів прикордонної служби, захист державної таємниці; 
правовий режим державного кордону, воєнного та надзвичай-
ного стану; оборонно-промисловий комплекс, державна систе-
ма страхового фонду документації, військове та військово-тех-
нічне співробітництво України з іншими державами, а також 
участь України в міжнародних миротворчих операціях; дер-
жавна політика у сфері оборони; боротьба з тероризмом; здій-
снення цивільного, у тому числі парламентського, контролю 
за Воєнною організацією держави; військова служба, Збройні 
Сили України та їх реформування тощо. Склад, діяльність та 
законопроєктна робота Комітету висвітлені на сайті.

Рада національної безпеки і оборони України, яку очолює Пре-
зидент України, координує та контролює діяльність органів ви-
конавчої влади, координує та здійснює контроль за діяльністю 
органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони 
в умовах воєнного або надзвичайного стану та при виникненні 
кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України, 
вносить Президенту України пропозиції щодо уточнення Стра-
тегії національної безпеки України та Воєнної доктрини України 
[6]. Відповідно до функцій Рада національної безпеки і оборони 
України має компетенцію, що стосується захисту національних 
цінностей України, зокрема: розробляє та розглядає на своїх засі-
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даннях питання, які відповідно до Конституції та законів Украї-
ни належать до сфери національної безпеки і оборони, та подає 
пропозиції Президентові України; здійснює поточний контроль 
за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної 
безпеки і оборони, подає Президентові України відповідні ви-
сновки та пропозиції; ініціює розроблення нормативних актів 
та документів з питань національної безпеки і оборони, уза-
гальнює практику їх застосування та результати перевірок їх 
виконання; координує та контролює діяльність органів вико-
навчої влади щодо відбиття збройної агресії, організації захис-
ту населення та забезпечення його життєдіяльності, охорони 
життя, здоров’я, конституційних прав, свобод і законних ін-
тересів громадян, підтримання громадського порядку в умовах 
воєнного та надзвичайного стану та при виникненні кризових 
ситуацій, що загрожують національній безпеці України [8].

Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів 
виконавчої влади забезпечує державний суверенітет і економічну 
самостійність України, вживає заходів щодо забезпечення прав 
і свобод людини і громадянина, обороноздатності, національної 
безпеки України, громадського порядку і боротьби із злочинністю 
[7]. Як вищий орган системи виконавчої влади в державі, саме 
Кабінет Міністрів України наділений максимальними повнова-
женнями і ресурсами для формування й реалізації державної по-
літики захисту та примноження національних цінностей України.

Але до компетенції практично кожного центрального органу ви-
конавчої влади України включені повноваження щодо публічного 
управління захистом національних інтересів, а не національних 
цінностей, які витікають з національних цінностей. Так, наприклад:

Міністерство оборони України виступає органом виконавчої 
влади, покликаним насамперед забезпечити захист української 
державності та нації від можливої зовнішньої військової агресії. 
Крім того, серед його повноважень – «розвиток військової освіти 
і науки, зміцнення дисципліни, правопорядку та виховання осо-
бового складу», зокрема, «розробка та здійснення заходів щодо 
розвитку культури і духовності у Збройних Силах, військово-па-
тріотичного виховання громадян України» [9].

Служба безпеки України – державний правоохоронний орган 
спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку 
України та який підпорядкований Президенту України [10]. До 
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завдань Служби безпеки України відносять захист державного су-
веренітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, еко-
номічного, науково-технічного і оборонного потенціалу України, 
законних інтересів держави та прав громадян від розвідувальної-
підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з 
боку окремих організацій, груп та осіб, а також забезпечення охо-
рони державної таємниці [10]. Також до завдань Служби безпеки 
України входить запобігання, виявлення, припинення та розкрит-
тя злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та 
організованої злочинної діяльності у сфері управління й еконо-
міки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють 
загрозу життєво важливим інтересам України [10]. 

Міністерство охорони здоров’я України – найперше серед 
органів виконавчої влади відповідає за збереження здоров’я і 
генофонду української нації, які визначені національними цін-
ностями народу, нації, зокрема «готує пропозиції стосовно ви-
значення пріоритетних напрямів розвитку охорони здоров’я, 
розробляє та організовує виконання державних комплексних та 
цільових програм охорони здоров’я; організацію заходів щодо 
поширення здорового способу життя серед населення; моніто-
ринг стану здоров’я населення тощо» [11].

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів Украї-
ни є головним органом у системі центральних органів виконавчої 
влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у 
сфері охорони навколишнього природного середовища, природо-
користування та екологічної безпеки. В Україні за роки незалеж-
ності розроблено національну систему цілей сталого розвитку, 
що має забезпечити підґрунтя для подальшого планування розви-
тку України, подолання дисбалансів, які існують в економічній, 
соціальній та екологічній сферах; забезпечити такий стан довкіл-
ля, що сприятиме якісному життю і благополуччю нинішніх та 
прийдешніх поколінь; створити необхідні умови для суспільного 
договору між владою, бізнесом і громадянським суспільством 
щодо підвищення якості життя громадян і гарантування соціаль-
но-економічної та екологічної стабільності; досягнути високого 
рівня освіти та охорони громадського здоров’я; упровадження ре-
гіональної політики, яка базуватиметься на гармонійному поєд-
нанні загальнонаціональних і регіональних інтересів; збереження 
національних культурних цінностей і традицій [12].
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Міністерство освіти і науки України «здійснює нормативно-
правове регулювання у сферах освіти і науки, наукової, науково-
технічної та інноваційної діяльності, трансферу (передачі) техно-
логій, а також у сфері здійснення державного нагляду (контролю) 
за діяльністю навчальних закладів, підприємств, установ та 
організацій, які надають послуги у сфері освіти», зокрема, «за-
безпечує інтеграцію вітчизняних освіти і науки, інших сфер, що 
належать до його компетенції, з неухильним дотриманням прин-
ципів збереження і захисту національних інтересів; провадить 
аналітично-прогностичну діяльність у сфері вищої освіти, визна-
чає тенденції її розвитку, вплив демографічної, етнічної, соціаль-
но-економічної ситуації; розробляє засади наукового і науково-
технічного розвитку; забезпечує інтеграцію вітчизняної науки у 
світовий науковий простір із збереженням і захистом національ-
них пріоритетів; бере участь у реалізації державної політики з 
фізичного виховання і спорту в навчальних закладах тощо» [13]. 
Хоча, на нашу думку, освіта є пріоритетним засобом збереження 
національної мови, на жаль, ця функція нормативно прямо не від-
несена до компетенції МОН.

Відзначимо, що освітня реформа, яка розпочалася в Україні 
у 2015 р., розроблена на засадах цінності людини і суспільства, 
таких як свобода, гідність, відповідальність, довіра, співпраця, 
патріотизм. 

Перша засада полягає у цінності свободи та відмови від авто-
ритаризму в освіті як на управлінському, так і на рівні шкільного 
класу й університетської аудиторії. «Заклади освіти повинні го-
тувати розвинених, вільних, здатних критично мислити особис-
тостей. Навчальним закладам потрібна автономія: кадрова, акаде-
мічна, фінансова, організаційна. А здобувачам освіти, вчителям і 
викладачам – академічна свобода і простір для креативу».

Друга засада ґрунтується на положеннях ст. 3 Конституції 
України, де йдеться про найвищу соціальну цінність держави – 
людину – це і соціальний статус вчителя, і забезпечення права 
усіх дітей на освіту, і рівний доступ до якісної освіти [14].

Міністерство культури та мистецтва України «є головним ор-
ганом у системі центральних органів виконавчої влади, що за-
безпечує формування та реалізує державну політику у сферах 
культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, 
ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної 
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політики, а також забезпечує формування та реалізацію держав-
ної політики у сфері кінематографії, відновлення та збереження 
національної пам’яті». 

Основними завданнями Мінкультури є: ... «визначення пер-
спектив та пріоритетних напрямів розвитку у сферах культури 
та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення 
і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, 
міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних 
меншин, кінематографії, відновлення та збереження національ-
ної пам’яті; розробка і здійснення заходів щодо створення умов 
для відродження та розвитку культури української нації, культур-
ної самобутності корінного народу і національних меншин, всіх 
видів мистецтв, мистецького аматорства, осередків традиційної 
культури, народних художніх промислів та нематеріальної куль-
турної спадщини; сприяє діяльності творчих спілок, молодіжних, 
дитячих та інших громадських об’єднань, що функціонують у 
сферах культури, мистецтв; організація роботи з надання гран-
тів Президента України молодим діячам культури і мистецтв для 
створення і реалізації творчих проектів, присудження премій та 
галузевих відзнак за видатні досягнення у галузі культури, ініціює 
заснування нових грантів для реалізації творчих проектів; розви-
ток книговидавничої справи та книгорозповсюдження; здійснює 
координацію діяльності бібліотек, музеїв і театрів; здійснює захо-
ди щодо виявлення, обстеження, ведення обліку і охорони осеред-
ків народних художніх промислів та заповідних територій народ-
них художніх промислів; складає перелік об’єктів нематеріальної 
культурної спадщини; сприяє збереженню та розвитку культурної 
інфраструктури села, культурно-дозвільної діяльності в сільській 
місцевості, традиційної культури регіонів; формує і веде Держав-
ний реєстр національного культурного надбання тощо» [14].

Певні функції та повноваження стосовно державного управ-
ління захистом національних цінностей наявні також у компетен-
ції більшості центральних органів виконавчої влади.

Специфічне місце серед суб’єктів державного управління за-
хистом національних цінностей у сфері національної безпеки 
(переважно державності) посідають державні правоохоронні 
(«силові») структури.

Важливу роль відіграє Державна прикордонна служба Украї-
ни, яка є правоохоронним органом спеціального призначення і має 
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таку загальну структуру: спеціально уповноважений центральний 
орган виконавчої влади у справах охорони державного кордону, те-
риторіальні органи спеціально уповноваженого центрального ор-
гану виконавчої влади у справах охорони державного кордону [15]. 

Також важлива місія покладається на Державну митну службу 
України, серед повноважень якої «недопущення незаконного пере-
міщення через митний кордон України культурних цінностей» [16].

Інші правоохоронні органи ведуть боротьбу із злочинністю: 
суди загальної юрисдикції здійснюють судочинство у справах про 
злочини, що завдають шкоди національним цінностям України; 
прокуратура України здійснює повноваження державного управ-
ління захистом національних цінностей у сфері національної без-
пеки України відповідно до Конституції України та Закону Украї-
ни «Про прокуратуру України» [17].

Місцеві державні адміністрації та органи місцевого само-
врядування (ст. 32 і 33) забезпечують вирішення питань дер-
жавного управління захистом національних цінностей у сфері 
національної безпеки, віднесених законодавством до їхньої 
компетенції (наприклад «використання землі, природних ре-
сурсів, охорони довкілля» [18]).

Центральним органом виконавчої влади, який реалізує дер-
жавну політику у сфері відновлення та збереження національної 
пам’яті Українського народу, є Український інститут національної 
пам’яті. Його основними завданнями є: організація всебічного ви-
вчення історії українського державотворення, етапів боротьби за 
відновлення державності та поширення відповідної інформації в 
Україні та світі; здійснення комплексу заходів з увічнення пам’яті 
учасників українського визвольного руху, Української революції 
1917–1921 рр., воєн, жертв Голодомору 1932–1933 рр., масового 
голоду 1921–1923, 1946–1947 рр. та політичних репресій, осіб, які 
брали участь у захисті незалежності, суверенітету та територіаль-
ної цілісності України, а також в антитерористичних операціях; 
організація дослідження історичної спадщини та сприяння інте-
грації в українське суспільство національних меншин і корінних 
народів; популяризація історії України, її видатних особистостей; 
подолання історичних міфів; формування у громадян України па-
тріотизму, національної свідомості, активної позиції [19].

Однак вказані завдання перелічених державних суб’єктів, на 
нашу думку, більше відповідають забезпеченню «національних 
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інтересів», ніж захисту національних цінностей, які, як відомо, є 
основою для формування національних інтересів та мають бути 
стратегічним пріоритетом у діяльності органів державної влади 
та місцевого самоврядування.

До системи державних суб’єктів державного управління за-
хистом національних цінностей у сфері національної безпеки 
доцільно віднести державні заклади, установи та організації 
(школи, бібліотеки, театри, музеї, заповідники тощо), судову 
систему, які мають певні компетенції у цій сфері, що відобра-
жено у чинному законодавстві України.

4.5.3. Інститути громадянського суспільства. Державні 
самоврядні суб’єкти

Національна академія наук України є вищою державною на-
уковою організацією України, що заснована на державній влас-
ності та наділена правами самоврядності. Метою діяльності НАН 
України є отримання нових та узагальнення наявних знань про 
природу, людину та суспільство; створення наукових основ науко-
во-технічного, соціально-економічного та культурного розвитку 
країни; підготовка висококваліфікованих наукових кадрів. Серед 
її пріоритетних завдань – організація, проведення та координація 
наукових досліджень з фундаментальних і прикладних проблем 
природничих, технічних і соціогуманітарних наук; виконання 
на світовому рівні фундаментальних і прикладних досліджень у 
пріоритетних напрямах науки та посилення впливу їх результатів 
на інноваційний розвиток економіки, освіти і культури в Україні; 
участь у формуванні державної політики у сфері наукової та на-
уково-технічної діяльності; підготовка наукових оцінок і прогно-
зів суспільно-політичного, соціально-економічного і культурного 
розвитку держави, її економічного стану, розроблення відповід-
них пропозицій і рекомендацій з цих питань; сприяння розвитку 
та інтеграції науки, освіти й виробництва в Україні тощо [20]. 

До державних самоврядних суб’єктів також належать націо-
нальні галузеві академії наук.

Університети – автономні заклади вищої освіти, які, крім 
освітньої функції, проводять наукову діяльність. Провідні універ-
ситети мають свої видавництва, де, зокрема, друкують навчальну 
та наукову літературу. 
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Особливе місце в загальній структурі суб’єктів державного 
управління захистом національних цінностей у сфері національ-
ної безпеки України посідає громадянське суспільство – «система 
самостійних і незалежних від державної влади суспільних інсти-
тутів, що забезпечують умови для реалізації інтересів та потреб 
індивідів і груп для функціонування та розвитку економічної, по-
літичної, соціальної, культурної і духовної сфер життєдіяльності 
суспільства» [21, с. 32] (політичні партії, громадські та релігійні 
організації, різноманітні добровольчі об’єднання, спілки та інші 
недержавні інституції, а також релігійні організації). Як свідчать 
останні події в Україні, саме небайдужа патріотично спрямована 
громадськість здатна суттєво вплинути на загальний рівень на-
ціональної безпеки, зокрема через безпосередню участь у зброй-
ному захисті територіальної цілісності держави, різноманітні во-
лонтерські організації, ЗМІ та міжнародну співпрацю.

Національна спілка письменників України: дбає про освоєння, 
збереження і поширення надбань української літератури і мис-
тецтва, а також здобутків літератури і мистецтва інших етносів 
України, сприяє розвиткові й захисту української мови, збережен-
ню духовної спадщини минулого [22].

Національна спілка художників України – всеукраїнська гро-
мадська творча організація професійних митців і мистецтвознав-
ців (живописців, графіків, скульпторів, майстрів декоративного 
мистецтва, мистецтвознавців), що генерують нові художні ідеї та 
проєкти, осмислюють і сприяють творенню нашого життя за за-
конами гармонії та краси. Її діяльність спрямована на відроджен-
ня, утвердження та розвиток усіх різновидів українського мисте-
цтва як невід›ємної складової світової культури [23]. 

Спілка майстрів народного мистецтва України – добровільна 
громадська самоврядна творча організація, що об’єднує майстрів 
традиційного народного мистецтва, мистецтвознавців, дослідни-
ків у цій галузі та професійних художників, які своєю творчою 
діяльністю сприяють відродженню й розвитку мистецьких тради-
цій народу [24], творчі спілки. 

Культурно-просвітницькі товариства, Всеукраїнське това-
риство «Просвіта» ім. Тараса Шевченка. Метою діяльності 
Товариства «Просвіта» є утвердження української національ-
ної ідеї, державної української мови, розвиток національної 
культури, відродження історичної пам’яті, формування на-
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ціональної свідомості та піднесення духовності й добробуту 
українського народу [25]. 

Громадські організації – «добровільні масові об’єднання гро-
мадян, що виникають унаслідок їхнього волевиявлення на основі 
спільних інтересів і завдань і характеризуються чіткою структу-
рою і створюються для задоволення і захисту своїх законних со-
ціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культур-
них, спортивних та інших спільних інтересів» [26].

Громадська організація Всеукраїнська правозахисна організа-
ція «Меморіал» імені Василя Стуса, основною метою має задово-
лення та захист законних соціальних, економічних, політичних, 
правових, вікових, національно-культурних та інших спільних 
інтересів своїх членів та політв’язнів, репресованих та осіб, по 
відношенню до яких виявили неправове ставлення. Основними 
завдання діяльності є: сприяння процесам розвитку демократії 
в Україні; ліквідація наслідків тоталітаризму у всіх сферах сус-
пільного життя шляхом установлення історичної справедливос-
ті; збереження пам’яті про жертв геноциду в Україні, увічнення 
пам’яті загиблих унаслідок політичного терору, голодомору та 
репресій від 1917 р. і до наших днів; сприяння реабілітації жертв 
репресій, пошук місць масових поховань учасників визвольних 
змагань і жертв політичних репресій, проведення їх ексгумацій 
перепоховань та надання допомоги їхнім сім’ям згідно з чинним 
законодавством; внесення пропозицій до органів влади та місце-
вого самоврядування, що стосуються прав людини, прав репре-
сованих, остарбайтерів, членів їхніх сімей; проведення наукових 
досліджень у галузі історії, культури та права України; сприяння 
відродженню духовної культури громадян України, а також укра-
їнців, що мешкають за кордоном; залучення молоді до роботи в 
організації, а також просвітницька робота в молодіжному серед-
овищі; пропаганда демократичних цінностей – пріоритету прав 
людини, віротерпимості, національної та расової рівноправності, 
політичного плюралізму [27].

Товариства національної культури етнічних меншин в Україні. 
ГО Національно-культурні товариства за формою досить різно-
манітні, серед них найпоширеніші асоціації, спілки, федерації, 
ради, культурні центри, земляцтва, громадські клуби. Зокрема, у 
столиці України діють Республіканський культурний центр тюр-
комовних народів України, п’ять товариств єврейської культури 
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України із всеукраїнським статусом, Київська асоціація корейців, 
Київське товариство дагестанського земляцтва тощо. Діяльність 
національно-культурних товариств спрямована на розвиток то-
лерантних міжетнічних відносин, відродження й розвиток наці-
ональних культур, задоволення духовних запитів поліетнічного 
населення держави. Національно-культурні товариства беруть 
участь у проведенні громадських культурних заходів, створюють 
національні будинки і палаци культури, дискусійні клуби, здій-
снюють книговидавничу діяльність, випускають газети, журна-
ли та ін. періодичні видання, сприяють пошукові й збереженню 
національних культурно-історичних цінностей, встановлюють 
зв’язки і забезпечують співробітництво з державними та громад-
ськими організаціями України і зарубіжних держав, передусім – 
своїх етноісторичних батьківщин.

Неурядова організація «Рада волонтерів Міністерства обо-
рони України» – постійно діючий громадський, колегіальний, 
консультативно-дорадчий орган, утворений для забезпечен-
ня громадського контролю при Міністерстві Збройних Сил 
України. До складу організації входять лідери волонтерських 
організацій, які займаються матеріально-технічним забезпе-
ченням українського війська [28].

Благодійні фонди – «організаційно-правові форми благодійних 
організацій, головною метою діяльності яких є здійснення благо-
дійної діяльності в інтересах суспільства або окремих категорій 
осіб. В Україні благодійні фонди утворюються та діють за терито-
ріальним принципом і за статусом поділяються на всеукраїнські, 
місцеві та міжнародні. Це недержавні некомерційні організації, 
які володіють первинним капіталом (або внесок)» [29]. 

Учасниками (засновниками) фонду можуть бути громадяни 
та юридичні особи. Органи державної влади та місцевого само-
врядування, державні та муніципальні підприємства, а також дер-
жавні та муніципальні установи не можуть бути засновниками 
благодійних фондів.

Особливостями благодійних фондів є те, що вони не мають 
фіксованого членства і є власниками свого майна. Благодійні 
фонди не мають права брати участь у господарській діяльності 
спільно з іншими особами, але в окремих випадках можуть здій-
снювати підприємницьку діяльність як безпосередньо, так і через 
господарські товариства, які створюються з цією метою. Підпри-
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ємницька діяльність благодійних фондів має відповідати цілям, 
для яких його було створено. 

Благодійні фонди можуть створювати господарські товариства 
чи брати участь у їх діяльності, яка безпосередньо може бути і не 
пов’язана з його основними завданнями, доходи отримані від учас-
ті в яких повинні використовуватися за цільовим призначенням.

У світі існують різноманітні благодійні фонди, діяльність яких 
поширюється також на територію України, зокрема:

 – незалежні, які організуються приватною особою, роди-
ною або декількома особами, функціонують на дивіденди від 
вкладеного капіталу, мають чітко визначений список пріоритет-
них напрямів роботи;

 – асоційовані, які фінансуються комерційною організацією, з 
якою вони асоційовані, та надають ґранти в галузі, яка збігається 
зі сферою інтересів корпорації, рішення про видачу ґрантів при-
ймається радою, яка включає керівництво компанії;

 – прямої дії – використовують свої ресурси для підтримки 
власних досліджень або для підтримки конкретних проєктів; за 
видами підтримки, коли надається конкретний вид допомоги (фі-
нансування будівництва, техніки, надання «стартових» сум, сти-
пендій приватним особам на навчання, дослідження тощо).

Серед благодійних фондів розрізняють власне фонди і приват-
ні організації-посередники. Перші мають кошти і видають їх у 
формі ґрантів, другі не мають своїх коштів, а тільки сприяють 
розподілу чужих коштів (інформують громадськість, допомага-
ють в оформленні заявок, оцінюють і відбирають заявки, контр-
олюють витрати коштів і надають донору звіт)» [28, с. 47].

Українська діаспора (збірне визначення української націо-
нальної спільноти поза межами української національної тери-
торії) відіграє величезну роль у діяльності міжнародної спіль-
ноти, оскільки є важливим демографічним, інтелектуальним, 
соціально-культурним та інформаційним ресурсом України. Саме 
тому важливою є співпраця з діаспорою. Україна, з метою задо-
волення національно-культурних і мовних потреб закордонного 
українця, під час укладання міжнародних договорів передбачає 
забезпечення прав українських меншин за кордоном, створення 
оптимальних умов та можливостей для задоволення їхніх со-
ціальних, культурно-освітніх, інформаційних та інших потреб; 
сприяє укладанню міжнародних договорів про співробітництво 
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в галузях культури, освіти, соціального захисту, інформаційного 
забезпечення з урахуванням інтересів організацій закордонних 
українців надає українським культурно-інформаційним центрам 
організаційну, методичну, технічну та іншу допомогу в місцях 
компактного проживання українців за кордоном, створює умови 
для радіомовлення та телевізійної трансляції програм з України 
на територію компактного проживання українців за кордоном на 
підставі міжнародних угод, зокрема через супутниковий зв’язок 
та інші засоби комунікацій [30].

Консолідації закордонних українців навколо Української дер-
жави, налагодженню постійного зв’язку українців усього світу зі 
своєю історичною Батьківщиною покликаний сприяти Всесвітній 
Форум українців. Його метою є аналіз стану закордонного укра-
їнства, проблем взаємин України із закордонним українством, ви-
значення пріоритетів, налагодження і зміцнення зв’язків між укра-
їнцями, які проживають в Україні та поза її межами, об’єднання 
закордонного українства навколо ідеї національного відродження 
і гідного утвердження української нації в сучасному світі [31].

Стратегічними завданнями та пріоритетними напрямками в 
роботі з українською діаспорою є: здійснення інформаційно-ко-
мунікативних проєктів, спрямованих на розвиток та забезпечення 
національно-культурних потреб закордонного українства; інфор-
мування діаспори про актуальні події суспільного та культурного 
життя України; сприяння встановленню контактів між науковими 
закладами, установами культури, творчими колективами з різних 
країн, які прагнуть підтримувати зв’язки з Україною; створення 
мережі українських інформаційно-культурних центрів за кордо-
ном – «Українських домів» тощо.

Серед основних проблем у роботі з діаспорою є недостатня 
узгодженість дій державних установ та громадських організацій, 
що займаються проблематикою української діаспори, та відсут-
ність культурно-інформаційних центрів України в місцях компак-
тного проживання українців. Особливо гостро на сьогодні постає 
питання налагодження широких гуманітарних та інформаційних 
зв’язків між українськими громадами світу, а також між громад-
ським сектором і державою. Проте саме з огляду на це і з метою 
сприяння вирішенню цього питання за кордоном і в нашій держа-
ві проводяться різноманітні акції – видання довідників і посібни-
ків, круглі столи, засідання, конференції.
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Геополітичні перспективи української діаспори, її подальша 
роль в українському світі вирішальним чином залежать, очевид-
но, не тільки від кількісних та якісних характеристик самої діа-
спори, а й від вектора трансформаційних процесів усього україн-
ства. Україні й діаспорі треба разом віднайти, сформулювати і 
почати реалізовувати єдину ідею, яка спроможна поєднати зусил-
ля всього світового українства. Цією ідеєю може стати входження 
України до групи світових країн-лідерів, а нової української по-
літичної нації – до групи націй-лідерів.

4.5.4. Громадяни України 

Шляхом участі у виборах, референдумах та через інші фор-
ми безпосередньої демократії, а також через органи державної 
влади та органи місцевого самоврядування громадяни України  
обирають, реалізують національні інтереси, добровільно і в по-
рядку виконання конституційних обов’язків особисто здійсню-
ють заходи, визначені законодавством України; через об’єднання 
громадян привертають увагу суспільних і державних інститутів 
до небезпечних явищ і процесів у різних сферах життєдіяльності 
країни; у законний спосіб і законними засобами захищають влас-
ні права та інтереси, а також власну безпеку. 

Головним суб’єктом публічного управління захистом системи 
національних цінностей є людина. Саме люди наділяють держа-
ву правом регулювання відносин, а держава виконує дві основні 
функції в системі захисту національних цінностей – виступає га-
рантом їх безпеки і з цією метою регулює відносини всередині 
країни та з міжнародним співтовариством.

Узагальнюючи аналіз діяльності суб’єктів публічного управ-
ління захистом національних цінностей в Україні, можна зробити 
висновок про те, що законодавча та нормативно-правова база в 
цілому забезпечують реалізацію державоцентричної політики, 
покликаної слугувати інструментом єднання українського сус-
пільства та зміцнення підвалин державності України.

Водночас після Революції Гідності, анексії Криму та в умовах 
діючого воєнного стану в Україні спостерігається тенденція щодо 
посилення участі (партисипатії) інститутів громадянського сус-
пільства та особисто громадян України в публічному управлінні 
захистом національних цінностей. 
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Це визначає можливості переходу від державоцентричного 
підходу захистом національних цінностей у державному управ-
лінні до суспільноцентричного, яке здійснюється за допомогою 
реалізації таких функцiй, як:

 – цілепокладання – визначення напрямів, пріоритетів, засобів 
формування та реалізації державної політики захисту національ-
них цінностей у сфері національної безпеки;

 – регулювання – установлення нормативно-правових та ад-
міністративних засад системи державного управління захистом 
національних цінностей у сфері національної безпеки;

 – організація – забезпечення реалізації заходів державного 
управління щодо запобiгання реалізації загроз i небезпек із за-
хисту національних цінностей у сфері національної безпеки;

 – акумуляція – збирання й накопичення інформації щодо до-
слідження й оцінки ступеня внутрішніх та зовнішніх загроз на-
ціональним цінностям; 

 – аналітика і прогнозування – виявлення тенденцій розвитку 
загрозливих ситуацій та розробка відповідних рекомендацій і за-
ходів протидії цим загрозам;

 – ресурсне забезпечення – фінансове, матеріально-технічне 
та інше ресурсне забезпечення захисту національних цінностей;

 – координування – узгодження роботи різних державних 
та недержавних структур на етапах розробки та реалізації по-
літичних та управлінських рішень для запобігання виникнен-
ню загрозливих та небезпечних ситуацій та протидії їм у разі 
їх виникнення;

 – інформування – поширення серед населення правдивої ін-
формації щодо можливих загроз та небезпек з метою протидії.

Отже, реалізація функцій державного управління, зорієн-
тованих на людину, на забезпечення її існування, розвитку i 
самореалізації, захисту її прав i свобод, забезпечується за-
вдяки застосуванню людиноцентристського підходу; спрямо-
ваних на захист національних цінностей держави в цілому –  
державоцентристського; спрямованих на об’єднання зусиль 
інститутів держави, громадянського суспільства та громадян –  
суспільноцентристського підходу.
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4.5.5. Джерела загроз національним цінностям

Характеризуючи суб’єкти публічного управління захистом на-
ціональних цінностей в Україні в умовах глобалізаційних викли-
ків, а для нас українців – це повномасштабна війна з росією, варто 
визначити джерела загроз. У процесі теоретичного аналізу науко-
вих джерел з проблематики дослідження визначено відповідні зо-
внішні та внутрішні джерела загроз національним цінностям. 

До зовнішніх джерел загроз національним цінностям належать:
 – порушення територіальної цілісності держави, її незалеж-

ності, права на існування суверенної держави; 
 – діяльність іноземних національних i транснаціональних 

структур державної та недержавної форми власності, спрямо-
ваних проти національних цінностей держави або послаблення 
можливостей щодо їх реалізації;

 – прагнення низки країн до домінування та утискання націо-
нальних цінностей держави у світовому просторі, витіснення її iз 
зовнішнього та внутрішнього ринку безпеки;

 – посилення потужних негативних інформаційних впливів, 
що несуть як зовнішню загрозу, так і загрозу внутрішньополітич-
ний стабільності держави, фізичному та моральному здоров’ю 
громадян держави;

 – діяльність країн світу, спрямована на послаблення інтелекту-
ального потенціалу держави шляхом сприяння «вiдпливу мізків»; 

 – зростання технологічного відриву розвинених країн світу 
та нарощування їх потужностей у протидії створенню конкурен-
тоспроможних засобів i систем безпеки.

Сьогодні зовнішні джерела загроз національним цінностям 
Української держави чітко виражені віроломним нападом країни-
агресора – російської федерації на територію України в кількох 
напрямах. Розпочата рф агресія проти України порушила терито-
ріальну цілісність нашої держави, загрожуючи її незалежності. 
При цьому росія застосовує широкий арсенал політичних, воєн-
них, економічних, інформаційних, культурних та інших засобів, 
що притаманно війнам нового типу.

Зовнішні загрози активно проявилися ще в 2014 р., коли 
Україн ська держава стикнулася з використанням проти неї рока-
ми вибудованої в росії пропагандистської системи, спрямованої 
на ініціювання розбрату в українському суспільстві та знищення 
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української політичної нації, прославляння сепаратизму, штучне 
посилення реальних і вигаданих внутрішніх протиріч, створення 
атмосфери громадянської недовіри до дій і намірів влади, про-
вокування актів громадянської непокори, формування у громадян 
України та міжнародної спільноти викривленого бачення подій в 
Українській державі, спроби перекручування української історії 
та маніпулювання історичними фактами. З 24 лютого було здій-
снено воєнний напад на мирне населення України на Чернігів-
ську, Київську, Харківському, Донецькому, Луганському, Одесь-
кому та Херсонському, Миколаївському напрямах. 

До внутрiшнiх джерел загроз національним цінностям належать:
 – культурно-iсторичнi вiдмiнностi у розвитку рiзних регiонiв 

країни, аксiологiчно-свiтоглядне розшарування народу;
 – вiдсутнiсть нацiональної iдеї, яка повинна забезпечувати 

консолiдуючi та iнтегративні функцiї;
 – критичний стан розвитку вiтчизняних культурних iндустрiй;
 – нерозробленiсть ефективної етнонацiональної полiтики;
 – недостатнiй рiвень пiдтримки української мови як державної;
 – надмiрна полiтизацiя гуманiтарної сфери (зокрема питань 

мови, iсторiї, релiгiї); 
 – недостатнiй рiвень розвитку iнновацiйних процесiв у сферi 

освiти, науки, культури тощо;
 – низький рiвень уваги держави до створення належних 

умов для реалiзацiї творчого та iнтелектуального потенцiалу 
висококвалiфiкованих фахiвцiв;

 – недостатня розвиненiсть недержавної складової системи 
захисту національних цінностей;

 – недостатнiй рiвень взаємодiї державної i недержавної складо-
вих системи щодо формування i реалiзацiї єдиної державної страте-
гії захисту та примноження національних цінностей держави;

 – недостатня розробленiсть нормативно-правової бази, що 
регулює суспiльнi вiдносини у сферi захисту національних цін-
ностей, а також недостатня практика правозастосування;

 – недостатня ефективнiсть механiзмiв прийняття та реалiзацiї 
рiшень щодо захисту національних цінностей;

 – зниження ефективності системи освiти i виховання, недо-
статня кiлькiсть квалiфiкованих кадрiв у галузi збереження та 
примноження національних цінностей; 

 – недостатнiй рiвень розвитку соцiального капiталу;
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 – поширення деструктивних квазірелігійних утворень тощо.
На наш погляд, основними внутрішніми загрозами захисту на-

ціональних цінностей України є економічна нестабільність, ду-
ховне спустошення певних верств населення України, тенденції 
підміни національних цінностей груповими, клановими та від-
сутність єдиної державницької ідеології, що може бути основою 
розвитку ультрарадикальних доктрин, які є викликами традицій-
ній системі національних цінностей. 

Значну небезпеку становлять явища суспільної байдужості гро-
мадян та суспільства України, коли соціально-культурні цінності 
та норми, інституції стають нестійкими, суперечливими, а деякі 
індивіди невдоволені своїм соціальним становищем та безпекою. 

Вважаємо, що вирішальне значення для забезпечення збере-
ження національних цінностей України має реалізація україн-
ської національної ідеї як ідеології розвитку нації та держави, як 
стратегії державотворення, політичної програми й економічної 
політики єдності, духовності та моралі на основі менталітету на-
роду, його освіченості. 

Тому реалізація державного управління суб’єктами захисту на-
ціональних цінностей у сфері національної безпеки має розгляда-
тися в кількох аспектах. По-перше, з огляду управління захистом 
національних цінностей як об’єктом з боку держави. По-друге, 
враховуючи державне управління, яке здійснюється всереди-
ні системи, за якого об’єктами захисту національних цінностей 
є співробітники, служби, підрозділи, органи, а також керівники 
та керівні апарати, які діють на відповідних рівнях, становлять у 
своїй сукупності керівну підсистему всієї системи органів у ці-
лому і кожного з них зокрема. По-третє, це публічне управління 
захистом національних цінностей як об’єктом з боку громадських 
та неурядових організацій.   

Важливе значення для формування національних ціннос-
тей українських громадян має нацiонально-патрiотичне та 
моральне виховання пiдростаючого поколiння. Акцентуючи 
увагу на важливостi цієї проблеми, слiд констатувати, що Укра-
їна має значний освiтнiй та iнтелектуальний потенцiал. Індекс 
рiвня освiченостi населення становить в Українi 0,92 (середнiй 
iндекс по країнах свiту – 0,74). А за окремими напрямами, та-
кими як матерiалознавство, математика, комп’ютернi науки, 
радiоастрономiя, теоретична фізика Україна ще займає гiднi 



960

позицiї у свiтовому розподiлi наукової працi. Однак цей інтелек-
туальний потенцiал не використовується повною мірою [32]. 

Аналiзуючи українську систему вищої освiти щодо означе-
них позицій України у ключових міжнародних індексах «Украї-
на в глобальних рейтингах» у 2017 р., зазначимо, що за зрізними 
субiндексами має не перші місця: «Індекс людського розвитку» 84-е 
зі 187-ми; «Здоров’я. Початкова освіта» – 35-е із 137-ми; «Верхо-
венство права» – 77-е із 113-ти; «Демократія» – 83-є із 167-ми; «Еко-
номічна свобода» – 150-те із 167-ми; «Конкурнтноспроможність. 
Інституції» – 113-е зі 137-ми; «Інновації» – 50-т із 137-ми [33]. 

За рівнем конкурентоспроможностi наша держава поступаєть-
ся системам освіти багатьох країн, однак має значний потенцiал 
i суттєвi передумови для становлення конкурентоспроможних 
університетів. Цьому сприяє і нове законодавство, зокрема Закон 
України «Про вищу освiту»(2018 р.), спрямований на подолання 
проблем у сфері освiти і науки, підвищення рiвня автономiї укра-
їнських освiтнiх закладiв та збільшення фiнансового забезпечен-
ня,  впровадження нової моделі управлiння [15].

Однак співвідношення нормативно-правової бази і рівня за-
стосування інтелектуального потенціалу не відповідає вимогам 
сьогодення. Враховуючи вартiснi показники ВВП України i роз-
винутих країн свiту, порiвнана частка iнновацiйної продукцiї ста-
новить в Україні менше однiєї десятої вiдсотка, що призводить до 
6-кратного вiдставання України вiд розвинутих країн. 

В Українi триває подальше скорочення загальної чисельностi 
кадрiв, зайнятих у сферi дослiджень i розробок. З 2005 р. кiлькiсть 
працiвникiв наукових органiзацiй скоротилася на 23,9%, у т.ч. 
дослiдникiв – на 19,5%. Зменшується кiлькiсть наукових установ. 
Це зумовлено низкою чинників, але насамперед недооцiнкою 
ролi освiти та науки в посиленні конкурентоспроможностi краї-
ни шляхом упровадження iнновацiйних технологiй. При цьому в 
розвинених країнах світу саме якiснi характеристики людського 
капiталу – квалiфiкацiя, здатнiсть до освiти упродовж життя, ви-
сокий рiвень культури, здоров’я – набувають усе бiльшого зна-
чення. Тому для України є важливим подолання дефiциту нового 
модерного мислення i поведiнки у представникiв влади i бiзнесу 
щодо оцінювання ролi освiти та науки в пiднесеннi людського 
потенцiалу. Без прiоритетного його розвитку не може бути висо-
коефективного пiдприємництва. 
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На жаль, вiтчизняна освiта та наука поступово втрачає свiй по-
тужний iнтелектуальний потенцiал. Зокрема, протягом останнiх 
років знизився рівень  висвітлення дослiджень вiтчизняних 
науковцiв у свiтових фахових виданнях. Так, за iндексом цитуван-
ня наукових публiкацiй (обраховано за мiжнародною базою даних 
наукових публiкацiй SСOPUS), Україна вiдстає вiд провiдних дер-
жав свiту. Показник якостi публiкацiй (iндекс Гiрша) для України 
майже втричi нижчий, нiж у польських науковцiв, i бiльше нiж 
удесятеро він відстає вiд показника науковців США [33; 34].

Аналiзуючи проблеми вiтчизняної вищої освiти, що значною 
мiрою стримують модернiзацiйнi та iнновацiйнi процеси, слiд та-
кож вказати на наявність низки загроз, зокрема в контекстi форму-
вання iнтелектуального потенцiалу спостерігається «вiдплив мізків», 
що значною мiрою зумовлено недостатнiм рiвнем матерiально-
технiчного та фiнансового забезпечення працi українських науковців.

Ця проблема є одним із наслiдкiв процесiв глобалiзацiї, що 
формує своєрідний паразитизм деяких держав, оскільки певні 
країни витрачають значнi ресурси на пiдготовку квалiфiкованих 
фахiвцiв, а iншi переманюють уже пiдготовлених спеціалістів. 
Дослiдник I. Житарюк зазначає: «Глобалiзацiя – це одна з форм 
перерозподiлу iнтелектуальних i професiйних ресурсiв, це спосiб 
акумуляцiї професiйного iнтелекту в тiй країнi, яка не тiльки в 
них має гостру потребу, а й яка за рахунок своїх матерiальних 
ресурсiв здатна надати їм кращi умови iснування. Концентрацiя 
«світових розумiв» визначає темпи розвитку країн i центри, що 
формують глобальнi параметри порядку. Сьогоднi це важлива 
суспiльна тенденцiя. Для одних країн i народiв – це найважливiша 
умова нових перспектив у розвитку, розширення зони своїх 
життєвих iнтересiв, а iнших – реальна загроза розпаду i втрати 
суверенiтету» [35; 36].

Захiднi дослiдники пiдрахували, що від’їзд за кордон високо-
квалiфiкованого фахiвця рiвнозначний вкладенню в еконо мiку 
вибраної ним країни мiльйона доларiв, зокрема, за 20 рокiв ви-
пускник ВНЗ приносить наймачевi у виглядi прибутку бiля  
440 тис. дол. США. Експерти пiдрахували, що унаслідок емiграцiї 
висококвалiфiкованих фахiвцiв iнвестовано тiльки в економiку 
США понад трильйон доларiв [37].

Експлуатацiя iнтелектуального потенцiалу України вiдбуваєть ся 
також у прихованiй формi через систему грантiв чи певних науко-
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вих програм, якi, як правило, вiдповiдають iнтересам країни, яка 
здiйснює їх фiнансування. Фiнансування вiтчизняних науковцiв 
та вiтчизняних неурядових органiзацiй через систему грантiв, якi 
надають певнi зарубiжнi неурядовi органiзацiї, можуть створити 
загрози нацiональнiй безпецi, оскільки здебiльшого фiнансуються 
програми, якi спрямовані на реалiзацiю завдань країн-грантодавцiв. 

Унаслiдок цього Україна, за оцiнками експертiв, вiд  
15 до 20 % свого iнтелектуального потенцiалу втратила в 
90-тi рр. ХХ ст. Кожного року за кордон виїжджають новi 
висококвалiфiкованi кадри. На нинішньому етапi Україна вже до-
сягла «критичного порогу» iнтелектуальної емiграцiї. За рiвнем 
«вiдтпливу мізків» Україна посідає 54-те мiсце з 55 країн, що взя-
ли участь у рейтингу, а за доступностю квалiфiкованих кадрiв –  
45-те [38]. Дослiдник М. Козловець зазначає, що виїзд учених 
з України набув просто загрозливих масштабiв, вiн обходиться 
країнi в 40-90 млн грн на рiк. Зокрема, щороку з України від’їздить 
2,5-6 тис. програмістів. Витрати держбюджету на пiдготовку од-
ного такого фахiвця перевищують 10 тис. грн. Багато випускникiв 
наших закладів вищої освіти, хто пройшов стажування в розви-
нутих захiдних країнах, залишаються там працювати. Найбiльше 
науковцiв виїздить до Євросоюзу i США. 

Останнiм часом проявилася небезпечна тенденцiя щодо праг-
нення до виїзду за кордон талановитої студентської молодi. Так, за 
даними українсько-польського соцiологiчного дослiдження, понад 
80 % українських студентiв хочуть виїхати на роботу за кордон. 
Головною причиною є вiдсутнiсть перспективи. Закiнчуючи заклад 
вищої освіти, бiльшiсть випускникiв розумiє, що якiсна освiта (iнодi 
навiть i зарубiжна), знання кiлькох iноземних мов не дають гарантiї 
отримати в Українi престижну роботу i гiдну зарплатню. Держа-
ва не захищає вiтчизняний ринок працi. Висококвалiфiкований 
фахiвець може спокiйно працевлаштуватись за крдоном, оскільки 
в нашiй країнi нiщо його не утримує. Вiдповiдно до мiжнародних 
угод (Європейська Конвенцiя про захист прав людини та основопо-
ложних свобод) кожен є вiльним залишати будь-яку країну, включ-
но зi своєю власною (ст. 2 протоколу № 4). Вiдтак Україна не може 
заборонити виїзд своїм громадянам.

ЄС створює достойнi умови для висококвалiфiкованих iно-
земцiв, зокрема шляхом запровадження європейської «блакитної 
карти», що покращить умови їх працевлаштування. 
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Експерт iз бельгiйського Нацiонального фонду наукових 
дослiджень Ф. Доке зазначає: «Так званий людський капiтал 
зменшується у країнах, якi слабше забезпеченi, нiж держави 
Євросоюзу. Ми чiтко бачимо негативний бiк цього явища для 
тих держав, особливо, якщо вони перебувають на стадiї розвит-
ку. Проте «вiдплив мiзкiв» матиме i позитивний вплив на країни, 
звiдки походять трудовi мiгранти.

Зокрема, вiн посилює переказування коштiв на Батькiвщину. 
Iноземнi квалiфiкованi й низькоквалiфiкованi працiвники 
вiдправляють грошi до своїх родин. Нерiдко тi, хто тут пра-
цюють на великих пiдприємствах, налагоджують зв’язки з 
пiдприємствами своїх країн. Цi зв’язки можуть полегшувати 
прямi iноземнi iнвестицiї й торгівлю».

Деякi експерти зазначають, що Україна може й виграти вiд 
«вiдтплив мізків», оскільки українськi фахiвцi, працевлашту-
вавшись за кордоном, у подальшому можуть сприяти залучен-
ню iнвестицiй, технологiй, iдей та бiльш ефективних способiв 
ведення бiзнесу на Батькiвщинi. Також слiд зазначити, якщо ви-
їзд студентiв i вчених за кордон є тимчасовим, зокрема для участi 
в дослiдженнях i проєктах, то це значною мiрою пiдвищує їх 
квалiфiкацiю, що iнтегрує Україну у свiтове науково-технiчне та 
освiтнє спiвтовариство. 

Але бiльшiсть експертiв стверджують, що «вiдплив мізків» –  
це здебiльшого негативне явище, оскільки скорочує кадровий 
потенцiал країни, призводить до зменшення iнтелектуального 
капiталу та послаблення економiки країни. Внаслiдок цього ви-
никає ситуацiя, що кожному наступному поколiнню доводиться 
вчитися i переймати навички у людей з нижчою квалiфiкацiєю. 
Це призводить до зниження продуктивності працi, падіння кон-
курентоспроможності країни, все бiльшого орiєнтування еконо-
міки на виробництво товарiв з низькою доданою вартiстю. Ви-
никає парадоксальна ситуацiя. Для того щоб зупинити мiграцiю 
квалiфiкованих кадрiв, потрiбно реалiзувати низку реформ у 
галузi освіти, а для проведення важливих реформ потрiбнi висо-
кокваліфіковані кадри, якi якраз i від’їздять за кордон.

У цих умовах держава має виробити ефективну економічну 
полiтику, спрямовану на обмеження iнтелектуальної мiграцiї, що 
передбачає пряме втручання держави. Зусилля держави слід зо-
середити на створенні ефективного законодавства та дотриман-
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ня нацiональних i мiжнародних правових актiв i угод, які регу-
люють вiд’їзд i повернення мiгрантiв. До певної мiри ситуацiю 
з поверненням українських фахiвцiв може покращити введення 
умов безвiзового режиму, адже люди частiше повертатимуться i 
мiграцiя стане циркулярною, а, відповідно, трудовi потоки будуть 
регулюватися виключно ємнiстю мiжнародного ринку працi. 

Для покращення ситуацiї в галузi освіти слiд також реалiзувати 
державнi програми патрiотичного виховання молодi, адже без 
високого рiвня нацiональної самосвiдомостi та патрiотизму всi 
витрати на освiту можуть виявитися прямими втратами. Але це 
потрiбно здiйснювати в комплексi з економiчними реформами, 
тому що без створення належних умов працi в Українi жодні 
патрiотичнi програми не «працюватимуть».

Для подолання зазначених проблем система освiти потребує 
певних трансформацiйних змiн, якi мають вiдповiдати новим 
вимогам становлення iнформацiйного суспiльства. Держава має 
розумiти, що розвиток системи освiти має важливе стратегiчне та 
безпекове значення, оскільки тiльки високоякiсна сучасна освiта 
сприятиме здiйсненню соцiально-економiчних iнвестицiй, що 
створять сприятливi умови для забезпечення сталого розвитку 
суспiльства.

Тому державна пiдтримка освiти є важливою умовою прогре-
сивного розвитку країни. Держава повинна створити сприятливi 
умови для приватного iнвестування в систему освiти. Недостатнє 
iнвестування в освiту, як правило, негативно позначається на 
соцiально-економiчному розвитковi країни за 20–40 рокiв. Слiд 
також законодавчо закрiпити захист iнвестицiй у галузі освіти вiд 
криз, спаду чи структурних змiн економіки. Держава не повин-
на скорочувати фiнансування освiти чи здiйснювати його лише 
за залишковим принципом, методи i форми фiнансування мають 
сприяти досягненню важливих соцiально-економiчних цiлей 
країни. Потрiбно пiдвищити рiвень ефективностi управлiння 
освiтньою галуззю, запроваджуючи досвiд демократичних 
зарубiжних країн. У багатьох країнах свiту вiдбувається вiдхiд вiд 
iдеї централiзованої органiзацiї системи освiти та професiйної 
пiдготовки. В умовах реалiзацiї концепцiї децентралiзацiї 
посилюється рiвень незалежностi установ, секторiв i механiзмiв, 
що пiдвищує їх ефективнiсть та адаптивнi функцiї. Реалiзуються 
принципи саморегулювання, свободи i гнучкостi закладiв освiти. 
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Але при цьому потрiбно зберiгати регулюючу роль держави, 
яка б  гарантувала високу якiсть освiти, – через високі освiтнi 
стандарти, якi повинна контролювати держава. Для пiдвищення 
ефективностi управлiння освiтньою галуззю варто активніше за-
лучати iнституцiї громадянського суспiльства.

Однією iз найважливіших складових у галузі освіти демокра-
тичних країн свiту є впровадження елементiв вiдповiдальностi та 
прозоростi державної освiтньої полiтики. У нашiй країнi це питан-
ня залишається актуальним, оскільки недостатнiй рiвень реалізації 
механiзмiв вiдповiдальностi є однiєю з основних причин «буксу-
вання» реформ нової української школи. Сьогоднi, наприклад, слiд 
констатувати, що нiхто не несе вiдповiдальностi за забезпечення на-
лежного рiвня зарплатні викладачам закладів вищої освіти. 

Недостатнiй рiвень фiнансування i корупцiйнi явища у сферi 
освiти є одними з головних проблем. На думку експертів, на 
освiту потрiбно видiляти не менше 10 % нацiонального дохо-
ду, що виписано в «Законi про освiту». Але нині в Українi ви-
датки на потреби освiти становлять  не більше 6 % ВВП (для 
порiвняння у Нiмеччинi – 12 %, у США – 15 %). На науковi 
дослiдження також видiляється недостатньо коштiв. Так, сумар-
но Україна витрачає на дослiдження у 500 разiв менше за США. 

Пiдсумовуючи, слiд зазначити, що якiсна передова освiта – це 
та сфера гуманiтарної полiтики, яка здатна об’єднати свiт, не-
зважаючи на вiросповiдання, традицiї, полiтичний режим. Ми 
маємо розумiти, що основна iдея, мета та завдання глобалiзацiї 
освiти – це свiтовий поступ. В основi соцiально-полiтичних 
трансформацiй замiсть «державницької» має бути «людиноцен-
трична» модель, закладена в систему законодавства розвинутих 
європейських держав [19].

Водночас важливим завданням системи сучасної освiти також 
є протидiя унiфiкацiйним процесам глобалiзацiї та орiєнтацiя на 
збереження своєї самобутностi. 

Ще однією важливою категорією, яка перебуває у діалектично-
му взаємозв’язку з національною безпекою, є права людини, що 
передбачає, як не дивно, і єдність, і протистояння. З одного боку, 
права людини, реалізація яких передбачає свободу дій, можуть 
обмежуватись з огляду на вимоги національної безпеки, публіч-
ного інтересу, громадського порядку, територіальної цілісності 
(наприклад право на свободу вираження поглядів, де під право-



966

мірне обмеження підпадає свобода дії з метою захисту націо-
нальної безпеки відповідно до положень Європейської Конвенції 
з прав людини, 1950 року (п. 2 ст. 10) [14] та практики Європей-
ського суду з прав людини). З другого боку, національна безпека 
спрямована на встановлення режиму належної, ефективної реа-
лізації суб’єктивних прав кожного окремого громадянина та лю-
дини загалом. Усвідомлення останнього ґрунтується на тому, що 
права та свободи особистості слугують сьогодні одним із найваж-
ливіших об’єктів політики національної безпеки, виокремлюючи 
цілісну, так звану, систему національної безпеки людини. На тіс-
ний взаємозв’язок прав людини з безпекою вказує представлена 
ООН у 1994 р. Доповідь про людський розвиток, де зазначено, що 
забезпечення прав людини в будь-якій країні має здійснюватися 
в таких сферах її безпеки: економічна безпека, продовольча без-
пека; безпека для здоров’я, екологічна безпека, особиста безпека, 
громадська безпека, політична безпека [39].

В. Ліпкан, надаючи визначення поняття «національна безпе-
ка», зауважує, що сучасне розуміння природи національної без-
пеки не обмежується лише сприйняттям її як стану захищеності. 
Національна безпека постає своєрідною сферою існування люди-
ни, нації, держави, культури, традицій, звичаїв, ресурсів, що не 
лише міцно пов’язує людей між собою, а й єднає їх з історичною 
спадщиною та навколишнім середовищем. Ідеться про збережен-
ня матеріального й духовного багатства нації, а також органічне 
поєднання та реалізацію прагнення людини до безпеки й можли-
вості забезпечення національної безпеки з боку державних і не-
державних організацій [40, с. 10].

Пріоритетність прав і свобод людини та громадянина, а також 
верховенство права є ключовими принципами забезпечення на-
ціональної безпеки згідно із Законом України «Про основи наці-
ональної безпеки України». Стратегічною ж метою національної 
безпеки, на нашу думку, є захист універсальних цінностей, таких 
як демократія, права людини та громадянські свободи.

Таким чином, досліджуючи особливості та тенденції захисту 
національних цінностей сучасної України в умовах глобалізацій-
них викликів та трансформаційних змін, відзначаємо їх позитив-
ну, але недостатню динаміку з питань нормативно-правового за-
безпечення, політичної та інформаційної безпеки, розвитку сфери 
освіти, культури, релігії протягом існування незалежної Україн-
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ської держави. Нині, в умовах інтеграції України до ЄС, воєнної 
агресії рф законодавча база щодо захисту національних ціннос-
тей українського суспільства потребує вдосконалення з огляду на 
стратегію розвитку зазначених сфер діяльності для збереження 
безпеки людини, держави, суспільства, що є пріоритетом Україн-
ської держави на сучасному етапі. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чи-
ном, в цьому розділі обґрунтовано особливості публічного управ-
ління захисту національних цінностей в умовах глобалізаційних 
викликів та трансформаційних змін. Доведено, що у свідомості 
українців протягом століть набувалися такі цінності, як свобода 
особистості, демократія, рівноправ’я, національна самоідентифі-
кація, національна та державницька ідея, право на працю та зем-
леволодіння, право успадкування, поняття соборності, консерва-
тизм і революційність, справедливість національно-визвольних 
рухів, що зумовило становлення на українських теренах нових 
моделей світосприйняття, політичної культури та соціально-еко-
номічних відносин, які і сьогодні потребують захисту від вну-
трішніх і зовнішніх загроз. 

Обґрунтовано, що суб’єктами захисту національних цінностей є 
інститути держави, інститути громадянського суспільства, громадя-
ни України. При цьому останні відіграють ключову роль у цьому про-
цесі. Визначено, що особливу роль у системі суб’єктів збереження 
національних цінностей України відіграє також українська діаспора. 

Узагальнено аналіз діяльності суб’єктів захисту національних 
цінностей в Україні та визначено, що законодавча і нормативно-
правова бази в цілому забезпечують такий підхід. Водночас піс-
ля Революції Гідності, анексії Криму, як в умовах війни на Схо-
ді України в 2014 р, так і під час повномасштабної агресії рф на 
всьому кордоні з росією, починаючи з 24 лютого 2022 р., спостері-
гається тенденція щодо посилення участі (партисипативності) ін-
ститутів громадянського суспільства та громадян України у захисті 
національних цінностей як складової національної безпеки. Спо-
стерігається розширення підходів у публічному управлінні захис-
ту національних цінностей в Україні – крім державноцентричного 
підходу, який тривалий час був єдиним в державному управлінні, 
стали функціонувати суспільноцентричний та людиноцентричний. 

Охарактеризовано загрози національній безпеці України, 
пов’язані з відсутністю чи недостатністю інструментів, форм та 
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методів захисту національних цінностей, які мають відповідні 
зовнiшнi та внутрішні джерела, зокрема у сфері гуманітарної, со-
ціально-економічної, політико-правової та iнформацiйної безпеки. 

З’ясовано, що державна політика щодо захисту національних 
цінностей розглядається в кількох аспектах: 

 – як управління захистом національних цінностей як об’єктом 
держави; 

 – як публічного управління, яке здійснюється всередині сис-
теми, при якому об’єктами захисту національних цінностей є 
співробітники, служби, підрозділи, органи, а також керівники та 
керівні апарати, які діють на відповідних рівнях і складають у 
своїй сукупності управляючу підсистему всієї системи органів у 
цілому і кожного з них зокрема; 

 – як публічне управління, що здійснює захист національних 
цінностей від об’єктів громадських та неурядових організацій, 
громадян (волонтерів, ветеранів війни тощо).

Виявлено тенденції до наближення українських національних 
цінностей до цінностей об’єднаної Європи та особливості держав-
но-управлінського забезпечення захисту національних цінностей 
України, а також окреслено тенденції розвитку особливостей дер-
жавного управління захистом національних цінностей України у 
контексті створення iнформацiйної безпеки суспільства, держави, 
людини; збереження цифрової спадщини в умовах приєднання 
України до Хартiї ЮНЕСКО; ефективність проведення держав-
ного монiторингу та контролю нацiонального iнформацiйного 
простору, захисту його вiд зовнiшнiх iнформацiйних впливiв; гу-
манітарної політики з метою забезпечення патріотичного вихо-
вання на всіх освітніх рівнях; формування державно-церковних 
вiдносин задля створення єдиної помісної української церкви; 
збереження історико-культурної спадщини. 

Перспективними напрямами подальших досліджень оке-
ресленої проблеми можуть бути мезанізми державного регулю-
вання захисту національних цінностей України.

Список використаних джерел

1. Козловeць М. A. Оcвітa і нaціонaльнa ідeнтичніcть в умовaх 
глобaлізaції. Віcн. Житом. дeрж. ун-ту. Філоcофcькі нaуки. 2008.  
Вип. 40. C. 8–14.



969

2. Пaрaхонcький  Б. О., Cьомін C. В. Нeтрaдиційні рeлігійні культи 
як питaння нaціонaльної бeзпeки Укрaїни. Cтрaтeгічнa пaнорaмa. 2000. 
№ 1–2. C. 200–213.

3. Горбулiн В. П., Кaчинcький A. Б. Зacaди нaцiонaльної бeзпeки 
Укрaїни : пiдручник. Київ : Iнтeртeхнологiя, 2009. 272 c. 

4. Ларін С. В. Суб’єкти захисту національних цінностей. Держава 
та регіони. Серія : Державне управління. Запоріжжя : КПУ, 2017. Вип. 1. 
С. 4–8.

5. Конcтитуція Укрaїни. Нaуково-прaктичний комeнтaр. Aкaдeмія 
прaвових нaук. Харків : Прaво, 2003. 805 c.

6. Про Раду національної безпеки і оборони України : Закон України 
від 05 березня 1998 року №183/98-ВР. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/183/98-%D0%B2%D1%80. (дата звернення 07 липня 2022 року).

7. Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 27.02.2014 №794-
VII. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/794-18. (дата звернення 07 
липня 2022 року).

8. Про оборону України : Закон України від 06.09.1991 № 1933-ХІІ. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text (дата звернення 
07 липня 2022 року).

9. Положення про Міністерство оборони України : Постанова Каб. Мі-
ністрів України від 26.11.2014 № 671-2014-п. URL: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/671-2014-п#Text (дата звернення 07 липня 2022 року).

10. Про Службу зовнішньої розвідки України : Закон України від 
01.12.2005 № 3160-IV. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3160-15 
(дата звернення 07 липня 2022 року). 

11. Положення про Міністерство охорони здоров’я України : Постано-
ва Каб. Міністрів України від 25.03.2015 № 267. URL : https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/267-2015-п?lang=en#Text (дата звернення 07 липня 2022 
року).

12. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики 
України на період до 2030 року : Закон України від 28.02.2019 № 2697-
VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text (дата звернен-
ня 07 липня 2022 року).

13. Положення про Міністерство освіти і науки України : Постанова 
Каб. Міністрів України від 16.10.2014 № 630. URL: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/630-2014-п#Text (дата звернення 07 липня 2022 року).

14. Положення про Міністерство культури України : Постанова Каб. 
Міністрів України від 03.09.2014 № 495. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/
laws/show/495-2014-п (дата звернення 07 липня 2022 року).

15. Положення про Державну прикордонну службу : Закон України 
від 03.04.2003 № 661-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-
15#Text. (дата звернення 07 липня 2022 року).

16. Положення про Державну податкову службу України та Державну 
митну службу України : Постанова Каб. Міністрів України від 06.03.2019 



970

№ 227. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/227-2019-п#Text (дата 
звернення 7 липня 2022 р.).

17. Про прокуратуру України : Закон України від 14.10.2014 №1697-
VII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/go/1697-18 (дата звернення 7 липня 
2022 р.).

18. Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 09.04.1999 
№ 586-XIV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/586-14 (дата звер-
нення 7 липня 2022 р.).

19. Ларін С. В. Генеза формування базових цінностей українського 
суспільства. Актуальні проблеми держ. упр. Харків : ХарРІ НАДУ, 2017. 
№ 2. С. 2–26.

20. Статут Національної академії наук України від 5 квітня 2002 року. 
URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0001550-02 (дата звернення  
7 липня 2022 р.).

21. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від  
6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України» : Указ 
Президента України від 25.05.2015 № 287. URL: https://www.president.
gov.ua/documents/2872015-19070 (дата звернення 7 липня 2022 р.).

22. Національна спілка письменників України : Статут. URL : http://
nspu-renew.narod.ru/JURIST/Statut-NSPU-2003.htm (дата звернення  
07 липня 2022 року).

23. Національна спілка художників України. URL: https://wikivisually.
com/lang-uk/wiki/ (дата звернення 7 липня 2022 р.). 

24. Статут Спілки майстрів народного мистецтва України від 
13.07.1990 № 154. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/154-90-п 
(дата звернення 7 липня 2022 р.).

25. Статут Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса 
Шевченка. URL: http://prosvita.rv.ua/index.php?option=com_content& 
view=article&id=73&Itemid=69 (дата звернення 7 липня 2022 р.).

26. Ініціативи творять самі. URL: https://insource.com.ua/ (дата звер-
нення 7 липня 2022 р.).

27. Меморіал імені Василя Стуса. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki / 
«Меморіал»_імені_Василя_Стуса (дата звернення 7 липня 2022 р.).

28. Неурядова організація Рада волонтерів Міністерства оборони 
України. URL: http://аnv.org.uа (дата звернення 7 липня 2022 р.).

29. Сучасний стан української діаспори і перспективи співпраці з нею. 
Osvita.Ua: URL: http://ru.osvita.ua/vnz/reports/culture/11237 (дата звернен-
ня 7 липня 2022 р.).

30. Всесвітній форум українців. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/
Всесвітні_форуми_українців. (дата звернення 7 липня 2022 р.).

31. Сацик В. Укрaїнa в дзeркaлі міжнaродного рeйтингу нaціонaльних 
cиcтeм вищої оcвіти «Юнівeрcітac». URL: http://www.edu-trends.info/
universitas_21/ (дата звернення 7 липня 2022 р.).



971

32. Сартр Ж.-П. Бытие или ничто. Филос. и соц. мысль. 1995. № 9–10. 
С. 112–134. 

33. Андрущенко В., Савельєв В., Свириденко Д., Терепищий С. Освіта 
у глобальному вимірі. Київ, 2017. 516 с. 

34. Дидаскал : часопис : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з 
міжнар. участю «Університетська освіта в Украї ні у контексті інтегра-
ції до європейського освітнього простору», 17–18 листопада 2020 р. /  
Кафедра загальної педагогіки та андрагогіки ПНПУ імені В. Г. Ко-
роленка. Полтава, 2021. № 21. 366 с. URL: http://dspace.puet.edu.ua/
bitstream/123456789/10958/1/%2B Dudaskal_15_06_2021.pdf (дата звер-
нення 7 липня 2022 р.).

35. Житaрюк І. Глобaлізaція і проблeми інтeлeктуaльних рecурcів 
Укрaїнию Пeрcонaл. 2007. № 11–12. С. 116–120.

36. Политикa в облacти зaнятоcти в уcловиях глобaлизaции экономики. 
Жeнeвa : МОТ, 2006. С. 79.

37. Human Development Report, 1994. URL: http://hdr.undp.org/sites/default/
files/reports/255/hdr ete_nostats.pdf. (дата звернення 7 липня 2022 р.).

38. Лобко О. Б. Роль економічної культури в інституційному перетво-
ренні економічних відносиню Сторінка молодого вченого. URL: https://
www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2010/03/195_198.pdf (дата звер-
нення 7 липня 2022 р.).

39. Щербакова Ю. Функціональний портрет української державності у 
дискурсі національної інтегруючої ідеї. Політична культура суспільства: 
джерела, впливи, стереотипи : зб. ст. і тез за матеріалами Всеукраїн. на-
ук.-теорет. конф. XX Харківські політологічні читання. Xарків : НЮАУ 
ім. Ярослава Мудрого, НДІ державного будівництва та місцевого самовря-
дування АПрН України, 2008 С. 353–356.

40. Ліпкaн В. A. Нaціонaльнa бeзпeкa і нaціонaльні інтeрecи Укрaїни. 
Київ : КНТ, 2006. 67 c.

References

1. Kozlovets, M. A. (2008), Ocvita i natsionalna identychnict v umovakh 
hlobalizatsii [Education and national identity in a globalised world]. Vicnyk 
Zhytomyrckoho derzhavnoho univercytetu, Bulletin of Zhytomyr State 
University, Filocofcki nauky. Is. 40, pp. 8–14 (in Ukrainian).

2. Parakhonckyi,  B. O., Comin, C. V. (2000), Netradytsiini relihiini kulty 
yak pytannia natsionalnoi bezpeky Ukrainy [Non-traditional religious cults 
as a national security issue in Ukraine], Ctratehichna panorama – Strategic 
panorama. Is. 1–2. pp. 200–213 (in Ukrainian).

3. Horbulin, V. P., Kachynckyi, A. B. (2009), Zacady natsionalnoi bezpeky 
Ukrainy [Principles of Ukraine’s national security], Pidruchnyk, Kyiv : 
Intertekhnolohiia. 272 p. (in Ukrainian).



972

4. Larin, S. V. (2017), Subiekty zakhystu natsionalnykh tsinnostei [Actors 
in the protection of national values], Derzhava ta rehiony. Seriia : Derzhavne 
upravlinnia – The state and the regions. Series: Public Administration, vol. 1, 
Zaporizhzhia : KPU, pp. 4–8 (in Ukrainian).

5. Konctytutsiia Ukrainy (2003), Naukovo-praktychnyi komentar. 
Akademiia pravovykh nauk, Kharkiv : Pravo, 805 p. (in Ukrainian).

6. Pro Radu natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy : Zakon Ukrainy 
vid 05 bereznia 1998 roku №183/98-ВР [On Council of National Security 
and Defense of Ukraine: Law of Ukraine from March 05 1998, №183/98-
ВР], Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/183/98-
%D0%B2%D1%80 (accessed 07 July 2022). 

7. Pro Kabinet Ministriv Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 27 liutoho 2014 
roku №794-VII [On the Cabinet of Ministers of Ukraine: Law of Ukraine from 
February 27 2014, №794-VII], Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/794-18 (accessed 07 July 2022).

8. Pro oboronu Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 06 veresnia 1991 roku №1933- 
ХІІ [On Defence of Ukraine: Law of Ukraine from September 06 1991, №1932-
XII], Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text 
(accessed 07 July 2022).

9. Polozhennia pro Ministerstvo oborony Ukrainy : Postanova Kabinetu 
Ministriv Ukrainy vid 26 lystopada 2014 roku № 671-2014-п [Regulation on 
the Ministry of Defence of Ukraine : Resolution of the Cabinet of Ministers 
of Ukraine from November 26 2014, № 671-2014-п], Retrieved from: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/671-2014-п#Text. (accessed 07 July 2022).

10. Pro Sluzhbu zovnishnoi rozvidky Ukrainy : Zakon Ukrainy vid  
01 hrudnia 2005 roku № 3160-IV [On the Foreign Intelligence Service of 
Ukraine: Law of Ukraine from December 01 2005 № 3160-IV], Retrieved 
from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3160-15 (accessed 07 July 2022).

11. Polozhennia pro Ministerstvo okhorony zdorovia Ukrainy : Postanova 
Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 25 bereznia 2015 roku № 267 [Regulation on 
the Ministry of Health of Ukraine: Resolution of the Cabinet of Ministers of 
Ukraine from March 25 2015, №267], Retrieved from: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/267-2015-п?lang=en#Text (accessed 07 July 2022).

12. Pro Osnovni zasady (stratehiyu) derzhavnoyi ekolohichnoyi polityky 
Ukrayiny na period do 2030 roku [On the Basic principles (strategy) of the state 
environmental policy of Ukraine for the period until 2030] : Zakon Ukrayiny 
vid 28 lyuʹoho 2019 roku № 2697-VIII, Retrieved from: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/2697-19#Text (data zvernennya 07. (accessed 07 July 2022).

13. Polozhennia pro Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy : Postanova 
Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 16 zhovtnia 2014 roku № 630 [Regulation on 
the Ministry of Education and Science of Ukraine : Resolution of the Cabinet of 
Ministers of Ukraine from October 16 2014, № 630], Retrieved from: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/630-2014-п#Text. (accessed 07 July 2022).



973

14. Polozhennia pro Ministerstvo kultury Ukrainy : Postanova Kabinetu 
Ministriv Ukrainy vid 03 veresnia 2014 roku № 495 [Regulations on the 
Ministry of Culture of Ukraine : Resolution of the Cabinet of Ministers of 
Ukraine from September 03 2014, № 495], Retrieved from: http://zakon0.rada.
gov.ua/laws/show/495-2014-п (accessed 07 July 2022).

15. Polozhennia pro Derzhavnu prykordonnu sluzhbu : Zakon Ukrainy vid 
03 kvitnia 2003 roku № 661-IV. [Regulation on the State Border Guard Service : 
Law of Ukraine from April 03 2003, № 661-IV], Retrieved from: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/661-15#Text (accessed 07 July 2022), (in Ukrainian).

16. Polozhennia pro Derzhavnu podatkovu sluzhbu Ukrainy ta Derzhavnu 
mytnu sluzhbu Ukrainy: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 06 bereznia 
2019 roku № 227 [Regulations on the State Tax Service of Ukraine and the State 
Customs Service of Ukraine: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine 
from March 06 2019, № 661-IV], Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/227-2019-п#Text (accessed 07 July 2022).

17. Pro prokuraturu Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 14 zhovtnia 2014 roku 
№1697-VII. [About the Prosecutor’s Office of Ukraine: Law of Ukraine from 
Octover 14 2014, №1697-VII], Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/
go/1697-18 (accessed 07 July 2022).

18. Pro mistsevi derzhavni administratsii : Zakon Ukrainy vid 09 kvitnia 
1999 roku № 586-XIV. [On local public administrations : Law of Ukraine from 
April 09 1999, № 586-XIV], Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/586-14. (accessed 07 July 2022).

19. Larin, S. V. (2017), Heneza formuvannia bazovykh tsinnostei ukrainskoho 
suspilstva [The genesis of core values in Ukrainian society], Aktualni problemy 
derzhavnoho upravlinnia – Current problems of public administration, KharRI 
NADU. Is. 2. pp. 2–26.

20. Statut Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy vid 5 kvitnia 2002 roku 
[Statute of the National Academy of Sciences of Ukraine of April 5 2002], 
Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0001550-02 (accessed 
07 July 2022).

21. Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 6 
travnia 2015 roku «Pro Stratehiiu natsionalnoi bezpeky Ukrainy» : Ukaz 
Prezydenta Ukrainy vid 25 travnia 2015 roku № 287/2015 [On the Decision 
of the National Security and Defence Council of Ukraine of 6 May 2015 on 
Ukraine’s National Security Strategy : Decree of the President of Ukraine from 
May 25 2015 № 287/2015], Retrieved from: https://www.president.gov.ua/
documents/2872015-19070 (accessed 07 July 2022).

22. Natsionalna spilka pysmennykiv Ukrainy: Statut [National Union of 
Writers of Ukraine: Statute], Retrieved from: http://nspu-renew.narod.ru/
JURIST/Statut-NSPU-2003.htm (accessed 07 July 2022).

23. Natsionalna spilka khudozhnykiv Ukrainy. [The National Union of 
Artists of Ukraine], Retrieved from: https://uk.wikipedia.org/wiki/Національ-
на_спілка_ художників_України (дата звернення 07 липня 2022 року). 



974

24. Statut Spilky maistriv narodnoho mystetstva Ukrainy vid 13 lypnia 1990 
roku № 154 [Statute of the Union of Folk Art Masters of Ukraine from July 13 
1990, № 154], Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/154-90-п. 
(accessed 07 July 2022).

25. Statut Vseukrainskoho tovarystva «Prosvita» im. Tarasa Shevchenka 
[Statute of the Taras Shevchenko All-Ukrainian Society «Prosvita»], 
Retrieved from: http://prosvita.rv.ua/index.php?option=com_content& 
view=article&id=73&Itemid=69. (accessed 07 July 2022).

26. Initsiatyvy tvoriat sami [Initiatives creates changes], Retrieved from: 
https://insource.com.ua/ (accessed 07 July 2022).

27. Memorial imeni Vasylia Stusa [Vasyl Stus Memorial], Retrieved from: 
https://uk.wikipedia.org/wiki/«Меморіал»_імені_Василя_Стуса (дата звер-
нення 07 липня 2022 року).

28. Rada volonteriv pry Ministerstvi oborony Ukrainy [Ukrainian National 
Volunteers Association], Retrieved from: http://аnv.org.uа (accessed 07 July 
2022).

29. Suchasnyi stan ukrainskoi diaspory i perspektyvy spivpratsi z neiu 
[Current state of the Ukrainian diaspora and prospects for cooperation with 
it]. Osvita.Ua: Retrieved from http://ru.osvita.ua/vnz/reports/culture/11237 
(accessed 07 July 2022).

30. Vsesvitnii forum ukraintsiv [The World Forum of Ukrainians], Retrieved 
from: https://uk.wikipedia.org/wiki/Всесвітні_форуми_українців (accessed 
07 July 2022).

31. Satsyk, V. Ukraina v dzerkali mizhnarodnoho reitynhu natsionalnykh 
cyctem vyshchoi ocvity «Iunivercitac» [Ukraine in the mirror of «Universitas» 
international ranking of national higher education systems], Retrieved from: 
http://www.edu-trends.info/universitas_21/ (accessed 07 July 2022).

32. Sartr, Zh.-P. (1995), Bыtye yly nychto. [Being or nothingness] Fylos. y 
sots. mыsl.№ 9–10. pp. 112–134 (in Ukrainian). 

33. Andrushchenko, V., Saveliev, V., Svyrydenko, D., Terepyshchyi,  
S. (2017), Osvita u hlobalnomu vymiri [Education in the global dimension]. 
Kyiv, 516 p. (in Ukrainian).

34. Dydaskal : chasopys : (2020), Materials of the All-Ukrainian scientific-
practical conference with international participation «University education 
in Ukraine in the context of integration into the European educational 
space» [Didascal: journal: materials of the All-Ukrainian scientific and 
practical conference with international participation «University education 
in Ukraine in the context of integration into the European educational 
space»] Department of General Pedagogy and andragogy, Poltava V.G. 
Korolenko National Pedagogical University. Poltava, 2021. № 21. 366 p., 
Retrieved from: http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/10958/1/%2B 
Dudaskal_15_06_2021.pdf (accessed 07 July 2022) (in Ukrainian).



975

35. Zhytariuk, I. (2007), Hlobalizatsiia i problemy intelektualnykh recurciv 
Ukrainy [Globalisation and the problems of Ukraine’s intellectual resources], 
Perconal. № 11–12. pp. 116–120 (in Ukrainian).

36. MOT. (2006), Polytyka v oblacty zaniatocty v uclovyiakh hlobalyzatsyy 
ekonomyky [Employment policy in a globalised economy], Zheneva, 79 p. (in 
Ukrainian).

37. Human Development Report (1994), Retrieved from: http://hdr.undp.
org/sites/default/files/reports/255/hdr ete_nostats.pdf (accessed 07 July 2022). 
(USA).

38. Lobko, O. B. (2010), Rol ekonomichnoi kultury v instytutsiinomu 
peretvorenni ekonomichnykh vidnosyn [The role of economic culture in 
the institutional transformation of economic relations], Storinka molodoho 
vchenoho, Retrieved from: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/
visnyk/2010/03/195_198.pdf (accessed 07 July 2022).

39. Shcherbakova, Yu. (2008), Funktsionalnyi portret ukrainskoi 
derzhavnosti u dyskursi natsionalnoi intehruiuchoi idei [Functional portrait of 
Ukrainian statehood in the discourse of the national integrating idea], Politychna 
kultura suspilstva: dzherela, vplyvy, stereotypy – The political culture of society: 
sources, influences, stereotypes : Proceedings from of the All-Ukrainian 
Scientific and Theoretical Conference. XX Kharkivski politolohichni chytannia 
Kharkiv political science readings, Kharkiv : Yaroslav Mudryi National Law 
University, Scientific Research Institute of State Building and Local Government 
of National Academy of Law Sciences of Ukraine, pp. 353–356 (in Ukrainian).

40. Lipkan, V. A. (2006), Natsionalna bezpeka i natsionalni interecy Ukrainy 
[National security and national interests of Ukraine], Kyiv : KNT. 67 p. (in 
Ukrainian).



976

Наукове видання

КОМАХА Лариса Григорівна, АЛЄКСЄЄНКО Ірина Вікторівна,  
ГОШОВСЬКА Валентина Андріївна та ін.

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ВИКЛИКИ: 
УРЯДУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО 

Мо н о г р а ф і я
 

Редактор С. М. Шиманська
Технічний редактор Н. Ю. Копайгора

Оригінал-макет виготовлено ВПЦ «Київський університет»

Формат 60х841/16. Ум. друк. арк. 56,73. 
Гарнітура Times New Roman. Папір офсетний. Друк офсетний. 

Підписано до друку 04.11.22

Видавець і виготовлювач
ВПЦ «Київський університет»,

Б-р Тараса Шевченка, 14, м. Київ, 01601, Україна 
(Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 1103 від 31.10.02

 


