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АННОТАЦИЯ
В статье отмечается, что решение проблемы выявления производственного потенциала в разных областях и оценки ресурсного потенциала является одним из наиболее актуальных вопросов в современных
условиях. Доводится до сведению, что социально-экономическое развитие сельских районов, обеспечение
населения конкурентоспособной и качественной продукцией, а также успешное развития национальной
экономики и ее различных отраслей, непосредственно зависит от эффективного использования производственного потенциала.
ABSTRACT
The article notes that solving the problem of identifying production potential in different areas and assessing
resource potential is one of the most important issues in modern conditions. It is brought to the attention that the
socio-economic development of rural areas, providing the population with competitive and high-quality products,
as well as the successful development of the national economy and its various industries, directly depends of the
effective use of production potential.
Ключевые слова: ресурсный потенциал, эффективность, производственный фактор, качество, улучшение.
Keywords: resource potential, efficiency, production factor, quality, improvement.
Эффективность, рациональность и полнота использования ресурсного потенциала в сельском хозяйстве считается важным показателем качества
управления производственными ресурсами. Это
обусловлено с тем, что социально-экономическое
развитие сельских местностей зависит от того,
насколько эффективно используется ее производственный потенциал. Ресурсы, которыми обладает
каждая производственная отрасль, несопоставимость и разнообразие производственных отраслей
затрудняют изучение взаимосвязи между наличием
ресурсов и результатами экономического развития
отраслей. Следует отметить, что помимо определения наличия, специфических характеристик и качества ресурсов, одним из важных задач является
определение места и роли конкретной производственной отрасли в общей экономической системе.
Определение потребности сельского хозяйства
на земельные, трудовые и финансовые ресурсы
напрямую зависит от производстенного направления. Это связано с растениеводством и животноводством, а также с конкретной производственной
сферой, принадлежащей этой области. Производство продуктов растениеводства напрямую связано
с землей, поэтому для развития растениеводства
определения потребности земельного ресурса является основным условием.

Определение потребности на землю связано не
только с ее объемом, но и уровнем качества. Определение спроса на землю является важным фактором при разработке экономической стратегии, цель
которой является получение наибольшей прибыли
в процессе воспроизводства. Естественно, учет
фактора качества во всех случаях имеет первостепенное значение.
С точки зрения спроса на земельные ресурсы
развитие животноводства требует определение
площади сенокосов и пастбищ, в том числе летних
и зимних пастбищ. Значит, при определении производственных направлений и анализе возможностей
расширения производства, как в растениеводстве,
так и в животноводстве, определение площади и качества земельных ресурсов является одним из основных условий.
Одним из других важных условий в организации и управления производством в сельском хозяйстве является определение потребности на трудовые ресурсы. В зависимости от характера производственной сферы, спрос на трудовые ресурсы
формируется от рабочей силы, необходимой для
производственного процесса и специалистов. Естественно, спрос на рабочую силу в высоких трудоемких отраслях высок, а в низких трудоемких отраслях невысок. Сезонность производства в сельском хозяйстве также считается одним из основных
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факторов при определении потребности на трудовые ресурсы. Спрос на специалистов зависит от характера и направления производственных отраслей.
Определение потребности в финансовых ресурсах в аграрном секторе и оценка имеющихся финансовых ресурсов и возможностей получения
ссуд, субсидии, дотаций и т. д., является движущей
силой производственного процесса, в том числе в
осуществлении обычного и расширенного воспроизводства.
В экономической литературе ресурсы трактуются как источники, условия и возможности, которые могут быть использованы для получения материальных и нематериальных выгод в условиях социально-экономических
отношений
и
существующих технологий. Ресурс также отражает
факторы производства, непроизводственные товары и услуги, используемые для определенной
цели, предназначенные для личного потребления.
Понятие ресурс тесно связано с понятием потенциал. Одновременно ресурсы составляют основу потенциала. Существуют также разные подходы к определению понятии потенциала. В экономической литературе потенциал используется в
смысле силы, которому относятся средства, ресурсы и источники, которые мобилизуются и используются для достижения определенных целей,
реализации плана и решения определенных проблем. Потенциал также характеризует возможности
человека, общества и государства в определенной
области. Другими словами, потенциал означает совокупность ресурсов, возможностей, источников и
средств, необходимых для достижения определенной цели в определенной отрасли.
Производственные ресурсы аграрной сферы
как важный фактор в сельскохозяйственном производстве рассматривается как неотъемлемая часть
экономического потенциала [4, c. 96]. Совокупность земельных, водных, трудовых ресурсов, основных фондов и материальных оборотных
средств, в сельском хозяйстве являются ресурсом
производства. Производственные ресурсы не механическое сочетание существующих потенциальных
ресурсов, а единство их взаимосвязи. Производственные ресурсы сельского хозяйства по существу
составляют природные и экономические ресурсы.
Природным ресурсам относятся природные источники и их компоненты, необходимые для удовлетворения потребностей населения на сельскозяйственную продукцию. Экономические ресурсы состоят из основных фондов и материальных
оборотных средств, созданных в результате хозяйственной деятельности человека. Эти ресурсы
включают также трудовые и финансовые резервы.
Производственные ресурсы по характеру производства делятся на ресурсный потенциал производства и ресурсам, непосредственно вовлеченные
в производственный процесс. Ресурсный потенциал производства, это производственные ресурсы,
принадлежащие сельскохозяйственным предприятиям. К ресурсам, непосредственно связанным с
производством, относятся производственные ресурсы, непосредственно участвующие в хозяйственной деятельности. Учитывая влияния произ-
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водственных факторов на эффективное использование производственных ресурсов, необходимо обратить внимание на различия между ними [4, c. 46].
Влияния факторов производства и производственных ресурсов на эффективность сельскохозяйственного производства, оценивается и как потенциал экономического развития.
Обобщая вышесказанное, потенциал можно
охарактеризовать как совокупность имеющихся
различных типов ресурсов, источников и возможностей данного района или производственного
участка, пригодных использованию для достижения стратегических целей экономического развития в течение определенного периода времени. В то
же время принципиальное различие между терминами ресурс и потенциал заключается в том, что понятие ресурс можно рассматривать отдельно от
субъектов экономической деятельности, а потенциал конкретного предприятия или сферы производства, неотделим от субъектов хозяйственной деятельности. Значит, потенциал кроме материальных и нематериальных средств, включает в себе
инструменты, используемые для получения эффекта от этих средств, достижения определенной
цели.
Проблемы ресурсного потенциала и его структуры широко обсуждаются в экономической литературе, однако на сегодняшний день нет единого
мнения относительно определения этого понятия и
ее элементов. Существует следующие основные
концептуальные подходы к определению ресурсного потенциала, его структуры и элементов:
- ресурсный потенциал может определиться на
основе расширенного определения национального
богатства и расширенной концепции экономического роста. Согласно подходу, поддерживаемый
западными и местными учеными, ресурсный потенциал состоит из суммы природных богатств того
или иного района, где был произведен учет природных ресурсов. С этой точки зрения, природным ресурсам можно отнести не только используемые в
экономической деятельности, но и все ресурсы,
имеющиеся в определенной географической территории. Согласно этому подходу очень сложно охарактеризовать типы ресурсов с количественной
точки зрения.
Данное объяснение характеризует природноресурсный потенциал, который составляет ресурсный потенциал.
- вторая концепция проявляется в рассмотрении наиболее желанной активной части богатства–
инвестиционного потенциала. Цель инвестиционного процесса состоит в том, чтобы инвестор получил прибыль, и при таком подходе доходность потенциальных инвестиций оценивается с помощью
определенных показателей [5].
Таким образом, нет четкой границы между понятиями экономического и ресурсного потенциала,
а также производственного и ресурсного потенциала в экономической литературе. Часто можно
встретить комбинацию составных элементов этих
терминов. Понятно, что все типы потенциалов с одной стороны можно назвать независимыми и полнозначными категориями, а с другой стороны невозможно заменить их другими элементами без
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учета проникновения в понятии «потенциал». Основная сложность при анализе компонентов любого типа потенциала состоит в том, что все его элементы одновременно функционируют в разнообразной форме.
Исследования показывают, что ресурсный потенциал включает элементы, которые состоят из
трудовых, природных, производственных, финансовых ресурсов, а также инвестиций и централизованных капиталовложений, то есть привлеченных
ресурсов. Эта экономическая категория, характеризуя природные, трудовые, материализованные и нематериализованные ресурсы, также обеспечивает
их взаимодействия в процессе осуществления хозяйственной деятельности. Совокупность минеральных, земельных, водных, лесных ресурсов животного происхождения в конкретной территории,
является проявлением природно- ресурсного потенциала в материальной форме.
Чтобы более подробно излагать суть понятия
«ресурсный потенциал», целесообразно определение не только количественных характеристик его
структуры, но и характеристик, отражающих качество структурных элементов ресурсного потенциала. Таким образом, ресурсный потенциал представляет собой совокупность количественных и качественных характеристик базы развития любой
отрасли.
В некоторых случаях используется термин
«экономический потенциал», который может быть
реализован в идеальных условиях производства и
оптимально используемых ресурсах, а также разделение ресурсного потенциала на материальные и
нематериальные ресурсы. В этом случае материальный состав включает в себя следующие виды ресурсного потенциала: земля, рабочая сила, уровень
квалификации, техническое производство, инвестиции, сырьё и капитал. Нематериальный компонент включает в себя такие виды ресурсного потенциала, как информационный, пространственно-временный,
интеллектуально-психологический,
предпринимательский, мотивационный, организационно-управленческий.
Существует также разделение экономического
потенциала на материальные и нематериальные ресурсы. К материальным ресурсам относятся: природно-экологические ресурсы, производственные
ресурсы, которые имеют конкретную стоимость и
функционируют как реальные элементы различных
форм производительного капитала (основного и
оборотного), трудовые ресурсы, а также производственные, социальные, институциональные, финансовые и другие компоненты полевой и территориальной организации. К нематериальным ресурсам экономического потенциала относятся
интенсивность, разнообразие и качество культурных мероприятий и услуг, привязанность людей к
их местожительству и т. д.
Таким образом, можно сказать, что благоприятное развитие и функционирование территории
непосредственно и в значительной степени определяется наличием ресурсов, их структурой, скоростью обновления, эффективностью использования,
уровнем развития и специализации территории.
Значит, возможности, направления, эффективность
экономического развития территории, отрасли и
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предприятия определяются наличием ресурсного
потенциала территории. В то же время в развитии
территории важную роль играет и рациональное использование имеющихся ресурсов.
Современный этап развития национальной
экономики требует решение социально-экономических проблем сельских районов на основе эффективного использования потенциала внутренних ресурсов [1]. При этом эффективность результатов
непосредственно зависит от уровня качества проводимых мероприятий в этом направлении.
В последние годы, несмотря на особое внимание экономической политики государства в области эффективного использования ресурсного потенциала, проблемы в этой сфере решены не на
должном уровне [2]. Исследования показывают,
что несмотря на разработки соответствующих программ по эффективному использованию ресурсного потенциала, применение необходимых инструментов и воздействие отраслевых институтов
для развития и повышения эффективности сельского хозяйства, определенная часть ресурсов пока
не используются. Поэтому, для более эффективного использования ресурсного потенциала необходимо включение в процесс дополнительных инструментов и институциальных средств [2].
Для реализации стратегии повышения эффективности использования производственного потенциала в аграрном секторе, необходимо поэтапное
стимулирование производства и повышение доли
наукоемких продукций, применение инновационных технологий в производстве и управлении [3].
Основу реализации этой стратегии должно составлять повышение качества производимых продукций, широкое применение современных инновационных технологий производства.
Эффективное управление использования ресурсного потенциала, как часть аграрной политики,
важно и в процессе диверсификации национальной
экономики и обеспечения продовольственной безопасности населения. Необходимо отметить, что
обеспечение эффективности использования производственных ресурсов направлено не только на
обеспечение потребности населения страны на
сельскохозяйственные продукты за счет местного
производства, но и является частью стратегии замены импорта товаров на экспорт [3].
Отмеченные показывают, что для достижения
эффективного использования резусного потенциала в аграрном секторе, важно учет ресурсных возможностей и особенностей развития каждой отрасли экономической системы конкретного региона. Это является одним из основных условий
развития различных отраслей экономики и инструментом формирования внутреннего и внешнего
спроса на продукцию.
Таким образом, развитие аграрного сектора и
повышение производства сельскохозяйственных
продуктов, возможно при условиях эффективного
использования внутренних ресурсов. Благоприятное реализация этой политики требует от государства содействие формированию покупательской
способности и устойчивое обеспечение финансирования сельскохозяйственных предприятий. В целом, проведение определенной политики и реализация стимулирующих мероприятий в этой сфере,
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должно быть приоритетным направлением национальной экономической политики государства.
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АНОТАЦІЯ
Пізнання різних типів та моделей ринку, галузі так чи інакше ґрунтується на певній методологічній
позиції, яка повинна передбачати чітко визначену теорію (або системно узгоджених теорій), принципи та
алгоритм наукового дослідження.
У статті побудовано аналогову кібернетичну модель ринку, за допомогою якої можливо було б пояснити історичну динаміку та прогнозувати розвиток ринку овочевої продукції України та галузі овочівництва у майбутньому. Для економетричного опису динаміки ринків запропоновано, як вихідний постулат,
тезу про те, що будь-який розвиток може виражатися в еволюційній або революційній формах. Запропоновано підхід до побудови загальних економетричних моделей даного об’єкту на основі композиційної логізації послідовно: системного підходу, парадигми флуктуацій, теорії катастроф та теорії
самоорганізації, у тому числі синергетичного підходу.
Авторське бачення загальної моделі динаміки репрезентативного ринку, що повною мірою стосується
вітчизняного ринку овочевої продукції, відповідає загальній композиційності змін, що мають еволюційні
і революційні (стрибок, катастрофа) стадії. Реалізація еволюційного етапу пов’язана із відносно повільним
накопиченням кількісних і якісних змін структури системи, відповідно до яких у точці біфуркації система
змінює свій розвиток, обираючи один з можливих для себе атракторів. В результаті цього відбуватиметься
якісний стрибок за катастрофічним сценарієм, тоді як система формує нову дисипативну структуру, яка
відповідає обраному атрактору.
Розроблений авторський підхід до аналізування динаміки ринку овочевої продукції в Україні як складних нелінійних систем представлений у даному разі як окрема методологія законів еволюції економічних
систем; при цьому положення наведених теорій та методологічних підходів, як вважаємо, надають загальну і достатньо універсальну модель ідентифікації можливих сценаріїв розвитку. Прикладне значення
цієї часини досліджень окреслено насамперед можливістю впливати на процеси динаміки ринків через
реалізацію окремої системи управління.
ABSTRACT
Knowledge of different types and models of market, industry in one way or another is based on a certain
methodological position, which should include a clearly defined theory (or systemically agreed theories), principles and algorithm of scientific research.
The article builds an analog cybernetic model of the market, with which it would be possible to explain the
historical dynamics and predict the development of the market of vegetable products in Ukraine and the vegetable
industry in the future. For the econometric description of market dynamics, the thesis that any development can
be expressed in evolutionary or revolutionary forms has been proposed as a starting postulate. The approach to
construction of the general econometric models of the given object on the basis of compositional logic is offered
consistently: the system approach, paradigms of fluctuations, the theory of catastrophes and the theory of selforganization, including the synergetic approach.

Sciences of Europe # 53, (2020)
7
The author's vision of the general model of dynamics of the representative market, which fully applies to the
domestic market of vegetable products, corresponds to the general composition of changes that have evolutionary
and revolutionary (jump, catastrophe) stages. The implementation of the evolutionary stage is associated with a
relatively slow accumulation of quantitative and qualitative changes in the structure of the system, according to
which at the bifurcation point the system changes its development, choosing one of the possible attractors. As a
result, there will be a qualitative leap in the catastrophic scenario, while the system forms a new dissipative structure that corresponds to the chosen attractor.
The developed author's approach to the analysis of the dynamics of the market of vegetable products in
Ukraine as complex nonlinear systems is presented in this case as a separate methodology of the laws of evolution
of economic systems; while the provisions of these theories and methodological approaches, we believe, provide
a general and fairly universal model for identifying possible development scenarios. The applied significance of
this hour of research is outlined first of all by the possibility to influence the processes of market dynamics through
the implementation of a separate management system.
Ключові слова: методологія, ринок овочевої продукції, галузь овочівництва, моделювання, система.
Keywords: methodology, vegetable market, vegetable growing, modeling, system.
Постановка проблеми. Сучасна економічна
система побудована на засадах ринку, і роль цього
інституту у сучасному суспільстві традиційно залишається детермінантною. Дослідження проблем
ринку та механізму його функціонування в умовах
трансформації економічних систем, характеризується недостатнім вивченням, у тому числі методологічним обґрунтуванням, насамперед, ролі і значення ринку та особливостями його формування в
Україні в сучасних умовах. Все це диктує необхідність кардинальних модернізацій самої парадигми
ринку та відповідного наукового і методологічного
обґрунтування.
Процес дослідження подальшого розвитку вітчизняної галузі овочівництва має здійснюватися через призму доступності та ефективності виробництва овочевої продукції, інфраструктурних і господарюючих суб’єктів, а також із врахуванням
ендогенних та екзогенних факторів сучасної економічної системи. Складність подальшого розвитку і
забезпечення ефективної діяльності вітчизняної галузі овочівництва та ринку овочевої продукції в Україні полягає у тому, що ринкові перетворення в
Україні розпочалися без цілісного теоретичного обґрунтування та системних методичних підходів вивчення питань стратегії і тактики, достатнього наукового і практичного досвіду динамічного та послідовного переведення галузі до функціонування в
умовах ринкових відносин.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Узагальнення теоретичних та методологічних підходів щодо функціонування ринку дає змогу виділити ключові напрями наукових досліджень. Значний внесок у формування і розвиток теорії ринку, а
також безпосередньо методології дослідження трансформацій ринку здійснили такі вчені як А. Сміт,
Ж.-Б. Сей, Л. Вальрас, Е. Чемберлін, Д. Робінсон,
Д. Кейнс, Ф. Хайек, Л. Мізес, М. Алле, М. Фрідмен,
І. Лакатос та ін. На пострадянському просторі питанням методології дослідження ринку вивчалися
В. Базилевичем, І. Блаубергом, А. Гальчинським, П.
Єщенком, О. Морозом, І. Петриченком, І. Радіоновою, А. Чухном, Д. Шияном та ін. У свою чергу, теоретичні та прикладні методологічні аспекти дослідження вітчизняної галузі овочівництва та ринку
овочевої продукції в трансформаційних умовах
знайшли своє відображення у працях Амбросова В.,
Близького Р., Кучеренко Т., Макаренка П., Писаренка В., Рудь В., Саблука П., Супіханова Б. та ба-

гатьх інших. Проте, актуальною проблемою в сучасних умовах глобально-трансформаційних змін
залишаються методологічні особливості дослідження галузі овочівництва та ринку овочевої продукції в Україні через побудови економетричних
моделей розвитку.
Ціль статті. Метою статті є розробка методології дослідження галузі овочівництва та його ринкової динаміки через побудови економетричних
моделей як нелінійних складних систем
Виклад основного матеріалу дослідження.
Наукове дослідження має достатній рівень об’єктивності і досягає необхідної результативності лише
за умови належного методологічного забезпечення.
З наукової точки зору, методологія є складним та
багатоступеневим утворенням, що охоплює узгоджену сукупність методів, пізнавальних процедур
та операцій, за допомогою яких можна дати коректну характеристику досліджуваного явища чи процесу [1, c. 178].
Стосовно об’єкту даного дослідження це означає, що пізнання різних типів та моделей ринку, галузей(і) так чи інакше ґрунтується на певній методологічній позиції, яка повинна передбачати чітко
визначені теорію (або системно узгоджених теорій), принципи та алгоритм наукового дослідження.
На рис. 1 нами представлено алгоритм авторських досліджень на методичному рівні, де окреслено те, як було використано окремі наукові методи
на теоретичному, емпіричному та теоретико-емпіричному рівнях дослідження з огляду на особливості дослідження ринку [2, c. 39].
При цьому використовувалися як загальнонаукові, так і специфічні методи дослідження. Для забезпечення системного підходу до об’єктів дослідження, окрім загальних методів пізнання індукції
і дедукції, нами використано специфічні методи і
прийоми дослідження, такі як економіко-статистичний, історичний, монографічний, розрахунковоконструктивний, балансовий, нормативний, економіко-математичний, експериментальний, соціологічного опитування, абстрактно-логічний та ін.
Роль спеціальних методів підкреслює особливість дослідження галузі овочівництва та його ринкової динаміки, і тому слід акцентувати увагу на таких, де, як видно з рис. 1, було підкреслено важливість застосування інституційно-історичного,
логічного методів, а також методів формалізації,
ідеалізації, моделювання. При цьому предметом
аналізу були ринкові процеси, а завданням теорії
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ринкових структур – дослідження того, яким чином
ринкові трансформаційні процеси обумовлюють
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зміни параметрів ринку з точки зору його функціональності.

Рис. 1 Методичний рівень дослідження ринку овочевої продукції
та галузі овочівництва
Джерело: авторські дослідження.
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Так, моделювання було застосовано, передусім, для дослідження галузі овочівництва та його
ринкової динаміки, а його особливістю стало оригінальне тлумачення детермінантних факторів та
їхнє аналітичне композиціювання суті причиннонаслідкового впливу. Це передбачало також принцип діалектики – відслідковування взаємного переходу кількісних і якісних характеристик ринку овочевої продукції в Україні. Метод ідеалізації було
використано задля конструювання більш досконалого стану (параметрів) ринку та галузі на основі
авторського бачення критеріїв та показників такого
оцінювання. Загалом це знайшло відображення у
формалізації системи оцінювання ринку та галузі
як окремого методу дослідження. Зазначене, в свою
чергу, характеризувало використання логічного методу визначення причинно-наслідкових зв’язків,
що визначають функціонування ринку як універсального інституту та його різновиди у різних економічних системах та станах [3, с. 99].
Визначений як оригінальний у дисертаційних
дослідженнях інституційно-історичний метод було
використано, передусім, для аналізування стану,
структури, ієрархії ринку овочевої продукції в Україні за сутністю поширених норм, традицій, звичок, форм ринкового обміну; водночас це передбачало аналізування даного ринку з точки зору зміни
інституційних норм ринкового обміну в історичній
ретроспективі, для чого було залучено оригінальну
систему критеріїв та показників оцінювання.
Ми виходим із необхідності визначити аналогову кібернетичну модель ринку, за допомогою якої
можливо було б пояснити історичну динаміку та
прогнозувати розвиток об’єкту у майбутньому. Для
економетричного опису динаміки ринків запропоновано, як вихідний постулат, тезу про те, що будьякий розвиток може виражатися в еволюційній або
Складові загальної
авторської методології
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революційній формах. Остання може бути асоційована з явище різких (істотних) змін системи за відносно обмежений період в теоріях самоорганізації,
до яких належить і теорія катастроф (така у літературі [4] одержала назву стрибка, фазового переходу
або катастрофи).
З врахуванням вищезазначеного запропоновано підхід до побудови загальних економетричних моделей даного об’єкту на основі композиційної логізації послідовно: системного підходу,
парадигми флуктуацій, теорії катастроф та теорії самоорганізації, у тому числі синергетичного
підходу (рис. 2).
Адекватність даного підходу, як вважаємо,
ґрунтується на наявності змістовної відповідності між всіма зазначеними методологіями дослідження економічних систем, а також можливості взаємодоповнювати такі. Прикладне значення цього полягає, насамперед, у можливості
більш об’єктивно відображати характер процесів у досліджуваних об’єктах, а також передбачати та керувати змінами.
Так, у загальному контексті зазначені
об’єкти розглядалися як складні нелінійні системи за відповідним підходом. Звідси поняття
«система» традиційно тлумачиться [5–6] за наявністю сукупності змінних чи властивостей, що
знаходяться у комплексній (тобто складній) взаємодії і створюють єдине ціле.
Звідси одним із напрямів дослідження став системний підхід, згідно з яким ринок розглядався як
цілісна система, що об’єднує певну множину взаємопов’язаних і взаємодіючих елементів до єдиного
цілого, а також виступає водночас підсистемою системи більш високого рівня. Сукупність взаємодіючих елементів та спосіб їх поєднання визначають
структурну побудову системи ринку [7, c. 43].

Концептуальні та методичні особливості
(авторська інтерпретація стосовно теорії ринку)
Класифікація можливої динаміки ринків
у координатах матриці «зростання/спад –
деградація/розвиток», де ідеальною є
зміни за сценарієм «розвитку» на основі
бажаних заданих кількісних та якісних
змін як складових узгодженого процесу.

Прикладне
значення

Можливість об’єктивно визначати
стан та тренди ринку з відповідним
аналітичним обґрунтуванням.

«Системний підхід»

Відображення ринку за співвідношенням:
«надходження ресурсів» («вхід», R1) –
«трансформація ресурсів» («процесор»,
Р) – «результат трансформації ресурсів»
(«вихід», R2)
R1 → Р → R2

Можливість здійснити опис ринку
за категоріями «функціонування»,
«результативність», «ефективність», де такі розглядаються за
оцінюванням впливу функціональних факторів, результатів такого
впливу та окупності витрачених
ресурсів у вигляді ефекту.

Теорія «флуктуацій»
(коливань економічних систем зат. з так
званим «синосуїдальним режимом
хвилеутворення»)

Економічна система (ринок) завжди розвивається хвилеподібно за різними траєкторіями та амплітудами коливань; хвилеподібний стан є природнім; характер коливань системи відображає джерела,
направленість, інтенсивність динаміки.

Можливість визначати тренд та
фактори динаміки ринку, а також
ідентифікувати ідеальну модель
розвитку.
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Теорія «катастроф»

Будь-які зміни (еволюційні, революційні)
економічних систем підпадають під множину можливих сценаріїв катастроф у точках біфуркації (часових точках розгалуження варіантів подальшої динаміки) під
впливом певних атракторів (нових режимів функціонування).

Можливість описати сценарії плавних і різких змін ринку у певні періоди (точки біфуркації), де такі
означають перехід до нових режимів функціонування ринку.

Теорія «самооргаЗакономірність ефектів самоорганізації
Можливість визначити фактори та
нізації»
(у тому числі «ефе(синергії) при зміні параметрів функціо- механізми самопідсилення, а також
кту синергії»)
нування економічних систем, що має виопортуністичні та обмежуючі чиняк інтерпретації окгляд позитивних та негативних мультипники загального процесу розвитку
ремих випадків теолікаторів змін.
ринку.
рії хаосу
Загалом: визначити набір типових управлінських задач з прийняття рішень при керуванні розвитком
ринку, у тому числі пояснити природу розвитку чи занепаду ринків, неефективні стани таких, процеси
конвергенції/дивергенції тощо.
Рис. 2. Методологія моделювання ринків як складних нелінійних емерджентних систем з немонотонною
динамікою
Джерело: авторські дослідження на основі вказаних теорій.
Хрестоматійний опис [4, с. 39; 5, с. 36; 6, с. 190]
системи передбачає модель, що включає у вигляді
зрозумілої логічної послідовності такі компоненти
як «вхід», «процесор» та «вихід» системи, які розглядаються у проекції певного часового відрізку. Підхід є
загальновідомим і апробованим принаймні із 70-х рр.
ХХ ст., коли було здійснено численні дослідження, що
підтвердили універсальність системного підходу до
опису будь-яких систем. При такому розгляді вхід
представляє собою комбінації ресурсів, що надходять
до системи; логічно наступним елементом системи є
процесор – механізм трансформації ресурсів у результати функціонування системи; параметри результативності від ображають трансформацію системи на її виході.
За такого розгляду системний підхід, по суті, став
загально вживаним в економічному аналізі, і саме завдяки цій методології апріорними сьогодні є тези:
1) про важливість і незамінність всіх складових
системи у формуванні функції та результатів діяльності системи, коли будь-які, самі незначні відхилення
приводять до змін/різких змін (або катастроф) у стані
системи;
2) про зміст понять «функціонування» системи –
як ступеня виконання/досягнення функцій, мети системи, де «ефективність» системи це можливість порівняти отримані на виході результати (ефект) до витрачених ресурсів на вході, «результативність» системи – як
можливість коректно оцінити отримані в результаті
трансформації ресурсів кінцеві результати функціонування системи у порівнянні із виконанням функцій, досягненням мети системи.
Слід підкреслити, що при розгляді будь-якої системи слід інтерпретувати «вхід» як функціональний
вплив сукупності факторів, що визначають надходження ресурсів до системи. В свою чергу, результуючими показниками слугують характеристики «виходу» системи. Отже, показники системи є функцією впливу факторів системи. Натомість все, що
стосується системи керування системою, відноситься до «процесору», а це – менеджмент, механі-

зми, норми, які стосуються саме цієї системи; термін «чорна скринька» при характеристиці «процесора» [8, с. 48] було застосовано саме з метою підкреслити важливість цього елементу системи у досягненні
ефективності чи неефективності системи. Так, величезна кількість прикладів свідчить, що при співставних
ресурсах система (наприклад, ринок чи галузь виробництва) за різних соціально-політичних чи інших екзогенних умов мають діаметрально різні результати, і це
є наслідком важкопрогнозованої діяльності процесора.
Враховуючи вище зазначене, дослідження репрезентативної економічної системи за відповідним методологічним підходом повинен спиратися на такий алгоритм:
1) опис системи через її загальносистемні і специфічні властивості;
2) ідентифікацію типу системи, особливостей її
поведінки, головного системоутворюючого фактора –
функції (функцій);
3) аналіз структури системи як єдності компонентів і зв’язків, у тому числі закономірностей функціонування її процесора;
4) дослідження вхідних елементів (ресурсів) системи та її виходів (результативності);
5) визначення специфічних системних критеріїв
результативності, ефективності й оптимальності, де
останнє розглядається як певний, інтегрований за змістом компромісний показник щодо параметрів системи
на основі різноаспектних критеріїв та показників.
Репрезентативний сегмент ринку (наприклад,
ринку овочевої продукції), як і галузь виробництва
(відповідно, овочівництво) як системи можуть бути
відображені як сукупність суб’єктів, що, використовуючи різноманітні види ресурсів, взаємодіють
між собою і є взаємозалежними у процесах виробництва, обміну, споживання та відтворення (рис. 3).
При цьому розглядаємо вітчизняний ринок овочевої продукції як умовно відкриту систему, де існуючі обмеження принципово не спотворюють хід
процесів; за подібною методологією аналізували
ринок як універсальний інститут.
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Наступний етап аналізу було побудовано на
визнанні об’єктивності положень теорії хвилеподібного розвитку економіки (так званих «флуктуацій»), що було сформульовано на початку ХХ ст. Є.
Слуцьким [9, с. 301], за якими визнається хвилеподібний характер процесів і передбачуваність таких
хвиль.
Слід підкреслити, що дана теза поділяється величезною кількістю вчених-економістів стосовно
найрізноманітніших економічних об’єктів; підтверджен- ням зазначеного є праці таких лауреатів Нобелівської премії у галузі економіки як Ф. Хайек, Л.
Клейн та ін. Отже, водночас із тенденцією циклічних процесів до лінійності та параболічності (поступовості та плавності) обмежених відрізків динаміки систем, існує тенденція синусоїдальності. При
цьому діалектику таких тенденцій слід розглядати
як об’єктивне явище, що закладене у зміст існування складних систем. Також хотіли б підкреслити, що, не зважаючи на уявну раціоналізацію ринкової системи, не можна ігнорувати той факт, що
причинно-наслідкові зв’язки такої досі залишаються мало відомими. Очевидно, існують потужні і
мало відомі науці ірраціональні деструктивні чинники, які можуть мати і неекономічний зміст.
Так, як відомо, економічна криза пов’язується
саме із такими: на думку У. Джевонса, періодичні
колапси ділової активності за своєю природою саме
психічні і залежать від чергувань зневіри, надії, завзяття, розчарування і паніки [10, с. 92]. Більше
того, при поясненні циклів ділової активності слід
враховувати те, що ринковій економічній системі
притаманна якась внутрішня нестабільність, тенденція рухатись в різних, інколи в мало передбачуваних напрямках [11, с. 380].
Пояснення ефекту коливань, як вважаємо,
може бути описане теорією біфуркацій таким чином: стан рівноваги може бути стійким (стаціонарним) і нестійким (рухливим). Про стаціонарно рівноважний стан можна стверджувати у тому випадку, коли при зміні параметрів системи, що
виникли під впливом зовнішніх або внутрішніх збурювань, система повертається до колишнього
стану. Стан нестійкої рівноваги має місце тоді, коли
зміна параметрів спричиняє подальші зміни у тому
ж напрямку і підсилюється з часом, а, отже, система
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не повертається до попереднього стану і стає іншою.
При цьому коливні процеси, вносячи елемент
хаосу (ентропії) до системи (у деяких випадках коливання призводять до руйнування системи), тим
не менше, можуть нести позитивний сценарій розвитку. Адже тривалий час у стані рівноваги можуть
знаходитися лише закриті системи, що не мають
зв’язків із зовнішнім середовищем. Проте рівноважні системи не здатні до розвитку і самоорганізації,
оскільки придушують відхилення від свого стаціонарного стану, тоді як розвиток і самоорганізація
передбачають якісну його зміну, яка і реалізується
через відхилення від так званого «нормального»
стану; класичним прикладом чого є адміністративно регульовані економічні системи тоталітарного
чи ізольовано-примітивного типів [12, с. 15].
Отже, будь-яка економічна система стикається, по-перше, із коливним характером власної
динаміки, по-друге, із періодичністю криз, депресій, зростання, а також менш виражених ефектів
стійкості, адаптивності та різноманітності в економіці. Опис синусоїдального режиму хвилеутворення може бути продемонстровано на прикладі
динаміки вітчизняного овочівництва та ринку овочевої продукції (рис. 4-5).
Так, як бачимо, присутній чітко виражений
тренди тривалого зростання (якщо брати останні
200 років, коли існують якісь статистичні дані), навколо якого достатньо характерними виглядають
відхилення від основної лінії тренду (рис. 4-5). В
свою чергу, короткий тренд виробництва та відповідного ринку за останні 80 років, що відображено
на рис. 4, також дозволяє визначити як самі коливання, так і їхній характер (рис. 5).
Об’єктивна хвилеподібність динаміки репрезентативної економічної системи може бути
пояснена наступним чином: якщо стійке становище рівноваги описує існуючий режим у системі,
то при порушенні такого стійкого становища під
впливом певних змін система повинна здійснити
стрибок, перестрибнувши на зовсім інший режим:
відтак при зміні параметра рівноважний стан у досліджуваній системі зникає. Різкі зміни такого роду
і вивчає теорія катастроф.

12

Sciences of Europe # 53, (2020)

12
10
y = 0,3368x + 3,175
8
6
4
2
0
1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2019
Рис. 4. Динаміка виробництва продукції овочівництва в Україні
за останні 80 років, млн. т.
Джерело: авторські дослідження на основі використання безпосередніх статистичних даних за вказаний
період.
Також важливим питанням є відображення
При цьому втрата стійкості стану рівноваги у динаміці системи змін, особливо змін, що припри зміні параметра реалізується за двома сценарі- водять до зміни всієї системи, так звані «жорстями:
кої втрати стійкості рівноваги системи». У та1) при зміні параметра зі стану рівноваги наро- кий спосіб теорія катастроф доповнює зміст
джується граничний цикл, стійкість рівноваги пере- вище описаної теорії флуктуацій. Саме тому для
ходить до циклу, сама ж рівновага стає нестійкою;
пояснення динаміки вітчизняного ринку овоче2) у стані рівноваги зникає нестійкий гранич- вої продукції серед альтернативних підходів авний цикл. У будь-якому випадку після втрати стій- тором було обрано теорію катастроф.
кості рівноваги новим режимом є коливальний періодиний режим так званого «м’якого» чи «жорсткого» типу.
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Рис. 5. Динаміка виробництва продукції овочівництва в Україні за останні 200 років, млн т
Джерело: авторські дослідження на основі використання як безпосередніх статистичних даних, так і інтерпретації таких через добуток відомих статистичних даних щодо продуктивності і посівних площ на територію сучасної України.

Sciences of Europe # 53, (2020)
Узагальнене уявлення про зміст теорії катастроф будується на положенні про об’єктивність
катастрофічних (тобто різких, стрибкоподібних) змін, що відбуваються у вигляді раптової
(тобто майже миттєвої та непередбачуваної) відповіді системи на плавну зміну зовнішніх умов
[13, с. 20–72; 14, с. 14–72; 15, с. 22–45]. Вважається, що методологічними джерелами теорії катастроф є теорія особливостей гладких відображень Уїтні і теорія біфуркацій динамічних систем Пуанкаре і Андронова [16, с. 374–410, 17, с.
118–242; 18, с. 3–24]. В класичному математичному тлумаченні зазначена теорія катастроф динамічні системи, що складають широкий клас
нелінійних систем і описуються рівняннями такого типу:
(1)

де, Xi – змінні, що характеризують стан системи,
Cα – сукупність параметрів задачі (керуючі
параметри).
Важливість використання цієї теорії в економіці може бути пояснена наступними аргументами:
1) будь-яка економічна система по суті є
складною із кількістю функціональних факторів
більше одиниці;
2) будь-яка економічна система у достатньо
тривалому періоді зазнає змін, де важливим
представляється опис і прогнозування сценарію
таких змін;
3) будь-які плавні зміни (тобто такі, що обумовлені множиною передбачуваних функціональних факторів ендогенного та/або екзогенного
змісту) стосовно будь-яких економічних систем
відбуваються в цілому за аналогічним сценарієм
катастрофічних – різких – змін, але в інших часових координатах.
Економічні системи закономірно набувають
ознак складних нелінійних емерджентних систем, в
яких має місце стрибкоподібний процес виникнення нової вищої якості. При цьому можливі сценарії, коли процес не залежить безпосередньо від
кількісних змін. Це відбувається внаслідок об’єктивної наявності багатоваріантності та альтернативності змін, можливості вибору оптимальних шляхів
та прискорених темпів розвитку, у тому числі темпів нелінійного зростання, реалізації процесу змін
за умов невизначеності і нестабільності, а також незворотності розвитку.
Слід зазначити, що використання теорії катастроф в економічних дослідженнях можна вважати
мало поширеним. Окремим прикладом використання цієї теорії може бути опис моделі інституційних змін вітчизняного сільського господарства під впливом ринкових реформ у роботі
О. Мороз [19, с. 253–297].
Якщо уникнути математичних особливостей тлумачення катастрофи, то слід, насамперед,
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наголосити увагу на об’єктивності так званих
точок біфуркації, тобто часових періодів, як
правило, нетривалих, коли в економічній системі під впливом множини якихось факторів можливі або реально розпочинаються зміни, що
можуть бути визначені достатньо чітко кількісно та/або якісно. Біфуркації асоційовано, насамперед, із явищем того, що система саме у
цей, і тільки цей, певний момент (точці біфуркації) може змінити своє функціонування.
Відповідно для кожного типу катастроф розглядається поверхня, що залежить від nj змінних станів і na керуючих параметрів у просторі ni+na вимірів за так званою «канонічною формулою» [14, с.
20]. Катастрофи складки з’являються в моделях,
що описують коливання і різні дисипативні структури, до яких належать складні динамічні системи,
що безумовно поширюються, як вважаємо, і на економічні. Найважливішим виглядає доведення того
факту, що будь-яка особливість гладкого відображення поверхні на площину після незначних змін –
умовно кажучи – «розсипається». Більш складні випадки перетворюються на вказані вже за умови незначної зміни системи (яскравим прикладом зазначеного може бути хронологія будь-якої значної економічної кризи). Звідси значення елементарної
теорії катастроф полягає у можливості уніфікації
великого різноманіття ситуацій, що зустрічаються
на практиці, до обмеженого числа стандартних
схем, які можна детально дослідити (так звана «геометрія катастроф» [14, с. 29]). При цьому схема
використання теорії катастроф для дослідження
економічних явищ полягає у припущенні, що досліджуваний процес описується за допомогою певної
кількості керуючих і внутрішніх параметрів, де, на
думку автора, це може бути описане за параметрами досліджуваного ринку. Таким чином, можна
прогнозувати кризи, зростання, спади і т. д. окремих і загальних ринків.
Окреме і принципове місце у теорії катастроф
належить положенню про атрактори. Під такими
розуміються певні, відмінні стосовно системи, що
розглядається у даний момент, фактори, а також
процеси, особливістю яких є здатність впливати
(притягувати) режими перехідних процесів. Отже,
атрактори – це множина альтернатив, що в реальному просторі лише і можуть бути обрані економічною системою, яка знаходиться у нерівноважному
– кризовому – стані. Окремо слід виділити так званий «дивний атрактор», який ми трактуємо як нелогічний до початку змін вектор розвитку економічної системи (наприклад, формування на основі адміністративної
системи
примітивних
та/і
неефективних ринкових механізмів, хоча очікувалося зовсім інше). З дивним атрактором пов’язується явище турбулентності системи, коли така
може набути таких коливань, що призводять до її
ліквідації. Таким чином, у моменти змін актуалізується питання як прогнозування множини можливих атракторів, так і керування системою з метою
вибору атрактору, що визнано як бажаний, а також
уникнення небажаних, у тому числі дивних атрак-
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торів. Зазначене є безпосеред- німи задачами прикладного менеджменту, що покликаний адаптувати
систему управління до кібернетичних особливостей системи.
Очевидно, саме просте математичне відображення катастроф щодо ринків є наближеним до
найпростішої моделі мальтузіанського розмноження з конкуренцією – для відображення x →Axex
[13, с. 56]. В даному разі множник e-x , що зменшує
коефіцієнт мальтузіанського розмноження A при
збільшенні розміру популяції x, враховує конкуренцію. При малих значеннях параметра А нерухома
точка х=0 (популяція вимирає або економічна система припиняє функціонування). При більших значеннях А послідовно атракторами стають ненульова нерухома точка (біфуркація А0), циклу періодів, де проявляється так званих «ефект каскадів
подвоєння періодів», відкриті М. Фейгенбаумом
[20, с. 25–52], які полягають у тому, що послідовні
біфуркації подвоєння швидко слідують одна за одною. Негативні приклади цього – швидкий прояв
економічних криз, коли в певний період часу кризові явища наростають неконтрольовано, дуже
швидко, і коли ніщо, ніякі регулятивні дії вплинути
на цей процес не здатні (так званий «ефект лавиноподібних процесів» в інтерпретації автора статті).
Слід підкреслити, що теорія катастроф пояснює наступні, на перший погляд парадоксальні з точки зору лінійних систем ефекти:
1) те, що динаміка репрезентативного ринку
за траєкторією «розвиток» може мати складний характер, коли поліпшення показників одних підсистем може супроводжуватися тимчасовим погіршенням інших;
2) те, що потужність такого поліпшення і погіршення є важкопрогнозованими, так само як і
швидкість змін у часі;
3) те, що формування нових структур та механізмів ринку/галузі зустрічає опір, який на певному
відрізку часу досягає максимуму, хоча система в цілому тяжіє до більш ефективного стану.
В літературі відзначено [14, с. 18; 21, с. 111–
117], що численні особливості, біфуркації, катастрофи виникають у всіх управлінських задачах, у
тому числі задачах оптимізації і прийняття рішень.
Прикладне значення цих теорій полягає, зокрема, і
у можливості уточнити типову управлінську задачу, яка полягає у наступному: маючи коректне
уявлення про природу, стан, функціональні фактори, флуктуації, дисфункції та ризики розвитку
економічної системи, обрати варіант мінімізованого – за часом і витратами на процес – переходу до
найбільш логічного і більш ефективного стану, для
чого здійснити обґрунтований алгоритм конкретних дій функціонального щодо даної системи змісту.
В свою чергу, моделювання динаміки економічних систем повинно враховувати закономірні, як
стверджується (В. Ядов [22, с. 346–355], С. Єрохін
[23, с. 235–301], Д. Чистиліна [24, с. 453–465], Е. Бережна [25, с. 198–203]), можливості самоорганізації
або так званого синергетичного ефекту, які можуть
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приймати вигляд позитивних і негативних мультиплікаторів змін. Дана теорія стверджує, що складні
системи час від часу впадають у стан хаосу, що, в
свою чергу, веде до нової самоорганізації системи
та її переходу до нового якісного стану [26, с. 54–
60; 27, с. 116; 28, с. 236–237]. Постулюючою умовою виникнення процесу самоорганізації є сильнонерівноважний стан середовища, в якому виникають нові, стійкіші форми, що визначають процес
розвитку. За джерелами Г. Хакен [29, с. 274], А.
Богдановим [30, с. 112–117], самоорганізація здійснюється у координатах наступного алгоритму: 1)
тезаруса – з чого повинен здійснюватися відбір; 2)
детектора або хто здійснює відбір; 3) селектора –
або за допомогою чого здійснюється відбір.
До універсальних механізмів самопідсилення
(як позитивних, так і негативних мультиплікаторів)
слід віднести такі ефекти: масштабу; досвіду; вдосконалення на основі зростання інтелектуального
капіталу системи; координації, кооперації та інтеграції; психологізації економіки.
Водночас прояв цих механізмів на практиці, як
можна легко пересвідчитися на прикладі найрізноманітніших ієрархіях економічних систем, не носить закономірного характеру. Обмеження цих механізмів можуть бути пояснені наступним:
1) множинністю рівноваг, коли розв’язків
може бути багато, а результат невизначений (неможливо достеменно передбачити, який стан для даної системи є оптимальним чи більш ефективним);
2) можливими неефективностями (еволюція,
прогрес економічних систем не є запрограмованою,
і занепад таких та тривале існування в неефективному стані є звичайною альтернативою); з цим асоціюється негативний ефект одного із ключових положень інституційної теорії – про так звані «інституційні пастки» [31, с. 22–28], при чому ті ж самі
напрямки (так звані «типи траекторій»), навіть неефективні, можуть повторюватися неодноразово;
3) ефектами замикання та залежності від
шляху, коли важко вийти за рамки певного, раніше
досягнутого розв’язку (з цим асоційовано складнощі зміни станусистеми до кращого – автором це
окресленояк ефект«негативного наслідування»);
4) залежністю від попереднього, менш ефективного стану системи (опір традиційних для менш
ефективної системи інститутів та відповідних механізмів функціонування системи);
5) опортунізмом агентів/реципієнтів/бенефециаріїв системи (під цим розуміємо неочікувані і
негативні за своїм змістом по відношенню до системи дії її учасників, які і здійснюють так чи інакше
згаданий вище опір до змін).
Процес змін системи у її геометричній проекції
передбачає об’єктивність чітко визначеного імпульсу, що і порушує стан сталого руху [32, с. 243–
265]. Саме імпульсність розвитку забезпечує рух
конструкцій, в результаті чого моделюються умови
середовища, де особливу цінність має існування нестійких станів. Виходячи з теорії економічного розвитку, Й. Шумпетером обґрунтовано в якості подібних імпульсів роль фактору підприємницьких

Sciences of Europe # 53, (2020)
інновацій, коли система вже не повертається до рівноваги, а переходить до нового, якісно іншого стаціонарного стану рівноваги із іншими параметрами,
що економічно пов’язане із заощадженням, інвестиціями та змінами основного капіталу [33, с. 157–
190]. Це, у свою чергу, призводить до утворення нових способів чи комбінацій ефективнішого використання наявних обмежених ресурсів. Звідси прикладна реалізація матриці динаміки ринку потребує
опису відповідних імпульсів як в історичному аспекті вітчизняного ринку овочевої продукції, так і
стосовно прогнозних моделей його заданого розвитку.
Зі свого боку вважаємо, що такі імпульси можуть бути як позитивними, так і негативними. Так,
свого часу колективізація у колишньому СРСР, будучи безумовно масштабним імпульсом змін, призвела до різкого зменшення мотивованості більшості з тодішніх груп агентів. З огляду на вищезазначене, динаміку ринку овочевої продукції України
об’єктивно визначали імпульси у той чи інший період розвитку системи [34, c. 62].
Синергетична модель динаміки економічних
систем передбачає, що самоорганізація (причому як
підсилюючої, так і обмежуючої дії), так само як і
сама динаміка розвитку, з великим рівнем ймовірності може бути описана ефектами корпоративної
взаємодії агентів. В такому контексті ідея синергетики може бути трактованою у тому вигляді, що:
1) будь-яка економічна система виявляє надзвичайну чутливість до зовнішніх впливів, коли
слабкий імпульс та відповідні зміни на вході можуть привести до катастрофічної і часто несподіваної зміни на виході; це підтверджує особливість нелінійних динамічних систем, що не може бути описане
однозначно
трактованими
причиннонаслідковими залежностями;
2) механізм таких збурень полягає у ланцюговій реакції, коли кожен з результатів у цьому ланцюгу чинить більш істотний вплив на кожен наступний.
Кожна з описаних можливостей, як вже відзначалося, може реалізуватися у точці біфуркації, що
виникає внаслідок коливань, в якій система знаходиться у нестійкому стані, і яка являє собою переломний, критичний момент у процесі розвитку системи, в якому така здійснює вибір шляху. Інакше
кажучи, це точка розгалуження варіантів розвитку,
точка, у якій відбувається катастрофа, тобто якісні,
стрибкоподібні, раптові («гладкі») зміни, стрибки у
розвитку.
Отже, авторське бачення загальної моделі динаміки репрезентативного ринку, що повною мірою
стосується вітчизняного ринку овочевої продукції,
відповідає загальній композиційності змін, що мають еволюційні (адаптаційні) і революційні (стрибок, катастрофа) стадії. Реалізація еволюційного
етапу пов’язана із відносно повільним накопиченням кількісних і якісних змін структури системи,
відповідно до яких у точці біфуркації система змінює свій розвиток, обираючи один з можливих для
себе атракторів. В результаті цього відбувати-
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меться якісний стрибок за катастрофічним сценарієм, тоді як система формує нову дисипативну
структуру, яка відповідає обраному атрактору.
Окремим і принциповим питанням є вірність
тези про запрограмованість напрямку розвитку від
нижчого до вищого (так звана «спіраль розвитку»)
універсальної економічної системи у тривалому періоді. Як загальновідомо, класична та некласична
теорія виходять із закономірності такої спіралі розвитку, тоді як, наприклад, інституційна теорія – про
відсутність такої закономірності, а, отже, про закономірну невизначеність змін. За всієї нашої симпатії до ідей капіталізму і цінностей ринкової економіки, розглянуті вище положення про динаміку ринків як складних нелінійних систем примушують
стверджувати, що прогрес економічної системи, що
трансформується (або намагається трансформуватися до кращого стану), не є закономірним. Такий
прогрес досягається скоріше цілеспрямованою,
тривалою, витратною і інтелектуальноємною політикою, що, в свою, є похідною від відповідної ідеології. Обидва терміни містять більше значення,
аніж термін «державна політика», тому що включає
не тільки регуляції, але й всю сукупність необхідних для забезпечення змін суспільних норм (наприклад, масові дух підприємництва, економічну активність кращих груп агентів та суспільне схвалення
таких у соціумі, імплементація цих норм до культури даного суспільства і т. д.).
Отже, вірогідність прогресу та регресу ринків
обумовлена наявністю не тільки прогресивних атракторів та позитивних мультиплікаторів самоорганізації, самопідсилення та синергії, але й атракторами деградації і безпосередньо руйнування. При
цьому, як вище було наголошено, очевидно, будьякий ринок, так само як і вітчизняний ринок овочевої продукції не являє собою монолітний об’єкт національного рівня, що характеризується однозначними параметрами: у реальності це швидше сукупність різних економік, ринків, типів ринкового
обміну, ринкових механізмів і виробництва, що,
умовно кажучи, нашаровуються і функціонують з
великим ступенем автономності. Динаміка таких
сегментів об’єктивно може бути різною, що доводиться конкретними фактами. Тому наявність одночасно для всіх сегментів «спіралей розвитку» у
напрямку до більш ефективного може бути або так
званим «щасливим збігом обставин», або ж виключно сприятливим сценарієм змін. В Україні множинність сегментів ринку-(ів) та різноспрямованість спіралей розвитку є реальним фактом з домінуванням негативних атракторів ринкових реформ.
Довготривалі прогнози щодо розвитку досліджуваного ринку в Україні так чи інакше зводиться
до двох варіантів: конвергенції (тобто поступового
наближення до стану існуючого у світі аналогу (ів), що визнані як ідеальні об’єкти – так званих «західних моделей») чи дивергенції (динаміки за різноспрямованими сценаріями, де має місце власний,
унікальний варіант такого). Вважаємо, що у довготривалому періоді сценарій конвергенції – переважно на еволюційній стадії – є закономірним в силу
наявності спільних законів розвитку економічних
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систем та геометрії динаміки. Тим не менше, такий
прогрес у короткостроковому періоді зовсім не є
безальтернативним варіантом: якійсь час ринок, що
не керується за законами системного підходу та нелінійного немонотонного розвитку, може перебувати у неефективному стані, тоді як дивергентність
може проявлятися, перш за все, у точках біфуркації.
При цьому така система управління має ширше змістовне поле аніж регулятивна політика,
адже, знову ж таки, охоплює не тільки дії держави
чи особливості присутніх ринкових механізмів, але
й інституційну матрицю всього суспільства.
Висновки. Представлені у даному підрозділі
підхід до побудови методики, логіки та алгоритму
досліджень розглядалися у руслі загальної авторської методології.
Авторський підхід до аналізування динаміки
ринків як складних нелінійних систем представлений у даному разі як окрема методологія законів
еволюції економічних систем; при цьому положення наведених теорій та методологічних підходів, як вважаємо, надають загальну і достатньо універсальну модель ідентифікації можливих сценаріїв розвитку. Прикладне значення цієї часини
досліджень окреслено насамперед можливістю
впливати на процеси динаміки ринків через реалізацію окремої системи управління.
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АННОТАЦИЯ
В настоящей работе объектом исследования являются территориальные экономико-экологические системы, образованные водными объектами разнообразной физико-географической основы – водные бассейны Украины. Целью настоящего исследования явилась разработка методологических подходов в
оценке условия для устойчивого и сбалансированного развития экономико-экологических систем водных
бассейнов Украины.
Для достижения поставленных задач в работе проведен анализ влияния природоохранной деятельности на территории водного бассейна как одного из основополагающих факторов экономического и социального развития региона. Проведена оценка источников возникновения задержек в реакции экономикоэкологической системы на проведенные природоохранные мероприятия. В представленной работе рассмотрены условия, обуславливающие возможность возникновения рисков в развитии региональной системы водного бассейна с учетом внешних и внутренних факторов влияния.
При решении поставленных в работе задач на основе применения методов анализа и синтеза, сравнительного сопоставления и логического обобщения проведен анализ структурных элементов экономикоэкологической системы водного бассейна, а также их роль и значение в обеспечении устойчивого и сбалансированного развития региональной системы.
ABSTRACT
The object of the study are the territorial economic and ecological systems formed by water objects of a
diverse physical and geographical basis-the water basins of Ukraine. The purpose of this study was to develop
methodological approaches in assessing the conditions for sustainable and balanced development of economic and
ecological systems of Ukrainian water basins.
To achieve the set tasks, the work analyzes the impact of environmental protection activities in the water
basin as one of the fundamental factors of the region's economic and social development. An assessment was made
of the sources of delays in the reaction of the economic-ecological system to the environmental measures carried
out. In the presented work, the conditions that determine the possibility of risks in the development of a regional
water basin system, taking into account external and internal factors of influence, are considered.
The analysis of the structural elements of the economic and ecological system of the water basin, as well as
their role and importance in ensuring a stable and balanced development of the regional system, was carried out
in the solution of the tasks set in the work based on the application of analysis and synthesis methods, comparative
comparison and logical generalization.
Ключевые слова: пресноводные бассейны, экономико-экологические системы, устойчивое развитие.
Keywords: freshwater basins, economy-ecology systems, sustainable development.
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Introduction. Sustainable development of a social-economy-and-ecology system of water basins implies a development under which meeting all needs of
productive forces emerging in the territories is provided, with the qualitative indices of the involved natural and power resources, as well as the ones for all natural spheres maintained and the social needs of the society met.
The topicality of the problem related to development of sustainable in economic, environmental and social terms economy-and-ecology systems of water basins in Ukraine is conditioned by the pronounced degradation of nature and resource potential leading to
emergence of complex and negative situations of socioeconomic and environmental origin.
Resource intensity of production and economic
activity within a water basin is of great importance for
implementation of environmentally sound and balanced development, in view of the amount of natural
resources being limited to a considerable degree.
Therefore, to ensure a positive impact on the environmental security and sustainable development, measures
shall be taken to develop resource-saving technologies
and methods for productive and economic activity, to
provide increase in feed stock utilization ratio, to develop and implement technologies which could facilitate recycling of the generated (gaseous, liquid and
solid) wastes.
Sustainability of a nature management system in
the course of implementation of productive and economic activities in the territory of the water basins will
in turn exert positive influence on environmental safety
in cases when measures on restoration of quantity and
quality of the natural resources used in productive and
economic activity are conducted; development and
practical application of a system of norms to provide
sustainable use of natural resources and their protection
from a negative influence on part of productive and
economic facilities will be carried out.
Considering the paramount importance of water
resources in socio-economic development, the fact that
the water and environmental crisis is primarily a component of the ecological crisis in Ukraine
[1,p.164;2,p.212], it is highly relevant to study the conditions for a balanced and sustainable development of
economic and environmental systems water basins of
Ukraine.
Purpose and objectives of the study. The aim of
the study is the development of methodological approaches in assessing the conditions for sustainable and
balanced development of economic and ecological systems of Ukrainian water basins.
To achieve this goal it is necessary to accomplish
the following tasks:
1. Conduct an analysis of the impact of environmental protection as one of the factors of sustainable
and balanced development of economic and environmental systems.
2. To assess the sources of delay in the reaction of
the economic-ecological system to the implementation
of environmental measures.
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3. Conduct a risk assessment in the development
of the economic and ecological system of the water basin, taking into account external and internal factors of
influence.
Examining existing solutions to the problem. In
recent years, the spectrum has significantly expanded,
and various scientific research has been significantly
intensified in the issues of sustainable development of
freshwater systems related to the solution of urgent
problems of optimization of nature management, protection and improvement of the natural environment.
Today, the hydroecological problems of Ukraine
have acquired not only national but also international
significance. The water factor has become not only one
of the main indicators that limit the development of the
production sphere of individual regions, but also the
unconditional paradigm of Ukraine's national security.
The methodological basis for assessing the conditions for the sustainable and balanced development of
various economic and ecological systems for the territory of Ukraine was laid in the research of a number of
scientists [5,p.56;6;10,p.136; 11,p.216;13,p.165]. Particular attention in these studies has always been given
to the analysis and assessment of freshwater resources
as a basic natural factor that determines not only the
level of development of the production sphere of the
region, but also the social component of community
life.
Among the main directions of the solution of the
problem in question, identified in the resources of the
world scientific periodicals, can be singled out:
in the development of the conceptual
framework for the economic evaluation of the natural
resource potential in terms of sustainable development
of the region [9,p.126;12,p.210;15,p.301];
- special attention was paid to the economic aspects of the theory of regional sustainable development
in their works [16,p.453;17,p.260;18,p.79;19,p.1156];
- in particular, in works [11,p.252;20,p.1157],
along with the economic and financial aspects of solving the problems under consideration, the issues of resolving institutional issues, as well as addressing the
problems of environmental policy at different levels;
- a somewhat alternative variant was proposed in
works [8,p.425;21,p.216;22,p.174;23,p.141], which assumes the main focus in the solution of the task should
be directed to environmental activities in water basins,
the development of modern low-waste and resourcesaving technologies. The authors [5,p.72;10,p.187]
have a special role to invest in the environmental protection of water basins in Ukraine.
The authors of [7,p.281;24,p.47;25,p.169] propose
a different approach to solving the problem under investigation, when sustainable and balanced development of the territory is carried out in the context of the
development of integrated water basin management
schemes.
Despite the considerable amount of scientific research, the issues of methodological justification of the
overall strategy from the point of view of sustainable
and safe development of economic and ecological systems at the regional level - the level of the water basin
- remain insufficiently studied.

Sciences of Europe # 53, (2020)
Material and methods. To solve the tasks set in
the work, methods of analysis and synthesis, comparative comparison, logical generalization and analogies
were used, in combination with monographic and
graphoanalytical studies.
One of the major factors to influence environmentally sound and sustainable development of the economy-and-ecology system in the water basins is efficient
nature protection activity [3,p.307;4,p.265;5,p.68].
Nature protection activity in the territory of water
basins shall develop on the basis of comprehensive nature protection programmes which foresee protection
from negative influences on part of productive and economic facilities in all natural spheres.
The research results demonstrate that inclusion of
relevant nature protection aggregates and systems, as
well as the systems for recycling of raw material resources directly into the technological processes will
prove the most efficient decision.
Currently the following types of regions in
Ukraine are distinguished: high risk regions, medium
risk regions, relative risk regions and safe regions. It is
obvious that the abovementioned classification of the
regions by the level of risk requires their differentiation
for development of appropriate economy-and-ecology
systems.
Safe and sustainable development of the economy-and-ecology systems of the water basins indicated
above consists in sustainable development of economic, environmental and social conditions of population life.
Development of the economic constituent of the
economy-and-ecology system of the water basins predominantly depends on the state of finance and credit
system as well as investment and fiscal policies.
Presently the crisis in the world economic system
exerts a strong impact on the development of economic
constituent of the mentioned economy-and-ecology
system.
It should also be pointed out that all the constituents of the economy-and-ecology system of the water
basins are closely interrelated and have constantly influenced each other through the results of their development.
Progress of the economic constituent exerts impact on development of the environmental component
through creation of appropriate conditions for development of nature protection activity, which, in its turn,
has influence on the environmental situation in this
water basin. Deterioration or improvement of the environmental situation exerts respective negative or positive influence on economic and social constituents of
this economy-and-ecology system in a water basin.
Thus, hereinafter, by sustainable development of
the economy-and-ecology system of the water basins,
establishment and maintenance of sustainable and safe
development of all of the structural constituents of this
economy-and-ecology system (economic, ecological
and social ones) is meant. A leading role herein is
played by the economic constituent, in view of the required investment and financial resources for all of the
constituents of the economy-and-ecology systems in
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the water basins (economic, ecological and social ones)
being dependent on its development.
A great role in provision of safe and sustainable
advance of all of the three constituents of the economyand-ecology system is played by optimality of the strategy for their development.
As is shown above, especially significant role in
provision of sustainable and safe development of the
economy-and-ecology system of the water basins is
played by propagation of nature protection activity.
Efficient nature protection activity provides creation of favourable conditions for advance of an economic constituent of the economy-and-ecology system,
since it contributes to introduction of up-to-date lowwaste and resource-saving technologies and approaches into productive and economic activity.
Efficient nature protection activity also contributes to improvement of living conditions, increase in
working capacity of the population, decline in morbidity, i.e. provides a solution to a number of social problems which favourably affects advance of the economic
constituent.
Provision of safe and sustainable development of
the economy-and-ecology systems of the water basins
is founded on finding solution to the following tasks:
- study and analysis of the available reserves of
natural resources and appraisal of their output capability for the use in productive and economic activity;
- study into a possibility to substitute abundant resources for the scarce ones;
- development of energy-saving technologies and
approaches;
- development of new energy sources (sun and
wind power, energy of sea tides etc.);
- development of resource-saving and low-waste
technologies and approaches;
- development and scientific-and-technological
advance-based introduction of technological approaches into productive and economic activity aimed
at assurance of decreased emissions and discharge of
harmful substances into the natural environments;
- development of the methods for restoration of
qualitative indices of natural resources;
- development of technologies and approaches to
provide recycling of wastes from productive and economic activity;
- increased efficiency of the use of financial, material and human resources in productive and economic
activity;
- increased personal interest of domestic and foreign investors in making an input to development of all
of the constituents in an economy-and-ecology system;
- creation of favourable conditions for development of small and medium-size enterprises.
Safe and sustainable development of the economy-and-ecology systems of water basins is conditioned by a number of factors:
- resource intensity of productive and economic
activity;
- sustainability of the system of nature management;
- development and efficiency of nature protection
activity;
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- availability and development of environmentally
dangerous productions;
- occurrence of harmful emissions into the atmosphere in the course of productive and economic activity;
- discharges of harmful substances into the water
bodies;
- availability and development of natural reservation measures;
- introduction of innovations into the nature protection activity;
- environmental situation in marine nature management;
- change in the climate conditions.
Resource intensity of productive and economic activity is of great significance in course of implementation of safe and sustainable development of economyand-ecology systems in the water basins, since, as it
was mentioned above, the amount of natural resources
is limited to a considerable degree and they, as a rule,
are nonrenewable. Therefore, in order to ensure positive impact of this factor on safety and sustainability of
development of the abovementioned systems, it is necessary to take measures aimed at establishment of resource-saving technologies and approaches in productive and economic activity; increase in the feedstock
use coefficient; development and introduction of technologies to provide recycling of the generated wastes
(gaseous, liquid and solid).
Sustainability of the nature management system in
water basins will have positive effect on safe development of the economy-and-ecology systems in case of
conducting measures on restoration of the amount and
quality of the natural resources used in productive and
economic activity, elaboration and practical application
of a system of norms to provide sustainable use of natural resources and their protection from negative influences on part of productive and economic facilities.
Availability and development of environmentally
dangerous productions aggravate to a substantial degree safety of development of the economy-and-ecology systems in Ukrainian water basins which is of crucial importance for the economy, since environmentally dangerous productions such as chemical
enterprises, petroleum refineries and nuclear power
plants have considerable unit weight in the structure of
industrial production.
Environmentally dangerous production facilities
account for more than 42% of industrial capital assets,
with more than 33% of production and 21% of the population employed in the industry. Currently, the negative impact on safe functioning of environmentally dangerous enterprises increases through depreciation of
their basic productive assets, which is 55% for the
chemical and petrochemical industry and more than
40% in the power industry. All the aforesaid conditions
result in an increased number of emergency situations.
Along with the environmentally dangerous productions, solid and liquid wastes containing plenty of
harmful substances also exert negative influence on
safe and sustainable development of economy-andecology systems of the water basins. As a result of con-

Sciences of Europe # 53, (2020)
ducting productive and economic activity in the territory of the water basins in Ukraine about 730 thousand
tons of toxic solid wastes are generated annually. Their
total accumulated amount makes 4,2 billion tons, with
the area of land under these wastes reaching 135,000
hectares.
Liquid wastes from chemical enterprises are kept
in the special storages, which occasionally carry out
emergency discharges into the reservoirs. In this way
the chemical enterprises annually discharge about 50
million tons of pollutants into the rivers and other water
bodies. The waste waters contain fluorine, phenol, formaldehyde, pesticides and other harmful substances.
More than 80% of the water resources are polluted with
radioactive substances. A large amount of solid wastes
which contain toxic and often radioactive substances,
in various regions of Ukraine has negative impact on
safe and sustainable development of the economy-andecology systems. Obsolescence of technological equipment, ineffective technologies and approaches in productive and economic activity lead to a substantial decrease in safety and sustainability of development for
these systems.
Pollution of the atmosphere with harmful substances negatively affects safe and sustainable development of economy-and-ecology systems of the water basins. The largest amount of harmful substance inflow
get into the atmosphere from electrical power, metallurgical, chemical and petrochemical enterprises, as
well as from motor transport.
The state of water objects also has negative impact
on safe and sustainable development of the economyand-ecology systems of the water basins. Ukraine could
be classified as an ecocatastrophe zone as relates pollution of reservoirs, rivers and coastal areas.
About 20 km3 of sewages are annually discharged
into the water bodies of Ukraine, including more than 5
cubic km of insufficiently treated waters.
More than 50 million tons of harmful substances,
including fluorine, formaldehyde, phenol, pesticides
and other harmful substances, get into water bodies annually.
The environmental situation in the sea water area
of the North-western part of the Black Sea is a negative
factor for safe and sustainable development of economy-and-ecology systems of the water basins. The
main pollution sources for this part of the Black Sea are
as follows: sea transportation of oil and oil products,
freight operations with oil and oil products, bilged water drain, watercraft bunkering, sea shipwrecks, municipal waste waters and sewages from coastal facilities of
various origin, river runoffs, marine oil production and
polluted atmospheric precipitation. Furthermore, high
accident rate of watercraft is observed.
To increase safety and enhance sustainability of
development of economy-and-ecology systems in the
water basins, there is a need for greening industrial production and economic activity based on faster and extended application of scientific and technical advances
(primarily low-waste technologies and approaches
where efficient raw material and power resource use is
made).
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A certain positive role in ensuring the abovementioned safety and sustainability is first and foremost
played by specially protected areas such as reserve
zones of various kinds, namely biosphere reserves, natural reserves and national nature parks.
The protected zones mentioned above are environmentally secured by a package of special measures to
provide conservation of invariable environmental situation in this territory.
Presently the protected zones of various status in
Ukraine amount to more than 7040 with the total area
of 2715,4 thousand hectares.
The protected zones can be of the national and the
local value which is why their influence on environmental safety may vary to a substantial degree.
The protected zones of nationwide significance, as
a rule, have positive influence on environmental safety
at the national scale. The protected zones of local significance exert positive impact on environmental safety
in a particular region. It is necessary to notice that the
protected zones are unevenly allocated across the territory of Ukraine. The least amount of the protected areas
is the share of the Vinnytsya, Dnipropetrovsk, Kyiv and
Kharkiv provinces and the greatest portion is in the
Zakarpattia, Ivano-Frankivsk and Khmelnytsk ones.
The positive influence of the protected areas on
environmental safety is in that their availability in a
province ensures a decrease in the negative load on
natural spheres through the instrumentality of relevant
legislative and regulatory acts on prohibition or limitation of productive and economic activity in a given
territory.
Nowadays, we all are witnesses to and participants of development of adverse climate conditions,
which will affect safe development of the economyand-ecology systems. Reasons for emergence and development of such phenomena as warming-up of the
climate, increased number of earthquakes, intensification of volcanic activity, flash floods etc., have not yet
been finally established, though vast researches into
them have already been conducted. At the same time it
should be noted that researches into the influence of
weather-climate factor on safe and sustainable development of the economy-and-ecology systems in
Ukraine are conducted in an insufficient scope.
Topicality of such researches is substantiated by
the fact that an annual socio-economic loss from natural
calamities makes up about USD 1 bn. The total socioeconomic loss from natural calamities worldwide increased 40 times within the latest three decades. A tendency for considerable rise in socio-economic loss
from natural calamities conditioned by the climate
change is possible to partially attribute to rise in the humanity awareness of the global nature of these problems and their significance for safe development of the
society which resulted in the increased accuracy of
keeping record of the natural calamities and the extent
of emerging socio-economic damage.
The most dangerous natural calamities for the
south regions of Ukraine are: storms (hurricanes),
droughts and icing.
The weather-climate factor affects not only the
economic situation in various regions but also safe life

21
of all of the peoples and the countries, e.g., drought of
many years in Sahara and Ethiopia compelled hundreds
of thousands of people to imigrate to more favourable
regions.
The greatest influence on safe development is exerted by such climate parameters as temperature of the
outdoor air, illuminance, air humidity, atmospheric
pressure, motion of air masses etc.
Among the criteria to characterize safe and sustainable development of the economy-and-ecology system in Ukraine an account should be taken of a decline
in risk to human life and a decrease of economic losses
from anomalous natural phenomena and the global climate change. It is also necessary to consider a possibility of additional positive economic outcome of the efficient use of the weather-climate factor in productive
and economic activity.
Therefore, inclusion of the information received
from a geographic information monitoring system into
the abovementioned criteria proves necessary. It will
enable enhancement in the efficiency of the use of natural and resource potential and at least partially overcome the negative global climate change occurring
nowadays.
The factors listed above can be subdivided into
two groups by the criterion of territorial influence on
safe development of the economy-and-ecology systems:
- a group of global factors which influence safe
and sustainable development of the world economyand-ecology system (an increase in average temperature on the planet, a change in the global sea level, a
change in ocean currents, a change in the atmosphere
composition etc.);
- a group of local factors which influence safe and
sustainable development of the economy-and-ecology
systems in certain countries or their particular areas
(availability of hazardous production facilities, local
emissions of harmful substances into the natural
spheres, high resource consumption of the finished
goods, imbalance of productive and economic activity,
ineffective nature protection activity, high waste intensity of industrial and economic activity etc.).
Safe and sustainable development of the economy-and-ecology systems is given estimation by the
following indices:
- structure of productive and economic activity;
- rate of change in volume of productive and economic activity;
- rate of change in profit by each type of productive and economic activity;
- rate of change in volume of investment in the development of productive and economic facilities;
- volume and dynamics for investments in development and adoption of scientific and technological advances;
- rates of decline in the capacitory indices for the
finished goods (energy intensity, intensity for material
and cash resources, intensity for raw material costs, intensity for generation of various wastes, capacitive indicators for the inflow of radioactive and extremely
toxic substances into the natural spheres etc.).
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The indices listed above make it possible to get a
sufficiently coherent picture of the economic and environmental situation in a region and the principal directions for its change. The analysis of these indices provides an opportunity to determine the degree of safety
and sustainability under development of national economy-and-ecology systems and bring out the main directions of practical activity to ensure the mentioned safety
and sustainability.
In the aggregate, the indices listed above provide
the systems and integrated analysis of safety and sustainability under development of economy-and-ecology systems.
Discussion. For provision of safe and sustainable
development of the economy-and-ecology systems of
the water basins it is necessary to solve a number of
problems:
- problems of economic nature;
- environmental problems;
- social problems;
- problems of household nature;
- political problems;
- problems of legal and legislative nature;
- problems related to the banking, credit and monetary system stability;
- problems related to stability of investment policy
for nature protection activity;
- problems related to the system of taxation.
Environmental problems, solution of which is required to ensure safe and sustainable development of
economy-and-ecology systems in the water basins, become apparent under deterioration of the atmosphere,
water and land areas, natural and energy resources.
Social problems that should be solved to ensure
safe and sustainable development of the economy-andecology systems in the water basins emerge under aggravation of economic conditions for the life of the population in the regions.
Problems of household nature, solution of which
is essential to ensure safe and sustainable development
of the economy-and-ecology systems in the water basins, are conditioned by demographic situation, living
conditions, occurrence of unresolved social problems,
unemployment, higher sickness rate etc.
Political problems under provision of safe and sustainable development of the economy-and-ecology systems in the water basins consist in the necessity for development and subsequent implementation of a national doctrine to ensure rational nature management in
them. These problems can be solved only on the assumption of persistence on part of the managerial, political and economy personnel, clear-cut domestic and
foreign public policy as regards efficient nature management under productive, economic, community and
consumer activities in the water basins and provision of
environmental protection;
Problems of legal and legislative nature affecting
safe and sustainable development of the economyand-ecology systems can be solved on the assumption
of stable legal and legislative bases, as well as sustained law-enforcement and judicial system, which
shall be grounded on the basis of legislative package
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to provide the legal aspect for nature protection activity and arrangement of conditions for compulsory implementation of the taken decisions.
Safe and sustainable development of the economy-and-ecology systems is influenced by the system
of taxation, which shall provide regular inflow of funds
resulting from the nature protection activity into the
budgets of various level as well as offer an incentive for
productive and economic facilities to develop and implement nature protection measures, which will bring
about a decrease in amount of emissions and discharges
of pollutants into the natural spheres, moderate generation of wastes of various types and provide increased
efficiency of natural resource and energy potential
management [5,p.94;23,p.45;24,p.212].
Apart from all of the problems listed above, safe
and sustainable development of the economy-and-ecology systems is substantially influenced by the stability
of banking, credit and monetary systems, as well as
consistency of investment policy related to nature protection which shall be founded on increased attractiveness of nature protection activity for the investors.
In course of conducting analysis of safety and sustainability for development of economy-and-ecology
system in the water basins an interconnection of particular factors should be given due consideration.
Development and subsequent implementation of
the projects related to the use of scientific and technical
advances in nature protection activity to provide favourable conditions for safe and sustainable development of the economy-and-ecology systems are required
for an account of risk factors to be employed.
In this case, the sources of risks may be as follows:
volatility of economic and environmental situation in a
country or in a particular region; instability of political
situation; occurrence and aggravation of emergency situations; initiation and development of meteorological
catastrophes; occurrence of nuclear contamination of
natural resources; emissions of toxic substances into
the natural spheres; terrorism acts etc.
An integrated assessment of economy-and-ecology significance of one risk source or another could be
based on the relevant expert appraisals.
The appraisal of risk significance conducted by
expert by the parameters of a process under study is
performed to estimate a probability of emergency situations and a decrease in the influence of favourable
conditions for safe development of the economy-andecology systems.
Probability analysis for economy-and-ecology
risk conducted in course of implementation of innovative projects with nature protection purposes makes it
possible to considerably raise standards of quality for
the relevant planning, manufacturing and subsequent
exploitation of complicated technological and organizational schemes, where the use of scientific and technical advances in nature protection activity is made
with the aim of attaining higher level of safe development for the economy-and-ecology systems.
Use of reasonable and effective methods is called
for to provide minimization of risk impact on the results
of implementation of scientific and technical advances
in nature protection activity to influence the possible
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sources of risks under provision of safe development
for the economy-and-ecology systems.
It is crucial to consider the fact that primarily the
risks exert latent negative impact on economic and environmental efficiency of the project which is concealed within the stochastic fluctuations in some parameters of the nature protection process. To reveal the
probability of economic or environmental risk in course
of implementation of a number of nature protection
measures, it is necessary to use special methods for
probabilistic forecast of the values for the nature protection process index under the study.
In this case, the measures for prevention of possible risk impact will represent conventional measures to
suppress the fluctuations of the index towards the negative. If the changes of this parameter exceed the permissible limits under the influence of growing economic and environmental risks, special measures on
further improvement of the taken project decisions.
Measures on crisis management imply bringing
the package of nature protection activities in accordance with the internal dynamics of change in economic
and environmental situation due to the varying external
situation.
Apart from the measures listed above, crisis management actions of sufficient effectiveness may consist
in writing off outdated fixed capital, urgent replacement of out-of-date technological and nature protection
equipment, limitation in employment of factory and office staff, professional development, reduction in nonmanufacturing overheads etc.
The negative impact of risks, pertaining to nature
protection activity, depends to a large extent on timeliness of taking crisis management measures.
The
conducted
researches
[3,p.264;5,p.48;25,p.244] show that risks are divided
by the characteristics into the following groups: internal, external, reasonable, incidental, microlevel, macrolevel, objective, subjective, system, current, predictable, insured etc.
Practical activity of the predominant number of
productive and utility enterprises proves that in course
of implementation of an nature protection activity
aimed at ensuring safe development of the economyand-ecology systems, it is reasonable to apply probability prognostication for the risks treated as the sources
of crisis phenomena under this type of activity. It provides an opportunity for taking crisis management
measures in accordance with the scheduled procedure.
Conclusions. Thus, in course of implementation
of nature protection activity to ensure safer and more
sustainable development of the economy-and-ecology
systems, organizational and economic methods should
be used for identification of risk probability under practical application of scientific and technical advances to
provide decrease in the probability of these risks and
the possibility of their development towards a crisis
phenomenon.
One of the factors to contribute to emergence and
development of risks under introduction of scientific
and technical advances in nature protection activity is a
delay in the response of an economy-and-ecology system to the results of nature protection activity.
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The research proved that there were two sources
of the delay in response of an economy-and-ecology
system to implementation of nature protection
measures:
- extensionality of the economy-and-ecology systems causes a time lag in manifestation of the results of
nature protection activity which results in development
of an erroneous idea of inefficiency of influence of scientific and technical advances being put to use in the
exercise of nature protection measures taken under an
economic-and-environmental situation;
- time delay in course of introduction of scientific
and technical advances under the nature protection programs which is brought about by unsatisfactory organization of the stated nature protection measures, lack of
necessary legislative and regulatory acts and insufficient funding.
The following four types of a delay in response of
an economy-and-ecology system to the use of scientific
and technical advances under provision of safe and sustainable development of the economy-and-ecology systems can be distinguished:
- a response delay against the moment when scientific and technical advances start to influence an
economy-and-ecology system in course of implementation of a nature protection activity;
- a strategic delay, which results in the response of
an economy-and-ecology system, which takes shape
only upon introduction of all of the supposed alternatives of scientific and technical advances aimed at enhancement of nature protection activity, to ensure safe
development of the economy-and-ecology systems;
- a delay caused by a threat of change in the status
of a particular economy-and-ecology system which
brings about adoption of additional regulatory and legislative acts as well as taking supplementary organizational measures on the use of scientific and technical
advances;
- a delay caused by inertia of thought on part of the
executors, their psychological unpreparedness to introduction of such innovations and, as a consequence,
leading to false assessment of economic and environmental efficiency of the implemented scientific and
technical advances.
One or another type of risk becomes apparent depending on the following external and internal factors:
economic and environmental situation; availability of
stakeholders who are ready to make the investments of
the required amount; availability of necessary equipment; availability of properly trained personnel; availability of methods to provide introduction of relevant
scientific and technical advances into practical nature
protection activity; operation of legislative and regulatory acts to provide legitimacy for the application of
relevant scientific and technical advances under the nature protection programmes to provide safe development of the economy-and-ecology systems.
Use of the system and an integrated approach in
course of application of scientific and technical advances in nature protection activity to ensure safe development of the economy-and-ecology systems is to
be one of the principle directions for risk prevention.
This shall imply not only economic, environmental and
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technical adaptation of these systems to practical application of the relevant scientific and technical advances
but also appropriate academic and psychological training of the staff.
Organization of prognostication, aimed at detection of probable positive changes in safe development
of the economy-and-ecology systems, is of great importance for the efficient use of scientific and technical advances to provide safe and sustainable development of the economy-and-ecology systems and risk
prevention. Successful performance of such prognostication provides an opportunity for considerable reduction in risk probability.
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АНОТАЦІЯ
У статті розкрито сутність та роль бюджетної політики в умовах економічних перетворень; досвід
розвитку бюджетних відносин у країні, що свідчить про підвищення рівня дієвості бюджетних інститутів,
необхідність розвитку інституційного середовища формування бюджету. Визначено, що бюджетна політика як вагомий інструмент системи державного регулювання економіки має спиратися на довгострокову
програму економічного і соціального розвитку країни; стратегічними завданнями бюджетної політики у
сучасних умовах є забезпечення макроекономічної стабільності, сприяння структурній перебудові економіки, забезпечення узгодженості всіх складових фінансової політики, удосконалення інструментарію бюджетного прогнозування, удосконалення засад бюджетного планування, у тому числі на середньострокову перспективу. Доцільним є використання адаптивної інституційної архітектоніки бюджетної системи, яка ґрунтується на системі бюджетного регулювання та враховує оптимальні співвідношення між елементами
зазначеної системи і циклічність соціально-економічного розвитку. Показано, що розробка бюджетної політики із врахуванням циклічності соціально-економічних процесів, бюджетної збалансованості, запровадження системного оцінювання ступеня досягнення поставлених завдань сприятиме дієвому перетворенню
вітчизняної економіки у напрямі інноваційної моделі розвитку; виважена бюджетна політика є вагомою
умовою соціально-економічного розвитку країни, здійснення результативних економічних перетворень.
ABSTRACT
The article reveals the essence and role of budget policy in the context of economic transformation; experience in the development of budgetary relations in the country, which indicates an increase in the level of efficiency
of budgetary institutions, the need to develop the institutional environment of budget formation. It is determined
that the budget policy as an important tool of the system of state regulation of the economy should be based on a
long-term program of economic and social development of the country; The strategic objectives of budget policy
in modern conditions are to ensure macroeconomic stability, promote structural adjustment of the economy, ensure
consistency of all components of financial policy, improve the tools of budget forecasting, improve the principles
of budget planning, including in the medium term. It is advisable to use the adaptive institutional architecture of
the budget system, which is based on the system of budget regulation and takes into account the optimal relationships between the elements of this system and the cyclical nature of socio-economic development. It is shown that
the development of budget policy taking into account the cyclical nature of socio-economic processes, budget
balance, the introduction of systematic assessment of the degree of achievement of objectives will contribute to
the effective transformation of the domestic economy in the direction of innovative development model; a balanced
budget policy is an important condition for the socio-economic development of the country, the implementation
of effective economic transformations.
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перетворення,соціально-економічний розвиток країни.
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Постановка проблеми. На сучасному етапі
розвитку державних фінансів важливим є підвищення ефективності бюджетної політики як дієвого
інструменту впливу на соціально-економічний розвиток суспільства. Економічна сутність ефективно-

сті державних видатків як складової системи бюджетного регулювання соціально-економічного розвитку полягає у сукупності досягнутих результативних показників, що відповідають основним цілям та завданням бюджетних призначень з
урахуванням обсягу здійснених видатків бюджету,
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дієвості інституційних перетворень розвитку суспільного середовища. Доцільним є удосконалення інституційних засад результативності бюджетної системи, у тому числі формування доходів бюджету з
урахуванням виваженої податкової політики, ефективного планування та використання видатків бюджету, регулювання міжбюджетних відносин, управління державним боргом виходячи з циклічності
економічного розвитку, стану державних фінансів,
що сприятиме підвищенню динамічної збалансованості бюджету як вагомого інструменту розвитку
соціально-економічних відносин країни.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед вагомих наукових досліджень зарубіжних вчених у сфері розвитку бюджетних відносин можна
назвати праці П.Арестіса, В.Нордхауса, П.Самуельсона, Дж. Стігліца, Дж.Тейлора. Питання формування бюджетної політики досліджуються у працях
вітчизняних вчених: Т.Канєвої [2,7], С.Качули [5],
Л.Лисяк, І.Луніної, В.Макогон [1,3,4], М.Пасічного
[2,6,7], І.Чугунова [1-7] та інших.
Метою статті є розкриття сутності та основних напрямів бюджетної політики в умовах економічних перетворень.
Виклад основного матеріалу. Бюджетна політика виступає важливою складовою державного
фінансового регулювання та ефективним інструментом реалізації економічної політики країни щодо
забезпечення макроекономічної рівноваги в умовах
інституційних перетворень. Метою бюджетного регулювання є створення відповідного суспільного
середовища для стійкого економічного зростання
та формування дієвих інституційних взаємовідносин щодо визначення пріоритетів здійснення бюджетної політики, вдосконалення методологічних
засад бюджетного планування та прогнозування,
розподілу та перерозподілу наявних фінансових ресурсів, здійснення дієвого контролю за їх використанням, реалізація основних завдань та стратегічних цілей суспільного розвитку. Важливим є адаптація бюджетної політики до тенденцій циклічного
економічного розвитку, що передбачає формування
сучасних фінансових інститутів, збалансування фіскального навантаження, утримання індикативних
значень дефіциту бюджету та державного боргу
при сприянні інноваційній перебудові економіки.
Довгострокова збалансованість бюджету характеризує показники виконання дохідної та видаткової частини бюджету, частку дебіторської та кредиторської
заборгованості зведеного, державного та місцевих бюджетів у загальній сумі видаткової частини відповідного бюджету, рівень податкового навантаження на
економічну систему, фінансування дефіциту бюджету
та державного боргу. Рівень збалансованості бюджетного регулювання впливає як одночасно, так і з лагами
у часі, на інтегрований показник запасу стійкості бюджетної системи, що відображає можливість своєчасного виконання фінансових зобов’язань державними органами управління та місцевого самоврядування. Важливим є розробка обґрунтованих засад
перерозподілу валового внутрішнього продукту через бюджетну систему, визначення пріоритетних
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напрямів використання бюджетних коштів та реалізація низки заходів щодо досягнення стратегічних
цілей соціально-економічного розвитку країни [1].
Бюджет як суспільно-економічна категорія відображає відповідні відносини у процесі розподілу
та перерозподілу валового внутрішнього продукту
щодо вироблення, розподілу, споживання послуг і
регулювання соціально-економічного розвитку з
метою задоволення потреб суспільства. Бюджетна
політика є одним із вагомих інструментів економічного зростання, оскільки у процесі її формування
здійснюється розробка основних напрямів використання бюджетних коштів, керуючись необхідністю вирішення завдань, які стоять перед країною на
певному етапі. Рівень збалансованості бюджетної
політики впливає на темпи економічного розвитку,
а також на інтегрований показник запасу стійкості
бюджетної системи, який визначається сукупністю
вагомих бюджетних показників, що характеризують стан бюджетної системи. Важливо запровадити
відповідну методологію розрахунку на певному інтервалі часу показника запасу стійкості бюджетної
системи, який повинен враховувати, передусім, показники питомої ваги дебіторської та кредиторської
заборгованості зведеного, державного та місцевих
бюджетів до загальної суми видаткової частини відповідного бюджету, аналогічний показник заборгованості за соціальними виплатами, податкове навантаження на економіку, рівень виконання дохідної та видаткової частин бюджету, рівень
фінансування дефіциту бюджету, питому вагу державного боргу у валовому внутрішньому продукті.
Розробка і реалізація бюджетної політики має спиратися на науково обґрунтовані положення та результати проведених досліджень з питань бюджетних відносин, що безперечно посилить збалансованість державних фінансів та створить необхідні
умов и для підвищення рівня керованості економічних процесів країни. Основним завданням бюджетного регулювання є забезпечення виконання завдань соціально-економічного розвитку держави та
адміністративно-територіальних одиниць, однак
при цьому важливою є підтримка у необхідних межах запасу стійкості бюджетної системи [2].
Доцільним є використання адаптивної інституційної архітектоніки бюджетної системи, яка ґрунтується на системі бюджетного регулювання та враховує оптимальні співвідношення між елементами
зазначеної системи і циклічність соціально-економічного розвитку. Адаптивні інституційні зміни у
бюджетній системі є необхідною складовою економічного зростання. З метою розробки і реалізації
збалансованого бюджетного регулювання протягом певного часового інтервалу бюджетна політика
має визначатися, виходячи, з одного боку, з циклічності економічного розвитку, з іншого - зі стану
державних фінансів і запасу стійкості бюджетної
системи, суттєве зменшення якого може призвести до ускладнень у проведенні ефективного бюджетного регулювання для позитивного впливу на
економічне зростання.
Пріоритетними напрямами бюджетної політики мають стати вдосконалення інституційного
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середовища фінансового регулювання, підвищення
дієвості фінансово-бюджетного планування і прогнозування, посилення взаємозв’язку фінансового
регулювання із циклічністю економічного розвитку, забезпечення макроекономічної збалансованості. Вагомим є подальше зміцнення ролі бюджетної
складової в забезпеченні економічного зростання.
Для стимулювання економічного зростання необхідним є активне використання дефіциту бюджету
з метою збільшення видаткової частини бюджету,
особливо в умовах відносного зменшення податкового навантаження на економіку, проте розмір державного боргу та економічні можливості держави
по його обслуговуванню є фактором обмеження обсягу дефіциту бюджету. В періоди сталого економічного зростання при необхідності, особливо за
умови наявності значного обсягу державного боргу, доцільним є використання профіциту бюджету.
В умовах обмеженості фінансових ресурсів вагомим
завданням бюджетної політики є спрямування видатків на пріоритетні напрями соціально-економічного
розвитку країни, обґрунтування цілей, завдань та
принципів бюджетної політики, узгодження фінансових можливостей бюджету щодо їх реалізації в межах бюджетних періодів. Динамічна трансформація економічної системи визначає необхідність збалансування бюджетів усіх рівнів з урахуванням
циклічних коливань реального валового внутрішнього продукту, індексу споживчих цін, державного боргу, валютного курсу. Доцільним є формування бюджетної політики на основі засад, що передбачають
стабільність,
передбачуваність
податкового регулювання, обмеження бюджетного
дефіциту та державного боргу, формування бюджету з урахуванням прогнозу основних фінансово-економічних показників, що покладені в основу бюджетного планування. Важливим у процесі
розробки та реалізації бюджетної політики є удосконалення системи управління державними фінансами, посилення ефективності регулятивної функції бюджетних механізмів, здійснення структурних
змін в економіці, спрямованих на підвищення темпів економічного зростання. Вагомим завданням
бюджетної політики є адаптація до змін структури
суспільних відносин, впливу зовнішніх економічних факторів, інституційних перетворень економічної системи. З метою підвищення темпів економічного зростання та посилення результативності
структурних перетворень економіки доцільним є
проведення інституційних змін системи бюджетних відносин [3].
Подальший розвиток програмно-цільового методу у бюджетному процесі передбачає: забезпечення прозорості бюджетного процесу; здійснення
оцінки діяльності учасників бюджетного процесу
щодо досягнення поставлених цілей та виконання
завдань за результатами виконання бюджету, проведення аналізу причин неефективного виконання
бюджетних програм; упорядкування системи організації діяльності головних розпорядників бюджетних коштів щодо формування і виконання бюджетних програм шляхом чіткого розмежування відповідальності за реалізацію відповідної бюджетної
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програми між визначеними головним розпорядником бюджетних коштів відповідальними виконавцями бюджетних програм; посилення відповідальності головного розпорядника бюджетних коштів
за дотримання відповідності бюджетних програм
законодавчо визначеній меті його діяльності, а також за фінансове забезпечення бюджетних програм
і результати їх виконання; підвищення якості розроблення бюджетної політики, ефективності розподілу і використання бюджетних коштів. З метою
посилення впливу бюджетної політики на економічне зростання необхідно здійснювати заходи, спрямовані на підвищення рівня збалансованості і прозорості бюджету, ефективності використання бюджетних коштів, удосконалення міжбюджетних
відносин, забезпечення якісного виконання бюджетів усіх рівнів, здійснення дієвого державного фінансового контролю. Необхідним є не тільки розробка прогнозних бюджетних показників на середньострокову перспективу але й визначення
довгострокової бюджетної стратегії з урахуванням
циклічності економічного розвитку, що підвищить
керованість бюджетного процесу [4].
Бюджетна політика як складова державного регулювання суспільного розвитку є сукупністю фінансових відносин, інституційного забезпечення
щодо формування та використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення фінансово-економічної збалансованості, результативності економічних перетворень. Доцільним є удосконалення інституційних засад результативності бюджетної
системи, у тому числі формування доходів бюджету з урахуванням виваженої податкової політики, ефективного планування та використання видатків бюджету, регулювання міжбюджетних відносин, управління державним боргом виходячи з
циклічності економічного розвитку, стану державних фінансів, що сприятиме підвищенню динамічної збалансованості бюджету як вагомого інструменту розвитку соціально-економічних відносин країни. Бюджетне регулювання виступає як сукупність
механізмів, що координують фінансові взаємозв’язки щодо формування та використання бюджетних коштів. Основним завданням фінансового, у
тому числі бюджетного регулювання, є забезпечення виконання завдань соціально-економічного
розвитку держави та адміністративно-територіальних одиниць, однак при цьому важливою є підтримка передусім запасу стійкості бюджетної системи.
Механізм реалізації бюджетної політики має інтегруватися в єдину систему державного регулювання
економіки. Бюджетна політика є дієвим інструментом економічного зростання, суттєво впливає на
трансформаційні перетворення у галузях економіки, підвищення якісного рівня людського потенціалу, інноваційного розвитку економіки. Подальший соціально-економічний розвиток країни у певній мірі залежить від підвищення якісного рівня
системи планування та використання бюджетних
видатків [5].
Як суспільно-економічна категорія бюджетна
політика має певну структуру, яка охоплює суб’єкт,
об’єкт і взаємозв’язки між ними, відповідний набір
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методів та інструментів регулювання згідно з визначеними у суспільстві цілями та завданнями. До
структурних елементів бюджетної політики також
належать: розроблення науково обґрунтованої концепції розвитку бюджету, яка формується на основі
вивчення потреб сучасного стану суспільного розвитку, тенденцій соціально-економічного розвитку
та стратегічних пріоритетів держави; визначення
основних напрямів формування та використання
бюджетних ресурсів на перспективу і поточний період; здійснення заходів, спрямованих на досягнення поставлених цілей.
Основною метою бюджетної політики є забезпечення довгострокової збалансованості бюджетної системи, яка передбачає формування стабільної
податкової бази на основі створення сприятливих
умов для розвитку бізнесу, своєчасного та достатнього рівня фінансування основних напрямів розвитку соціально-економічної сфери, формування
ефективного механізму міжбюджетного регулювання. Світовий досвід підтверджує, що бюджетна
рівновага досягається при збалансованому бюджеті, який має впливати на темпи економічного
зростання, рівень добробуту населення.
Бюджетна політика в сфері видаткової частини
бюджету є вагомим інструментом забезпечення розвитку суспільства. Важливим завданням державних фінансових інститутів є визначення співвідношення між динамікою економічного зростання і часткою валового внутрішнього продукту, що
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перерозподіляється через бюджетну систему. На рівень зазначеного перерозподілу впливає інституційна модель економіки, циклічна економічна динаміка, демографічна структура населення, якісний
рівень бюджетних інститутів. З метою підвищення
результативності бюджетних витрат при вирішенні
стратегічних завдань соціально-економічного розвитку країни вимагають поглиблення дослідження
питання довгострокового прогнозування видатків
бюджету, принципів середньострокового планування бюджетних видатків на основі програмно-цільового методу та їх впровадження в діяльність розпорядників бюджетних коштів. Прогнозний показник питомої ваги видатків зведеного бюджету
України у валовому внутрішньому продукті на
2021-2032 роки становить 34,15 відсотка, в тому числі 2021-2023 роки - 34,60 відсотка, 2024-2026 роки
- 34,25; 2027-2029 роки - 33,84; 2030-2032 роки 33,92 відсотка, найбільше середнє значення цього
показника за наведений період становлять видатки
на соціальний захист і соціальне забезпечення - 9,35
відсотка;освіта - 5,88; загальнодержавні функції 5,57; охорону здоров'я -3,38;економічну діяльність2,79;громадський порядок, безпеку та судову
владу-2,85;оборону-2,43 відсотка;найменше - видатки на охорону навколишнього середовища-0,25 відсотка; духовний та фізичний розвиток - 0,81; житлово-комунальне господарство - 0,85 відсотка.

Таблиця
Прогноз питомої ваги видатків зведеного бюджету України
у валовому внутрішньому продукті на 2021-2032 роки, відсотки
Функціональна класифікація
2021-2023
2024-2026 2027-2029 2030-2032
Загальнодержавні функції
5,64
5,58
5,54
5,52
Оборона
2,50
2,44
2,38
2,40
Громадський порядок, безпека та судова влада
2,85
2,84
2,84
2,85
Економічна діяльність
2,97
2,88
2,67
2,64
Охорона навколишнього середовища
0,26
0,25
0,24
0,25
Житлово-комунальне господарство
0,87
0,85
0,83
0,84
Охорона здоров'я
3,39
3,38
3,37
3,38
Духовний та фізичний розвиток
0,82
0,81
0.80
0,80
Освіта
5,92
5,87
5,85
5,88
Соціальний захист та соціальне забезпечення
9,38
9,35
9.32
9,36
Всього
34,60
34,25
33,84
33,92
Джерело: розраховано авторами на основі даних Державної казначейської служби України, Державної служби статистики України, діалектичного методу пізнання, методу експертних оцінок.
Система фінансово-економічних інститутів є
результатом розвитку і постійного вдосконалення
відповідних взаємовідносин в процесі формування,
регулювання і використання національного доходу
з метою задоволення потреб суспільства. Результативність економічних перетворень в значній мірі
залежить від якісного рівня інституційної складової
фінансової архітектоніки, стійкості фінансової системи країни, ефективності впливу фінансових інструментів на економічний розвиток країни.
Рівень збалансованості бюджетної політики
впливає на темпи економічного розвитку, а також
на інтегрований показник запасу стійкості бюджетної системи, який визначається сукупністю вагомих
бюджетних показників, що характеризують стан

бюджетної системи. Тому важливо запровадити відповідну методологію розрахунку на певному інтервалі часу показника запасу стійкості бюджетної
системи, який повинен враховувати, передусім, показники питомої ваги дебіторської та кредиторської
заборгованості зведеного, державного та місцевих
бюджетів до загальної суми видаткової частини відповідного бюджету, аналогічний показник заборгованості за соціальними виплатами, податкове навантаження на економіку, рівень виконання дохідної та видаткової частин бюджету, рівень
фінансування дефіциту бюджету, питому вагу державного боргу у валовому внутрішньому продукті
[6].
Виникнення бюджетних відносин і зміни в них
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відбуваються внаслідок розвитку економіки, яка є
передумовою і одночасно об’єктом їх впливу. Однак слід зазначити, що можливості використання
бюджету в макроекономічному регулюванні
пов’язані з умовами і результатами виробництва,
рівнем розвитку економічних відносин. Отже, бюджетна система є адаптивним механізмом у системі
регулювання економіки, спрямованим на забезпечення адекватності регулятивних заходів внутрішнім і зовнішнім змінам економічного середовища з
метою економічного розвитку держави та адміністративно-територіальних одиниць.
До основних принципів побудови бюджетної
системи слід віднести: принцип суспільної значимості, заснований на єдиному підході до соціальної
спрямованості бюджету, ранжируванні суспільних
потреб за ступенем їх значимості та забезпеченні
відповідно до цього їх різного фінансування; принцип єдності бюджетної системи – цілісність бюджетного законодавства, організації та функціонування
бюджетної системи та бюджетного процесу; принцип розмежування доходів і видатків між бюджетами – визначенні повноважень з формування доходів бюджету, встановлення і виконання видаткових
зобов'язань; принцип самостійності, який відображає обов'язок органів влади забезпечувати бюджетний процес і ефективність використання бюджетних коштів для забезпечення розвитку країни та адміністративно-територіальних одиниць; принцип
збалансованості означає, що обсяг видатків бюджету має відповідати сумарному обсягу доходів і
надходжень із джерел фінансування бюджетного
дефіциту; принцип результативності передбачає
досягнення запланованих соціально-економічних
цілей бюджету; принцип прозорості полягає у відкритості для суспільства та засобів масової інформації усіх бюджетних процедур та етапів бюджетного
процесу; принцип адресності та цільового характеру означає, що всі бюджетні кошти виділяються
в розпорядження конкретних одержувачів із зазначенням цілей їх використання.
Запровадження показників ефективності у бюджетне планування потребує удосконалення не
тільки механізмів фінансування, а й управління
державним сектором економіки в цілому. Доцільним є удосконалення механізму посилення впливу
держави на економічний розвиток шляхом переходу від управління видатками до управління відповідними результатами як складової програмноцільового методу планування бюджету.
Подальший розвиток системи планування та
виконання бюджетів, що ґрунтується на принципах
програмно-цільового методу, потребує удосконалення стадій бюджетного процесу щодо запровадження елементів середньострокового планування,
посилення спрямованості бюджетного планування
на кінцеві результати та підвищення ефективності
витрачання бюджетних коштів. Впродовж останніх
років бюджетна політика не у достатній мірі забезпечувала економічне зростання країни на засадах
інвестиційно-інноваційного розвитку та структурно-інституційних перетворень. Одним із основних
завдань бюджетного регулювання є упорядкування
кількості бюджетних програм, зокрема шляхом
складання головними розпорядниками бюджетних
коштів плану діяльності на наступні за плановим
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два бюджетні періоди відповідно до середньострокових пріоритетів; розробки та затвердження паспортів бюджетних програм, складання звітів про їх
виконання; здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та проведення оцінки ефективності бюджетних програм, внутрішнього фінансового контролю
за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов’язань розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів [7].
Інституційний підхід передбачає розгляд бюджетної політики як динамічної системи, що постійно вдосконалюється відповідно до основних макроекономічних завдань. Створення відповідних
інституційних умов для формування та реалізації
ефективної бюджетної політики потребує використання адаптивної системи бюджетного регулювання, що сприятиме досягненню збалансованого
та стійкого соціально-економічного розвитку країни. Необхідність забезпечення цілеспрямованого
впливу на темпи економічного зростання вимагає
формування відповідного якісного рівня системи
бюджетного регулювання, яка ґрунтується на сукупності бюджетних інструментів, удосконалення інституційних засад фінансово-економічних перетворень. Інституційні засади бюджетної політики ґрунтуються на інтеграції складових фінансового механізму
у сфері формування доходів бюджету, планування видатків бюджету, міжбюджетних відносин, управління
державним боргом, виходячи із циклічності економічного розвитку, стану державних фінансів, що сприяє
підвищенню дієвості бюджетного механізму як вагомого інструменту розвитку соціально-економічних відносин суспільства.
Бюджетний механізм є вагомим інструментом
соціально-економічного розвитку країни, забезпечення створення умов для сталого економічного
зростання, модернізації економіки і соціальної
сфери, підвищення рівня і якості життя населення.
Основу бюджетної політики складають напрями і
завдання, які визначають довгострокову перспективу формування і використання фінансових ресурсів державного та місцевих бюджетів, шляхи вирішення завдань, що випливають з особливостей суспільного розвитку країни та циклічності
економічних процесів, динамічну збалансованість,
стійкість та стабільність функціонування бюджетної системи. Досягнення стратегічних цілей соціально-економічного розвитку країни залежить від
ступеня врахування в бюджетній політиці тенденцій розвитку інституційного середовища фінансово-бюджетного простору, динаміки суспільного
розвитку. Підвищення дієвості бюджетного механізму та його взаємозв’язків з фінансовими інститутами на сучасному етапі розвитку системи державних фінансів обумовлює необхідність поглиблення
дослідження бюджетної архітектоніки, розробки
концепції її інституціоналізації на основі обґрунтування оптимальних співвідношень бюджетних, податкових, соціальних, державних боргових складових, що визначають бюджетний простір. Формування обґрунтованої бюджетної архітектоніки
надасть можливість реагувати на вплив ендогенних
та екзогенних факторів, зміни зовнішньоекономічної кон’юнктури, зберігаючи відповідні бюджетні
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параметри цілісного економічного розвитку та забезпечити фінансову стійкість держави на основі застосування якісних перспективного бюджетного прогнозування та планування. Розвиток суспільних відносин потребує поглиблення досліджень щодо впливу
бюджетних видатків на динаміку соціально-економічних процесів, посилення дієвості використання
видатків бюджету як ефективного інструменту регулювання економічного розвитку країни, підвищення якісного рівня бюджетного прогнозування і
планування видатків бюджету, результативності
бюджетної політики.
Процеси формування бюджетної політики мають бути спрямованими на створення базових інституційних передумов для підвищення рівня людського потенціалу, можливостей його повноцінної
реалізації. Ступінь розвитку людського потенціалу
залежить від стану сукупності його динамічних характеристик, в тому числі у сфері охорони здоров’я,
освіти і науки, культури, доходів населення і рівномірності їх розподілу. Співвідношення фінансування публічних послуг формується на основі наявного попиту на них у суспільстві, рівня їх якості та
соціально-економічної ефективності. Посилення
дієвості бюджетного регулювання людського розвитку зумовлено динамікою суспільних змін і потребує виділення достатнього обсягу коштів для фінансування галузей соціальної сфери.
Бюджетна політика як вагомий інструмент системи державного регулювання економіки має спиратися на довгострокову програму економічного та
соціального розвитку країни. Упорядкування регулюючих цілей бюджетної політики, дозволяє досягти відповідного збалансування процесу перерозподілу фінансових ресурсів у суспільстві, рівня задоволення суспільних потреб. Необхідним є
забезпечення перетворення бюджетного механізму
в дієвий засіб реалізації соціально-економічної
стратегії, підвищення ефективності використання
бюджетних коштів. Соціальні пріоритети бюджетної політики мають зменшувати нерівномірність
ринкового механізму розподілу доходів, вирішувати питання подолання бідності. Розбудова інституту бюджетної політики, що включає розробку відповідних норм, правил, інституцій сприятиме вирішенню проблем, які існують у сфері державних
фінансів. Архітектоніка бюджетної політики має
створювати належні інституційні умови функціонування фінансової моделі у суспільстві, які у сукупності повинні формувати механізм впливу на економічне зростання, сприяти підвищенню добробуту
суспільства.
Висновки. Встановлення пріоритетів бюджетної політики на середньо- та довгострокову перспективи, здійснення системної оцінки досягнення відповідних цілей і завдань соціально-економічного
розвитку країни, визначених при плануванні бюджетів минулих періодів надає можливість своєчасного прийняття управлінських рішень у сфері державних фінансів, адекватного реагування на зміни
внутрішнього та зовнішнього економічного середовища. Визначення пріоритетів державної підтримки, спрямованої на економічне зростання та соціальний розвиток є одним з важливих завдань бюджетної
політики.
Інститут
бюджетного
регулювання має ґрунтуватися на сукупності форм,
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засобів, механізмів формування та реалізації завдань бюджетної політики, які визначають умови
взаємовідносин учасників бюджетного процесу.
Основними пріоритетними напрямами розвитку
бюджетної системи визначено запровадження середньострокового бюджетного планування у розрізі
головних розпорядників бюджетних коштів, бюджетних програм; удосконалення методологічних
засад програмно-цільового методу планування бюджету; застосування дієвих підходів управління
державними фінансами. Однією з основних цілей
бюджетної політики є забезпечення стійкого довготривалого економічного зростання, шляхом структурно-інноваційних перетворень економіки, створення сприятливого інвестиційного середовища,
достатньо високого рівня соціально-економічного
розвитку суспільства з урахуванням збалансованості державних фінансів, що реалізується через інститути бюджетного регулювання.
Із метою посилення впливу бюджетної системи на соціально-економічний розвиток суспільства потрібно вживати заходи, спрямовані на підвищення рівня збалансованості і прозорості бюджету,
ефективності витрачання бюджетних коштів, удосконалення міжбюджетних відносин, забезпечення
якісного виконання бюджетів усіх рівнів, здійснення дієвого фінансового контролю. Таким чином
бюджетна політика як інструмент державного регулювання суспільного розвитку є сукупністю фінансових відносин, інституційного забезпечення щодо
формування та використання бюджетних коштів,
спрямованих на досягнення фінансово-економічної
збалансованості, результативності економічних перетворень.
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АНОТАЦІЯ
У статті сформовано, що процес формування моделі публічного адміністрування питань місцевого
значення в Україні повинен здійснюватися на основі відповідності міжнародним стандартам місцевої демократії. Здійснено умовний поділ міжнародних нормативно-правових актів у сфері місцевої демократії
за рівнем впливу на реалізацію права на місцеве самоврядування. Встановлено необхідність першочергового впровадження всіх приписів Європейської хартії місцевого самоврядування 1985 року в українську
модель публічного адміністрування питань місцевого значення. Визначено основні проблеми у формуванні ефективної моделі публічного адміністрування питань місцевого значення в Україні.
ABSTRACT
The article states that the process of forming a model of public administration on local issues in Ukraine
should be carried out on the basis of compliance with international standards of local democracy. The conditional
division of international legal acts in the field of local democracy according to the level of influence on the implementation of the right to local self-government has been carried out. The necessity of primary implementation of
the provisions of the European Charter of Local Self-Government of 1985 in the Ukrainian model of public administration on issues of local significance has been established. The main problems in the formation of an effective model of public administration on local issues in Ukraine are identified.
Ключові слова: ефективність, міжнародні стандарти, місцева демократія, місцеве самоврядування,
нормативно-правові акти, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, принципи, публічне
адміністрування, хартія.
Keywords: efficiency, international standards, local democracy, local self-government, normative legal acts,
state authorities, local self-government bodies, principles, public administration, charter.
Постановка проблеми. Сучасна модель публічного адміністрування питань місцевого значення в Україні лише формується як особлива державно-управлінська, упорядкована та нормативноуніфікована спільна діяльність органів державної
влади, місцевого самоврядування та громадськості
загалом щодо реалізації місцевої демократії. Однак,
українське публічне адміністрування питань місцевого значення має низку правових та організаційних проблем, які загалом негативно впливають на
реалізацію основних прав, свобод та законних інтересів осіб в суспільстві. Ці проблеми можна вирішити і шляхом реальної імплементації міжнарод-

них приписів у вітчизняну модель публічного адміністрування, адже міжнародні нормативні акти мають дійсно ефективні засади функціонування місцевої влади.
Аналіз досліджень та публікацій. Процес імплементації міжнародних стандартів місцевого самоврядування в процес вирішення питань на місцевому рівні в Україні стало предметом дослідження
багатьох вчених, до числа яких належить Н. Бодак,
В. Журавський, О. Звіздай, О. Петришин, В. Погорілко, О. Ременяк, В. Серьогін, О. Фрицький, О. Чернеженко, О. Ярмиш та інші.
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При цьому, проблеми у впровадженні міжнародних стандартів у сформуванні моделі публічного адміністрування питань місцевого значення в
Україні вказують на безумовну актуальність обраної тематики і, відповідно, є метою даного науковотеоретичного виклику.
Методологія дослідження ґрунтується на використанні, в першу чергу, формально-юридичного
методу (для аналізу сучасних норм міжнародного
та національного законодавства у сфері здійснення
місцевої демократії) та методу аналізу та синтезу
(при розгляді модерних позицій вчених та формуванні авторських висновків).
Виклад основного матеріалу. Модель публічного адміністрування питань місцевого значення в
Україні повинна формуватися на базі основних
міжнародних стандартів місцевої демократії, адже,
саме міжнародні нормативні акти є основою для реального гарантування права місцевого самоврядування та реалізації демократії в цілому.
Міжнародні стандарти – це міжнародно-правові норми, що регламентують основні форми і методи здійснення місцевого самоврядування. Ці норми держави світу приймають в межах міжнародних, міждержавних органів та організацій. Такими
міжнародними органами та організаціями є: Всесвітній союз органів місцевого самоврядування, Комітет регіонів, як інституція Європейського Союзу. У
Раді Європи функціонують інституції, зокрема Парламентська Асамблея, Комітет міністрів, Європейська комісія “За демократію через право” тощо. Ці
міжнародні органи розробляють та приймають правові документи, які є обов’язковими для додержання і виконання країнами-учасницями. Такими
документами є: хартії, декларації, конвенції, резолюції, рекомендації, що безпосередньо стосуються
різних сфер місцевої демократії й муніципальної діяльності [6, с. 96-102].
Міжнародні стандарти місцевої демократії
сформовані у низки міжнародних актах, які умовно
можна поділити за рівнем впливу на реалізацію
права на місцеве самоврядування. Основними міжнародними актами місцевого самоврядування є: Європейська хартія місцевого самоврядування 1985 р.
[3]; Всесвітня декларація місцевого самоврядування 1993 р. [11]; – Хартія Конгресу місцевих і регіональних влад Європи [8]; Європейська хартія
міст 1992 р. та 2008 р. [10; 9] тощо.
При цьому, до міжнародних актів, які додатково визначають засади здійснення місцевої демократії, на наш погляд, належать і основні нормативні
акти, які закріплюють права людей, наприклад:
Міжнародний пакт про громадянські і політичні
права 1973 р.; Міжнародний пакт про економічні,
соціальні і культурні права 1973 р.; Загальна декларація прав людини 1948 р.; Конвенція про захист
прав людини і основоположних свобод 1950 р.; Декларація принципів міжнародного спостереження
за виборами 2006 р. тощо.
Якщо коротко охарактеризувати основні міжнародні акти у сфері публічного адміністрування,
то найперше варто вказати, що імплементація міжнародно-правових стандартів місцевої демократії в
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національне законодавство під час реформування
місцевого самоврядування в Україні зумовлена низкою негативних чинників, а саме: 1. Розвиток місцевого самоврядування зупинився на рівні територіальних громад після прийняття Конституції України та відповідних нормативно-правових актів
щодо місцевого самоврядування, оскільки матеріально-фінансова база територіальних громад не могла на належному рівні забезпечити усі повноваження місцевого самоврядування. 2. Потреби суспільства, що постійно розвивається, зростають і
відповідно потребує вдосконалення й система місцевого самоврядування. 3. Незабезпечення місцевим самоврядуванням функціональної підтримки
сприятливого життєвого середовища, необхідного
для всебічного розвитку людини, її самореалізації,
захисту її прав, надання населенню якісних і доступних адміністративних та соціальних послуг шляхом сталого розвитку громади. 4. Система територіальної організації влади не відповідає розвитку
суспільства і потребує підвищення ефективності
управління суспільним розвитком на відповідній
території. 5. Наявність недоліків у адміністративнотериторіальному устрої, що й спричинило дефекти
територіальної організації влади. Такими дефектами територіальної організація влади є: відсутність цілісної території адміністративно-територіальної одиниці базового рівня; перебування територіальної громади села, селища, міста у складі іншої
територіальної громади або на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, територіальної громади району в місті. 6. Конфліктність відносин між органами публічної влади на місцях, а
саме між органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади тощо [7, с. 96102].
Для України публічне адміністрування будується перш за все на основі засад Європейської хартії місцевого самоврядування 1985 р. [3] та Всесвітньої декларації місцевого самоврядування 1993
р. [11]. Всесвітня декларація місцевого самоврядування з'явилася всього через два місяці після відкриття для підписання Європейської хартії місцевого самоврядування. Хоча Декларація місцевого
самоврядування в 1993 р. не є документом, обов'язковим для виконання Україною, але становить значний інтерес – адже в ній знайшла свій відбиток і
закріплення позиція широких кіл світової громадськості, активістів і спеціалістів муніципального
руху з питань становлення і функціонування локальної демократії [6, с. 241; 11].
Європейська хартія про місцеве самоврядування розроблена Радою Європи 15 жовтня 1985 р.
і тоді ж відкрита для підписання державами учасниками. Україною Європейська хартія підписана в
м. Страсбург 6 листопада 1996 р. та ратифікована
Законом України 15 липня 1997 р. [3; 4, с. 242-249].
Європейська хартія про місцеве самоврядування є
основним нормативним актом щодо формування
принципів публічного адміністрування питань місцевого значення, при цьому, ефективне використання положень Хартії є можливим лише за співіснування трьох факторів: 1) необхідного теоретико-
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правового забезпечення та його розвитку; 2) постійного втілення теоретичних здобутків на практиці;
3) взаємодії перших двох факторів за рахунок здійснення ефективного правового регулювання. Принципи, що закріплені в Хартії, мають стати фундаментом для побудови унікальної системи ефективного та спроможного місцевого самоврядування,
оскільки саме на їх основі функціонують найбільш
розвинуті системи місцевого самоврядування у
світі [5, с. 84-91].
Згідно з експертним висновком щодо відповідності національного законодавства України положенням Європейської хартії місцевого самоврядування, що в Україні на рівні Конституції, законів та
практики повністю чи частково не реалізовані деякі
вимоги Європейської хартії місцевого самоврядування. При проведенні реформи системи місцевого
самоврядування в Україні будь-які принципові
кроки неможливі без внесення системних змін до
Конституції. Занадто детальний опис в Конституції
не стільки принципів як структур та механізмів
практично консервує існуючу систему. Тому Рада
Європи рекомендує, що першим кроком має бути
саме модернізація Конституції. Потрібно: перейти
до загальноєвропейської концепції самоврядування
як права місцевих влад; надати повноцінні права місцевих влад обласним та районним радам; запровадити повноцінне втілення в життя принципу субсидіарності; впорядкувати, привести до логічного систему делегування повноважень; запровадити таку
бюджетну систему, за якої буде забезпечена реальна здатність органів місцевого самоврядування
діяти автономно та під власну відповідальність; відмовитись від зайвої деталізації структур та механізмів, щоби дати можливість законодавцю удосконалювати систему та вчасно виправляти можливі
помилки [2].
Загалом, для України публічне адміністрування питань місцевого значення будується на міжнародних стандартах, що умовно поділяються за рівнем впливу на реалізацію права на місцеве самоврядування, при цьому основу складають
принципи, що закріплені у Європейській хартії місцевого самоврядування 1985 р., що ратифікована
Україною. В умовах проведення реформи місцевого самоврядування в Україні, процесу децентралізації, міжнародні стандарти місцевої демократії
можуть бути ефективно впроваджені лише при постійній взаємодії науковців, практиків, громадськості, місцевої влади та парламентарів. Адже, нині існують значні проблеми впровадження міжнародних стандартів місцевої демократії в українську
модель публічного адміністрування, які пов’язані із
низьким розвитком ефективності врядування на місцевому рівні, незадоволенням потреб сучасного
суспільства, неналежним фінансове, соціальне та
інформаційне забезпечення державою потреб місцевої влади, існуючими конфліктами між органами
державної влади та органами місцевого самоврядування, окремими проблемами правового регулювання місцевої демократії.

33
Висновки та пропозиції. Формування моделі
публічного адміністрування питань місцевого значення в Україні на основі відповідності міжнародним стандартам місцевої демократії є загальнодержавним процесом, що полягає у розробленні, прийнятті та впровадженні засад (в загальному
розумінні) публічного адміністрування у процес
здійснення місцевої демократії з врахуванням фундаментальних та прогресивних приписів міжнародних актів у сфері місцевого самоврядування.
Фактично, на першому плані впровадження
міжнародних стандартів у модель публічного адміністрування питань місцевого значення в Україні є
приписи Європейської хартії місцевого самоврядування 1985 р., що ратифікована Україною, однак,
ще досі існує низка невідповідностей національного законодавства України положенням Європейської хартії місцевого самоврядування, яке за своєю
юридичною природою є незалежною інституцією
демократичної організації. Відповідно, з метою формування засад місцевої демократії, які будуть повністю відповідати вимогам сучасної правової держави та громадянського суспільства в Україні необхідно, в першу чергу, комплексно викорінити
юридично-управлінські конфлікти між органами
державної влади та органами місцевого самоврядування, унормувати правове регулювання місцевої
демократії, реально уніфікувати засади здійснення
публічного адміністрування питань місцевого значення в Україні сучасним міжнародним принципам, в першу чергу, засадам Європейської хартії місцевого самоврядування.
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АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення» №2178 від 25.09.2019 в розрізі нової
світоглядної парадигми, яка передбачає необхідність сучасного розвитку країн у векторі, що задовольняє
потреби нинішнього покоління без шкоди для можливості задоволення власних потреб майбутніми поколіннями.
Обґрунтовано, що для досягнення цілей сталого розвитку необхідно сприяти збалансованому, всеохоплюючому та рівноправному економічному зростанню, яке б створювало більші можливості для всіх,
зменшувало нерівності, підвищувало базові стандарти життя, сприяло справедливому соціальному розвитку та включенню, а також інтегрованому та сталому управлінню природними ресурсами та екосистемами.
Встановлено, що для забезпечення сталого розвитку України та встановлення справедливого балансу
між національними інтересами та правами землевласників, а також, з метою виконання рішення Європейського суду з прав людини щодо обмеження права власності, доцільно повернутись до ідеї створення державного земельного банку.
ABSTRACT
The article analyzes the draft Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on
the Circulation of Agricultural Lands" in the context of a new outlook paradigm, which foresees the need for
modern development of countries in the vector that meets the needs of the present generation without prejudice to
opportunities for future generations to meet their own needs.
It is justified that the achievement of sustainable development goals requires the promotion of balanced, inclusive and equal economic growth, which would create greater opportunities for all, reduce inequalities, raise
basic standards of living, promote equitable social development and inclusion, as well as integrated and sustainable
governance ecosystems.
As a result of the analysis of the amendments to the legislation proposed in the field of agricultural land
circulation, it was concluded that they were completely inconsistent with the goals and objectives of sustainable
development, which were approved at the UN Summit. It has been determined that the introduction of agricultural
land circulation in modern conditions threatens the strategy of sustainable development of Ukraine.
Ключові слова: сталий розвиток, обіг земель сільськогосподарського призначення, раціональне використання земель сільськогосподарського призначення, право власності на землю сільськогосподарського призначення.
Keywords: sustainable development, circulation of agricultural land, rational use of agricultural land, ownership of agricultural land.
Постановка проблеми. Нова світоглядна парадигма передбачає необхідність сучасного розвитку країн у векторі, який задовольняє потреби нинішнього покоління без шкоди для можливості майбутніх поколінь задовольняти власні потреби. Ця

універсальна модель орієнтована на досягнення оптимального балансу між трьома складовими розвитку – економічним зростанням, соціальною інтеграцією та охороною навколишнього середовища. Володіння,
раціональне
використання
та
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розпорядження сільськогосподарськими землями в
Україні має визначальний вплив на загальний стан
навколишнього природного середовища та є суттєвими для гарантування сталого розвитку України.
У вересні 2015 року в рамках 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку відбувся Саміт
ООН зі сталого розвитку та прийняття Порядку
денного розвитку після 2015 року, на якому було
затверджено нові орієнтири розвитку. Підсумковим
документом Саміту «Перетворення нашого світу:
порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030
року» було затверджено цілі та завдання Сталого
Розвитку [1].
Сталий розвиток вимагає узгоджених зусиль
щодо створення всеосяжного, сталого та стійкого
майбутнього для наступних поколінь. Для досягнення цілей сталого розвитку, необхідно сприяти
збалансованому, всеохоплюючому та рівноправному економічному зростанню, яке б створювало
більші можливості для всіх, зменшувало нерівності, підвищувало базові стандарти життя, сприяло
справедливому соціальному розвитку та включенню, а також інтегрованому та сталому управлінню природними ресурсами та екосистемами.
В. Барановський визначає термін «сталий розвиток» (“sustainable development”) як збалансований розвиток. Збалансованість – це пропорційність,
а баланс – це кількісне співвідношення між елементами системи, що визначає збереження її якісних
характеристик. Таким чином, сталий (гармонійний,
збалансований) розвиток – це розвиток, що забезпечує певний тип рівноваги, тобто, баланс між соціально-економічними та природними його складовими [2].
Аналізуючи зміни до законодавства, які пропонуються у сфері обігу земель сільськогосподарського призначення, можна зробити висновок про
повну їх невідповідність цілям та завданням сталого розвитку, які були затверджені на Саміті ООН.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Науково-теоретичним підґрунтям цієї статті
стали концептуальні підходи таких українських та
зарубіжних вчених у галузі аграрного, земельного,
екологічного та інших галузей юридичної науки, як
В. І. Андрейцев [10], Г. І. Балюк [11] та наукові розробки науковців Вінницького національного аграрного університету Г.М. Калетніка [12], Т.К. Оверковської [7].
Формулювання цілей статті. Метою статті є
аналіз правової природи запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні та його доцільності з позиції забезпечення сталого розвитку України.
Виклад основного матеріалу. Земельний кодекс України передбачає, що земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Право власності на землю
гарантується. Використання власності на землю не
може завдавати шкоди правам і свободам громадян,
інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі [3]. Законодавець заклав у норму закону основні положення концепції
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сталого розвитку, заборонивши використання власності на землю на шкоду правам і свободам громадян, інтересам суспільства чи з метою погіршення
екологічної ситуації і природніх якостей землі.
Загальні правомочності права власності розкрито у статті 319 Цивільного кодексу, яка передбачає: 1. Власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. 2. Власник
має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії,
які не суперечать закону. При здійсненні своїх прав
та виконанні обов'язків власник зобов'язаний додержуватися моральних засад суспільства. 3. Усім
власникам забезпечуються рівні умови здійснення
своїх прав. 4. Власність зобов'язує. 5. Власник не
може використовувати право власності на шкоду
правам, свободам та гідності громадян, інтересам
суспільства, погіршувати екологічну ситуацію та
природні якості землі. 6. Держава не втручається у
здійснення власником права власності. 7. Діяльність власника може бути обмежена чи припинена
або власника може бути зобов'язано допустити до
користування його майном інших осіб лише у випадках і в порядку, встановлених законом. 8. Особливості здійснення права власності на національні,
культурні та історичні цінності встановлюються законом [4].
Аналізуючи зазначені норми законів, слід відзначити, що збереження природних якостей землі є
пріоритетною умовою, якою правомочності власника обмежуються. Крім того, земля є національним багатством, а тому згідно пункту 8 статті 319
Цивільного кодексу, особливості здійснення права
власності на землю мають встановлюватись спеціальним законом.
Наразі спеціальний закон, який би гарантував
використання права власності на землі сільськогосподарського призначення без шкоди правам і свободам інших громадян, інтересам суспільства в цілому та забезпечував екологічну безпеку та збереження природних якостей землі в цілому, відсутній.
Натомість, законотворці, згідно проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення» № 2178 від 25.09.2019 року,
планують запровадити торгівлю основним національним багатством України.
У розрізі поглядів міжнародної спільноти, міжнародних судових органів, обмеження права власності особи на землі сільськогосподарського призначення є порушенням прав і свобод людини. У рішенні Європейського Суду з прав людини у справі
Зеленчук та Цицюра проти України (заява № 846/16
та 1075/16) Європейський суд з прав людини одноголосно встановив: порушення статті 1 Протоколу
№ 1 (захист власності) Європейської конвенції з
прав людини. Справа стосувалася скарги на державну заборону продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, яка, за їх словами, порушила їх права на власність як власників таких ділянок [5].
У рішенні Суд постановив, що уряд повинен
вжити законодавчі заходи для забезпечення необхі-
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дного справедливого балансу для власників земельних ділянок сільськогосподарського призначення.
Однак трактувати це рішення, як зобов’язання негайно створити ринок землі сільськогосподарського призначення, без обмежень, не можна. Крім
того, заявникам не було присуджено жодної грошової компенсації. У рішенні лише вказано, що абсолютна заборона України купівлі та продажу земель
сільськогосподарського призначення викликала порушення прав, тому уряд повинен прийняти більш
збалансований закон.
Нова влада першочергово взялась знімати
будь-які обмеження і, колізійними змінами до законів, запроваджувати ринок земель сільськогосподарського призначення, ділити сфери впливу та національне багатство, яке за весь період незалежності вдалось зберегти. У пропонованих змінах до
законодавства цілі та завдання стратегії сталого розвитку щодо збалансованого використання земель
сільськогосподарського призначення не враховані.
На наш погляд, Закон України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо
обігу земель сільськогосподарського призначення»
№ 2178 від 25.09.2019 року суперечить національним інтересам та не встановлює гарантій здійснення права власності на національні цінності. В
контексті забезпечення сталого розвитку України,
запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення потребує подальшого узгодження балансу між соціально-економічними, юридичними та природними чинниками.
Фактори, які унеможливлюють, на даному
етапі розвитку нашої держави, запровадження обігу
земель сільськогосподарського призначення за запропонованим законопроектом:
1. Частина території України контролюється
Російською Федерацією, внаслідок анексії Криму, а
також війни на сході України. Окуповано 17 тис.
км2 Донецької і Луганської областей, разом з Кримом це складає 43,7 тис. км2 – тобто 7,2% території
України. Залишається неконтрольованими 409,7 км
українсько-російського кордону [6].
У проекті закону відсутні спеціальні норми, які
б регулювали ці питання на непідконтрольній території. Згідно законопроекту, набувачами земель
сільськогосподарського призначення на непідконтрольних територіях можуть бути, на загальних засадах, громадяни України і юридичні особи, створені за законодавством України.
Варто звернути увагу і на те, що відносно недавно у нас був гучний скандал з розповсюдженням
українським громадянам угорських паспортів. Засоби масової інформації оприлюднили факти, що
підтвердили, як у місті Берегове, Закарпатської області, консульство Угорщини видавало паспорти
цієї держави нашим громадянам.
У жовтні міністр закордонних справ України
констатував, що Угорщина видала десятки тисяч
паспортів жителям Закарпатської області. Не варто
забувати і про те, що до 2014 року російські консульства в Сімферополі, Одесі та інших містах майже
відкрито роздавали громадянам України паспорти
Російської Федерації. Невизначена кількість осіб з
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подвійним громадянством стала одним із чинників,
який свого часу полегшив анексію Криму. За різними даними, в Україні російські паспорти мають
від 140 до 350 тисяч українців. Більшість з них проживають у Криму та на Донбасі [8].
Внаслідок цих обставин, власниками основного національного багатства можуть стати громадяни України, які одночасно є громадянами інших
країн. Певна кількість осіб з подвійним громадянством приведе до остаточної втрати українських територій.
2. Проблема обігу земель сільськогосподарського призначення є надзвичайно важливою і має
бути винесена на народне обговорення. Згідно з результатами опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг», 73 % українців проти скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Підтримують це лише 19
відсотків опитаних і ще 8 відсотків – не визначилися. Як зазначають соціологи, відносно високий
рівень підтримки ринку землі спостерігається серед
молодих і заможніших респондентів, а також власників паю, які його самостійно обробляють[9].
Питання обігу земель сільськогосподарського
призначення може бути винесено на народне обговорення через електронне врядування за допомогою систем локальних інформаційних мереж та сегментів глобальної інформаційної мережі. Слід відмітити, що в умовах становлення громадянського
суспільства в Україні (недавні історичні події: Помаранчева революція, Революція Гідності та домінуюче об’єднання навколо нової ідеї, яке виразилось у народному волевиявленні на останніх президентських та парламентських виборах, а також
громадський контроль за прозорістю їх проведення), винесення цього питання на народне обговорення через електронне врядування є необхідним
аспектом у взаємовідносинах громадянського суспільства і державної влади. Варто додати, що Президент України обіцяв надолужити «відставання
країни в електронному урядуванні» та створити
«країну в смартфоні».
Парламент, уряд, Президент мають врахувати
думку громадян України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення, не наражаючи країну на зародження протестних настроїв серед населення та новий майдан. Форсування купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення
не відповідає національним інтересам країни.
3. У запропонованих змінах до законів щодо
обігу земель відсутні реальні гарантії підтримки
малого та середнього бізнесу у сільському господарстві, що суперечить стратегії сталого розвитку.
У п.2 статті 130 до Земельного кодексу у проекті
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення» його ініціатори обмежують сукупну площу земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності
громадянина, юридичної особи, з урахуванням
пов’язаних осіб або юридичних осіб, створених за
законодавством України, що мають спільного кін-
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цевого бенефіціарного власника (контролера): в межах однієї області або Автономної Республіки
Крим, не повинна перевищувати 15 відсотків земель сільськогосподарського призначення такої області або Автономної Республіки Крим; не повинна
перевищувати 0,5 відсотків земель сільськогосподарського призначення України.
Обмеження щодо 15 відсотків земель сільськогосподарського призначення області може призвести до концентрації суб'єктів господарювання на
ринку. Прийняття закону у такій редакції приведе
до того, що великі господарства, агрохолдинги скуплять землі, а монополізація призведе до латифундизму. З метою захисту економічної конкуренції,
підтримки малого і середнього бізнесу, реалізації
концепції сталого розвитку, обмеження впливу агрохолдингів на заниження цін на ринку землі, сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності має бути суттєво
зменшена. Крім того, не доцільно визначати обмеження у відсотковому відношенні до території області чи України. Сільськогосподарським товаровиробникам для планування діяльності потрібно
визначення в гектарах, яке має бути законодавчо закріплено. Цілком обґрунтованим видається обмеження у 300 гектарів земель сільськогосподарського призначення України.
4. Відсутність достовірних даних щодо кількісної і якісної характеристики земель сільськогосподарського призначення на території України унеможливлюють запровадження вільного обігу земель
сільськогосподарського призначення на даному
етапі. Сьогодні єдина державна геоінформаційна
система не містить вичерпних відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону України, їх цільове призначення, обмеження у використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику земель та їх оцінку. Як можна запровадити
ефективний обіг земель сільськогосподарського
призначення без ефективного функціонування державного земельного кадастру?
Ще одним важливим питанням, яке потребує
законодавчого врегулювання до запровадження вільного обігу земель сільськогосподарського призначення в умовах сталого розвитку, є землі для органічного виробництва.
В 2017 році загальна площа сільськогосподарських земель з органічним статусом та перехідного
періоду складала близько 289 тис. га (0,7 % від загальної площі земель сільськогосподарського призначення України). Чинний земельний кодекс, як і
проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель
сільськогосподарського призначення», не виокремлюють земель органічного землеробства у складі
земель
сільськогосподарського
призначення.
Тобто, ринок органічної продукції є, а норми у спеціалізованому законі про землі, які використовуються для ведення органічного землеробства - немає. У законодавстві не встановлено їх правового
режиму використання і відтворення якісного стану.
В. І. Андрейцев вважає, що в Земельному кодексі України слід запровадити окремий розділ
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«Органічні землі», під якими він пропонує вважати
визначені земельно-правовою документацією земельні ділянки в межах земель сільськогосподарського призначення для виробництва, переробки,
зберігання тощо сільськогосподарської органічної
продукції за допомогою органічних речовин, яким
властива висока споживча якість та безпека для
здоров’я і життя людей, довкілля та інших матеріальних і духовних цінностей. Ці землі, їх розміри, місце розташування, а також склад визначаються державним земельним кадастром і підлягають сертифікації центральним органом управління, до
повноважень якого входить регулювання земельних відносин та контроль за використанням, охороною земель або за його дорученням відповідним територіальним органам [10].
Фахівцями Інституту агрохімії і ґрунтознавства України доведено, що в межах нашої держави
наявні лише чотири невеликих регіони, в яких стан
ґрунтів гарантує можливість вирощування органічної продукції, яка відповідає світовим стандартам.
Йдеться, зокрема, про Північно-Полтавський, Вінницько-Прикарпатський, Південно-Подільський та
Північно-Східно-Луганський регіони [11].
На наш погляд, передумовою запровадження
обігу земель сільськогосподарського призначення
має бути також і внесення змін до Земельного кодексу ст. ст. 31, 33 – 37 з закріпленням правового режиму земель для органічного виробництва.
5. Наступним чинником, який унеможливлює
запровадження ефективного обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні, є сам проект Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення», який не є збалансованим та не встановлює пріоритетності набуття
права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення особами, які мають сільськогосподарську освіту або досвід роботи у сільському господарстві чи займаються веденням товарного сільськогосподарського виробництва або
юридичним особам України, установчими документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва. Земельні ділянки, правовий
режим яких передбачає призначення для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва,
можуть, відповідно до проекту, продаватись юридичним особам України, у тому числі, і тим, які не
займаються сільськогосподарським виробництвом.
Це сприятиме створенню посередницьких фірм, перекупників та монополізації ринку. Чинна стаття
130 Земельного кодексу, на наш погляд, в більшій
мірі забезпечує право громадян, юридичних осіб на
викуп земельних ділянок для ведення селянського
господарства та забезпечує використання земель за
цільовим призначенням. Діюча норма є пересторогою щодо купівлі земель сільськогосподарського
призначення з метою перепродажу, посередництва
у цій сфері.
6. Вирішальним чинником, який унеможливлює запровадження ефективного обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні сьогодні, є величезні ризики щодо можливості іноземців
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купівлі цієї категорії земель. В умовах проведення
операції об’єднаних сил, надання доступу іноземним громадянам та юридичним особам до основного національного багатства можна прирівняти до
зради національних інтересів. Обмеження щодо можливості набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення іноземцями має на меті захистити національні інтереси.
Однак, слід зауважити, що це обмеження
вплине на формування ціни на землі сільськогосподарського призначення - вони будуть занижені.
Справжня ринкова (європейська) ціна, яка є основним інтересом власників земельних ділянок сільськогосподарського призначення, можлива лише за
участі іноземного капіталу. Таке обмеження не забезпечує права землевласників на справедливу ціну
на ринку земель сільськогосподарського призначення. Крім того, це обмеження розширює можливості купівлі земель сільськогосподарського призначення великими агрохолдингами, особами, які
прагнуть скупити за безцінь ці землі, що приведе до
монополізації.
Тому, до завершення операції об’єднаних сил,
запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні не забезпечує інтереси власників цих ділянок і національні інтереси.
7. Для встановлення справедливого балансу
між національними інтересами та правами землевласників, які прагнуть продати земельні ділянки
сільськогосподарського призначення, доцільно, в
умовах сьогодення, повернутись до ідеї створення
державного земельного банку. Це забезпечить можливість реалізації усіх правомочностей власності
на землі сільськогосподарського призначення. Крім
того, з метою дотримання прав іноземних спадкоємців, а також захисту національних інтересів, доцільно внести зміни, які унеможливлять спадкування землі сільськогосподарського призначення
іноземцями в натурі. Натомість, компенсувати вартість цієї спадщини через державний земельний
банк [12]. Внесення змін до статті 130 Земельного
кодексу з зобов’язанням іноземців, які отримали ці
землі в порядку спадкування за законом, щодо їх відчуження протягом одного року з дня набуття
права власності пропоновані в проекті №2178 від
25.09.2019 р., вважаємо недоцільним.
Висновки.
Отже, запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення в сучасних умовах ставить під загрозу стратегію сталого розвитку України.
1. В умовах проведення операції об’єднаних,
анексії Криму, а також значної кількість осіб, які
мають одночасно громадянство України та громадянство Росії, Угорщини тощо, запровадження
обігу земель сільськогосподарського призначення
може призвести до втрати цих територій.
2. Передумовою запровадження обігу земель
сільськогосподарського призначення має бути народне обговорення через електронне врядування
або проект «країна в смартфоні». Не врахувавши
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думку населення, при запровадженні обігу зазначеної категорії земель, влада наражає країну на новий
соціальний протест.
3. У проекті до закону щодо обігу земель
№2178 від 25.09.2019 відсутні реальні гарантії підтримки малого та середнього бізнесу у сільському
господарстві. Обмеження щодо 15 відсотків земель
сільськогосподарського призначення області призведе до концентрації суб'єктів господарювання на
ринку, збагачення агрохолдингів, узаконення латифундистів.
4. Запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення, за відсутності достовірних
даних щодо кількісної і якісної характеристики цих
земель, суперечить стратегії сталого розвитку України. Передумовою впровадження цього ринку
має бути, також, і внесення змін до Земельного кодексу ст. ст. 31, 33 – 37, з закріпленням правового
режиму земель для органічного виробництва.
5. Проект Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо обігу
земель сільськогосподарського призначення»
№2178 від 25.09.2019 не забезпечує першочерговості набуття права власності на зазначену категорію
земель з метою їх використання за цільовим призначенням.
6. Встановлення ринкової (європейської) ціни,
яка є основним інтересом власників земельних ділянок сільськогосподарського призначення, можлива лише за участі іноземного капіталу. В умовах
проведення операції об’єднаних сил, це може призвести до втрати територій. До завершення операції
об’єднаних сил, запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні суперечить інтересам як власників цих ділянок, так і національним інтересам держави.
7. Для забезпечення сталого розвитку України
та встановлення справедливого балансу між національними інтересами та правами землевласників, а
також, з метою виконання рішення Європейського
суду з прав людини щодо обмеження права власності на землі сільськогосподарського призначення,
доцільно, в умовах сьогодення, повернутись до ідеї
створення державного земельного банку. Це, на початковому етапі запровадження обігу земель даної
категорії, забезпечить реалізацію правомочностей
продажу землевласників.
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АНОТАЦІЯ
Діяльність щодо кінологічного забезпечення є досить складним явищем та розуміється у двох аспектах. Велика кількість суб’єктів кінологічного забезпечення правоохоронної діяльності в Україні свідчить
про складність даного процесу з точки зору узагальнення нормативно-правового врегулювання,
здійснення загального управління. Однак існують механізми, які дозволяють виробити загальні правила,
ключові засади та ідеї, якими керуються суб’єкти кінологічного забезпечення під час своєї діяльності. Їх
називають принципами. Усю сукупність принципів кінологічного забезпечення можна розділити на
декілька груп: загальні принципи, які відображають засади правоохоронної діяльності; принципи управління, що набуваються важливого значення під час управлінських процесів в діяльності суб’єктів кінологічного забезпечення; спеціальні або специфічні принципи – ключові правила та ідею, якими повинні
керуватися безпосередньо кінологи під час діяльності пов’язаної із застосуванням та використанням службових собак.
В рамках дослідження значну увагу приділено трактуванню змісту терміну «принцип», що дозволяє
більш чітко та змістовно розуміти ті принципи, які наведені.
Визначено, що до загальних принципів кінологічного забезпечення правоохоронної діяльності варто
віднести принцип законності; відкритості або гласності; принцип належно організованої взаємодії усіх без
виключення органів у даній сфері; принцип дотримання прав і свобод людини, або принцип гуманізму.
До принципів управління у сфері кінологічного забезпечення правоохоронної діяльності віднесено
спрямованість елементів системи управління на кінцевий результат; мінімізація будь-яких витрат без
втрати якості; структурна єдність усіх управлінських процесів; відповідність управлінських рішень меті
діяльності; спадкоємність, яка «передбачає доцільне використання результатів одного виду управлінської
діяльності іншими її видами; принцип особистої відповідальності за прийняті управлінські рішення, який
полягає у тому, що у процесі управління кожне рішення є результатом дій саме тієї особи, яка його прийняла, а перекладання вини через власні рішення або присвоєння лаврів за рішення інших є недопустимим.
ABSTRACT
Kennel support activities are quite complex and are understood in two respects. The large number of canine
law enforcement agencies in Ukraine testifies to the complexity of this process in terms of generalizing regulatory
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and general management. However, there are mechanisms in place to establish common rules, key principles and
ideas that guide the canine operators in their activities. They are called principles. The whole set of dog support
principles can be divided into several groups: general principles that reflect the principles of law enforcement;
management principles that are important in the management processes in the activities of canine operators; special
or specific principles are key rules and ideas that should be guided directly by dog - breeders when involved in the
use and use of service dogs.
The study has paid considerable attention to the interpretation of the meaning of the term "principle", which
allows a clearer and more meaningful understanding of the principles that are given.
It was determined that the principle of legality should be attributed to the general principles of canine law
enforcement; openness or publicity; the principle of duly organized interaction of all, without exception, bodies in
the field; the principle of respect for human rights and freedoms, or the principle of humanism.
The management principles in the field of canine enforcement of law enforcement activities include the focus
of elements of the management system on the end result; minimization of any costs without loss of quality; structural unity of all management processes; compliance of management decisions with the purpose of activity; continuity, which “implies the expedient use of the results of one type of management activity by its other types; the
principle of personal responsibility for management decisions, which is that in the management process, each
decision is the result of the actions of the person who made it, and the transfer of blame through their own decisions
or the award of laurels for the decisions of others is unacceptable.
Ключові слова: принципи кінологічного забезпечення правоохоронної діяльності; принципи кінологічної діяльності; кінологічна служба; службовий собака; принципи управління у сфері кінологічного
забезпечення.
Keywords: principles of dog training for law enforcement; principles of dog training; canine service; war
dog; management principles in the field of dog breeding.
Здійснення кінологічного забезпечення потребує ряду дій від суб’єктів правоохоронної діяльності, що спрямовані на досягнення поставлених цілей. Метою правоохоронної діяльності є належний
стан суспільних відносин, тому і завдання кожного
конкретного суб’єкта мають спрямовуватися на досягнення спільної мети. Більшість науковців стверджують, що діяльність різних суб’єктів щодо досягнення спільної мети відрізняється набором повноважень, об’ємом функцій, способами та методами
своєї діяльності. Наявність виключно однієї спільної характеристики, а саме спільної мети, не забезпечить якісної спільної та чітко врегульованої роботи в заданому напрямку. Так, метою статті є, з
використанням досягнень правової науки ґрунтуючись на принципах права виділити та охарактеризувати принципи кінологічного забезпечення правоохоронної діяльності в Україні.
Складність процесу кінологічного забезпечення правоохоронної діяльності полягає в тому,
що вона є комплексним явищем, тобто вона сама
складається з певної кількості підсистем, які в свою
чергу інколи є достатньо великими за кількістю цілей та завдань що перед цими підсистемами стоять.
Так, наприклад, така складова кінологічного забезпечення правоохоронної діяльності як кадрове забезпечення потребує систематичного здійснення
комплексу заходів, спрямованих на підготовку кваліфікованих кадрів для кінологічних підрозділів та
служб. Це характеризує кінологічне забезпечення
як багатоаспектне явище, яке в процесі його упорядкування потребує свого взаємного узгодження,
приведення до певних критеріїв та виконання численних вимог до окресленого виду діяльності. Це
обумовлює необхідність визначення базових орієнтирів для реалізації відповідної управлінської, і не
тільки, діяльності у цій сфері [9, с. 63].
Принципи, на думку деяких науковців є певними соціальними орієнтирами, на які спрямовані

цілі та мета певної діяльності [12]. Також, необхідно брати до уваги той факт, що принципи реально
обумовлені розвитком суспільства, його прагненням до збагачення моральних та правових цінностей, демократизації, цивілізованості та організованості, забезпечення рівних можливостей для кожного члена соціуму незалежно від його
походження, релігійних поглядів, статі та інших
дискримінаційних ознак [5, с. 462].
Підтримуючи думки авторів, варто констатувати, що в процесі аналізу та вироблення принципів
кінологічного забезпечення правоохоронної діяльності їх можна розділити на декілька різноманітних
груп. Така класифікація стає необхідною, адже, як
відомо, принципи визначають зміст та орієнтацію
певної діяльності, ключові ідеї та базові орієнтири.
Враховуючи різноманіття завдань кінологічного забезпечення, а також об’єм повноважень кожного
окремого суб’єкта такого діяльності варто говорити
про принципи, що характерні кожному окремому
завданню кінологічного забезпечення. Для більш
спрощеного розуміння їх у подальшому визначимо
їх як спеціалізовані принципи.
Поняття «принцип» розуміється у різних значеннях: 1) основні засади вихідні ідеї, що характеризуються універсальністю, загальною значущістю, вищою імперативністю і відображають суттєві
положення теорії, вчення, науки, системи внутрішнього і міжнародного права, політичної, державної
чи громадської організації (гуманізм, законність,
справедливість, рівність громадян перед законом
тощо); 2) внутрішнє переконання людини, що визначає її ставлення до дійсності, суспільних ідей і
діяльності [3, с. 110-111;10, с. 22] Що ж стосується
другого твердження, то тут більш увага концентрується на суб’єктивному ставленні однієї особи до
явищ та процесів дійсності. Нашому дослідженню
більш притаманна змістовність саме першого.
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Принципи виконують функцію загального закріплення суспільних відносин, що дає можливість
розглядати їх з позиції певних ідей, керівних засад
[13, с. 43; 19, с. 52]. Принципи являють собою певний комплекс рамок та векторів, які спрямовують
певну діяльність у необхідному, а також наповнюють її необхідним змістом.
О. Іванов, характеризуючи сутність принципів
діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції підводить підсумок, що «принципи права вбачаються основоположними началами, відправними ідеями, засадами, регуляторами,
що є формально визначеними, отримали загальне
визначення в юридичній практиці та правовідносинах» [11, с. 145]. Важко сказати, чи є принципи основоположними началами, саме стартом будьякого явища, але необхідно погодитись з автором,
що принципи права мають бути формально визначеними. Принципи, на нашу думку, варто вважати
вихідними ідеями, тобто, на відміну від основоположних начал, вихідні ідеї характеризуються ознакою надання певної спрямованості діяльності, встановлення відповідних рамок для варіантів дій, а не
підґрунтям для діяльності.
Досліджуючи демократичні принципи діяльності органів внутрішніх справ В. Волоско відзначає, що «принципи правоохоронної діяльності – це
об’єктивно властиві цьому виду суспільної діяльності відправні засади, незаперечні вимоги, які ставляться перед суб’єктами здійснення правової охорони, що виражають найважливіші закономірності
цього типу відносин і відрізняються універсальністю, вищою імперативністю, загальною значимістю та стабільністю»[2]. Дане визначення автора є
досить всеохоплюючим та гарно описує зміст та завдання принципів будь-якої діяльності.
Іншої думки притримується О.М. Юхимюк,
яка стверджує, що для того щоб посилатись на певний принцип права для підтвердження своєї позиції
потрібно найперше бути впевненим, що дана засада
є саме принципом права і визнана державою та більшістю спеціалістів. З іншого боку, існування певної раз і назавжди закріпленої системи принципів
права навряд чи можливе. Порівняно з конкретними нормативно-правовими приписами, принципи права більш стійкі та залишаються не змінними протягом тривалого часу. Проте, змінюються
обставини життєдіяльності людей, соціальні
явища, правовідносини, отже, міняється право та
його принципи. В даному випадку варто керуватись
загальним змістом, духом права, вираженим у чинному законодавстві [21]. Дещо не погоджуємось з
твердженням автора в частині обов’язковості визнання того чи іншого принципу більшістю спеціалістів. Слушно ж натомість зазначено, що бувають
ситуації, коли зміст принципу «читається з-поміж
строк», тобто описується духом права, а не його нормативною формою.
В контексті визначення принципів, нам необхідно буде зупинити свою увагу ще на двох групах
принципів. Першу групу складають загальноправові принципи, тобто ті, що здебільшого мають нормативне закріплення і всезагальний характер. Їх
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же можна називати і просто загальними принципами, адже їх неухильне дотримання є обов’язком
усіх суб’єктів кінологічного забезпечення правоохоронної діяльності. Крім того, деякі автори називають такі принципи загальносоціальними, що визначаються рівнем розвитку суспільства [2]. Також
варто наголосити, що однією відмінністю загальних принципів кінологічного забезпечення від загальноправових є їх специфічна спрямованість, тобто
інколи такі принципи можуть стосуватися питанням поведінки зі службовим собакою, а такі ідеє
здебільшого не знайшли свого підтвердження на загальноправовому рівні. Іншу ж групу складає сукупність основоположних ідей, яка є основою для
здійснення адміністративної (управлінської діяльності) у досліджуваній сфері. Отож, умовно усі
принципи кінологічного забезпечення варто розділити на загальноправові, специфічні та управлінські принципи у сфері кінологічного забезпечення
правоохоронної діяльності.
А.М. Колодій, розглядаючи питання про класифікацію принципів права, її критерії, вказує, що,
по-перше, загальноправові принципи права мають
всезагальний характер, знаходять своє більш конкретне втілення у принципах кожної галузі. Основні
принципи права, у свою чергу, отримують специфічну модифікацію у галузях права й у сферах правоутворення, правореалізації і правоохорони. А тому
у сфері правоутворення можна говорити про відносно автономні принципи правотворчості, а серед
них і законотворчості, у правореалізації – передусім про принципи правозастосування, у правоохороні – про принципи правосуддя, юридичної відповідальності тощо. По-третє, саме основні принципи
диференціюються на загальносоціальні і спеціально-юридичні (системні і структурні), а серед загальносоціальних досить чітко виділяються політичні, економічні, соціальні, ідеологічні, моральні основи права [13, с. 45;11, с. 143].
Отож, ведучи мову про принципи, як визначальні керівні ідеї діяльності варто окреслити загальні або загальноправові принципи кінологічного
забезпечення правоохоронної діяльності.
Принципи законності. Цей принцип беззаперечно є «лідером» серед усіх інших принципів по багатьом причинам. По-перше, кінологічне забезпечення це здебільшого діяльність державних
суб’єктів (не завжди), а їх діяльність повинна відповідати нормам правових приписів. По-друге, собака відповідно до Цивільного кодексу України
[20] є джерелом підвищеної небезпек, тому її використання і застосування має чітко регламентуватися правовими нормами, а крім того така діяльність повинна здійснюватися виключно у рамках
цих норм. Інколи можна зустріти, що принцип законності розглядають як метод діяльності[1]. Так
можна стверджувати, але в контексті розгляду
принципів дане питання можна обійти.
Принцип відкритості або гласності. Цей принцип в певній мірі не вписується в усі можливі форми та способи кінологічного забезпечення правоохоронної діяльності, адже його сутність полягає у
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тому, що даний вид діяльності є надбанням суспільства і воно має змогу в будь який момент дізнатися подробиці такої діяльності. В залежності від
суб’єкта принцип гласності в їх діяльності значно
різниться, такі відмінності характерні для підрозділів, для діяльності яких характерний режим таємності. У всьому іншому, за виключенням інформації з обмеженим доступом, відкритість є принципом, який забезпечує прозорість такої діяльності,
яка полягає у достатній відкритості діяльності для
форм зовнішнього контролю [4].
Принцип належно організованої взаємодії усіх
без виключення органів у даній сфері. Важко навести приклади схожих засад в іншій сфері діяльності, але варто підкреслити, що саме міжвідомча взаємодія є запорукою прогресивного розвитку службової кінології і діяльності щодо її забезпечення.
Для прикладу можна навести заходи та нормативні
документи які враховують значимість даного принципу, до них належать: щорічні міжвідомчі науково-практичні конференції з питань розвитку кінологічної служби, які проводяться за участі усіх без
виключення суб’єктів кінологічного забезпечення
правоохоронної діяльності, положення про міжвідомчий чемпіонат Міністерства внутрішніх справ
України з багатоборства кінологів [16].
Принцип дотримання прав і свобод людини,
або принцип гуманізму. Службова кінологія в більшості своїх випадків закріплює службового собаку
як спеціальний засіб або знаряддя, яким користуються у своїй діяльності правоохоронці. Найчастіше, додаткові засоби застосовуються у випадку
здійснення певних правових обмежень щодо людини. В цьому контексті варто пам’ятати норму
статті 3 Конституції України, яка визначила життя
і здоров’я людини, її права і свободи, честь та гідність найвищими соціальними цінностями. А правоохоронна діяльність на те і спрямована, щоб забезпечити охорону та захист правам людини.
Наведені принципи є основоположними принципами будь-якої держави, які відображають усю
сутність сучасних суспільних відносин, учасником
яких є держава. Їх перелік не є вичерпним, а подальший їх розгляд неможливий через обмеження
щодо об’єму даного дослідження. Тому, на нашу
думку, варто перейти до наступної групи принципів
– принципів управління у сфері кінологічного забезпечення правоохоронної діяльності.
Під принципами управління також слід розуміти основоположні ідеї і керівні засади управління, які є результатом управлінського досвіду,
який себе виправдав, і є узагальненням існуючих
закономірностей у процесі управління [8, с. 103].
Дослідженням змісту принципів управління
свого часу займалися безліч вчених, серед яких і І.
Ю. Родченко, і Л.С.Громко, В. Яловий [17; 6; 22], а
також Ю.В. Ковбасюк, К.О. Ващенко, Ю.П. Сурмін
[7], тому на нашу думку варто окреслити виділені
авторами принципи управління які можна проектувати на управлінські процеси у сфері кінологічного
забезпечення правоохоронної діяльності.
Так, Л.С. Громко визначає, що «принцип управління визначається як загальна рекомендація

Sciences of Europe # 53, (2020)
для дій і прийняття рішень. Виходячи із цього, можна зазначити, що принципи не є обов’язковими
для процесу управління, але дотримання їх може
значно підвищити його ефективність»[6, с. 109].
Варто погодитись з такою думкою, адже у системі
державного управління не всі принципи нормативно визначені, а діяльність державних органів має
ґрунтуватися виключно на нормах права.
Усі принципи управління часто розділяють на
певні групи, класифікують, але в рамках нашого дослідження ми обмежимося виключно їх перерахунком. Проаналізувавши погляди О.А. Подсолонко
[15] та О.М. Старенька [18] щодо загальних принципів управління можна виділити принципи управління у сфері кінологічного забезпечення правоохоронної діяльності варто віднести: спрямованість
елементів системи управління на кінцевий результат; мінімізація будь-яких витрат без втрати якості;
структурна єдність усіх управлінських процесів; відповідність управлінських рішень меті діяльності;
спадкоємність, яка «передбачає доцільне використання результатів одного виду управлінської діяльності іншими її видами» [14,c.26-28]. До цього переліку варто ще додати принци особистої відповідальності за прийняті управлінські рішення, який
полягає у тому, що у процесі управління кожне рішення є результатом дій саме тієї особи, яка його
прийняла, а перекладання вини через власні рішення або присвоєння лаврів за рішення інших є
недопустимим.
Підсумовуючи викладене, варто підкреслити,
що перелік загальних принципів є досить схожим
на принципи іншої діяльності в державі, але зміст
загальних принципів кінологічного забезпечення
правоохоронної діяльності має певні відмінності,
що характеризуються мультисистемністю самого
явища кінологічного забезпечення правоохоронної
діяльності.
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АНОТАЦІЯ
У межах цієї статті описуються форми судового контролю за діяльністю третейського суду. Визначено, що провадження про надання дозволу на виконання рішення третейського суду є формою судового
контролю. Проаналізовано особливості нормативного закріплення вказаного провадження. Запропоновано
авторське визначення провадження про надання дозволу на виконання рішення третейського суду.
ABSTRACT
This article describes the forms of judicial control over the activities of the arbitral tribunal. It is determined
that the procedure for granting permission to enforce the decision of the arbitral tribunal is a form of judicial
control. Peculiarities of normative regulation of the said proceedings are analyzed. The author's definition of the
procedure for granting permission to enforce the decision of the arbitration court is proposed.
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Постановка проблеми. Особливістю провадження у справах про надання дозволу на примусове виконання рішень третейських судів є те, що
воно виникає на стику діяльності двох судів – третейського і загального. У даному аспекті доречним

видається розмежувати правову приводу розгляду
спору третейським судом та судового вирішення
справи судом загальної юрисдикції.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Правова природа третейського розгляду спору неодноразово ставала об’єктом дослідження науковців.
Найпоширенішим у літературі є аналіз теорій,
пов’язаних з походженням третейського суду, які
описуються, зокрема у працях В. Н. Анурова [1, с.
18 - 45], В. В. Коваленка [2, с. 41 – 42], С. А. Курочкіна [3, с. 4 - 9], Ю. Д. Притики [4, с. 99 - 102],
Д. А. Фурсова [5, с. 7 - 8], С. О. Юлдашева [2, с. 41
– 42 ], В. В. Яркова [6, с. 357 - 359]. Першою виникла договірна теорія, яка на сьогодні практично
не застосовується та полягає в тому, що третейська
угода є цивільно-правовим договором, на підставі
якого виникають цивільні права та обов’язки його
сторін. Наступну теорію автори, зокрема О. М. Циганова називають процесуальною, оскільки вона
зводиться до процедурних особливостей третейського розгляду, визначених волевиявленням сторін.
При цьому третейське судочинство розглядається
як форма правосуддя, санкціонована державою [7,
с. 13]. Третя теорія іменується змішаною, тобто
поєднанням договірної та процесуальної теорій,
відповідно до якої третейський суд базується на цивільно-правовому договорі, який спричиняє для
сторін процесуальні наслідки. Так, М. М. Мальський обґрунтовує змішану правову природу
арбітражної угоди тим, що вона не є ані класичним
цивільно-правовим договором, ані угодою у сфері
лише процесу [8, с. 179]. Останньою виникла четверта теорія, пов’язана з походженням третейського суду, автором якої є французький вчений Ж.
Рюбеллен-Девіші, яка зводиться до заперечення
перших трьох теорії [9, с. 258]. На думку її прихильників, третейський суд – це оригінальна правова система, вільна як від договірних, так і від процесуальних елементів. Вказана теорія пояснює
успішний розвиток третейського суду не рівнем
правового регулювання, а свободою волевиявлення
учасників спірних правовідносин. На нашу думку,
найбільш повно розкриває правову природу третейського суду змішана теорія, адже на здійснення третейського судочинства поширюють свою дію як
норми матеріального (щодо правосуб’єктності
сторін, чинності третейської угоди тощо), так і
норми процесуального права (щодо правил, строків
та стадій третейського розгляду тощо). Щодо автономної теорії, то вона не враховує численних механізмів взаємодії державних і третейських судів,
які не дозволяють трактувати третейський розгляд
спорів як абсолютно самостійне та не пов’язане з
державним судочинством явище.
Водночас, слід зазначити, що третейський
суддя при розгляді спору не здійснює правосуддя.
Так, Конституційний Суд України у рішенні у
справі за конституційним поданням 51 народного
депутата України щодо відповідності Конституції
України (конституційності) положень абзаців
сьомого, одинадцятого статті 2, статті 3, пункту 9
статті 4 та розділу VIII «Третейське самоврядування» Закону України «Про третейські суди»
(справа про завдання третейського суду) від
10.01.2008 р. №1-3/2008 зазначив, що третейський
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розгляд спорів сторін у сфері цивільних і господарських правовідносин - це вид недержавної
юрисдикційної діяльності, яку третейські суди
здійснюють на підставі законів України шляхом застосування, зокрема, методів арбітрування.
Здійснення третейськими судами функції захисту,
передбаченої в абзаці сьомому статті 2, статті 3 Закону України «Про третейські суди» є здійсненням
ними не правосуддя, а третейського розгляду
спорів сторін у цивільних і господарських правовідносинах у межах права, визначеного частиною
п'ятою статті 55 Конституції України. Крім того, у
вказаному рішенні Конституційний Суд України
чітко окреслив відмінності між діяльністю третейських і державних судів, а саме третейські суди не
здійснюють правосуддя, їх рішення не є актами
правосуддя, а самі вони не входять до системи судів
загальної юрисдикції [10].
Оцінюючи взаємозв’язок третейських та державних судів В. В. Ярков відзначав важливість нормативного закріплення положень, спрямованих на
взаємодію, підтримку та контроль за актами третейських судів, зокрема визначення механізмів оскарження рішення третейського суду та видачі виконавчого листа на його виконання [6, с. 12]. Г. П.
Тимчемко визначає забезпечення ефективної
взаємодії третейських та державних судів при збереженні незалежності перших та певних контрольних повноважень з боку останніх як ключовий
напрям законопроектної роботи [11, с. 110]. На
думку А. Н. Лисенка та А. А. Хорошевої, використання державних механізмів примусу, що базуються на взаємозв’язку державних і третейських
судів, сприятиме більш ефективному захисту порушених, невизнаних та оспорених прав сторін третейського розгляду [12, с. 245]. Водночас, В. М.
Коссак відзначає позитивний вплив альтернативного, зокрема третейського судочинства на судову
гілку влади, який полягає у розвантаженості державних судів від значної кількості справ, які потребують спеціальних знань, зменшенні кількості
справ, які стосуються незначних спорів тощо [13, с.
49 - 50].
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Таким чином, позитивний вплив від
збереження певних елементів взаємозв’язку між судами загальної юрисдикції та третейськими судами
є визнаним фактом серед сучасних дослідників цивільного права та процесу. Саме цей взаємозв’язок
лежить в основі виникнення та нормативного закріплення провадження щодо видачі виконавчого
листа на примусове виконання рішення третейського суду. Р. Н. Гімазов визначає три форми
взаємодії державних і третейських судів: вжиття заходів забезпечення для позову, що розглядається
третейським судом; скасування рішення третейського суду; видача виконавчого листа на виконання
рішення третейського суду [14, с. 61]. Перша з вказаних форм нещодавно (з 03.1.2017 р.) з’явилась у
вітчизняному законодавстві. Водночас, дві інші
форми взаємодії знайшли своє відображення як в
нормах Закону України «Про третейські суди»
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(статті 51, 56, 57) [15], так і в процесуальних кодексах – ЦПК України (розділ IX глава 4) [16] та ГПК
України (розділ VII глава 2) [17].
Ціль статті. На нашу думку, провадження
про надання дозволу на примусове виконання рішень третейських судів можна розглядати крізь
призму реалізації судом своїх контрольних повноважень. Спробуємо розглянути вказане провадження як елемент контролю, що здійснюється уповноваженими судами загальної юрисдикції.
Виклад основного матеріалу. Для початку слід
узгодити термінологію, а саме навести визначення
понять «контроль за владою», «судовий контроль»,
«судовий контроль за виконанням рішення третейського суду». Найбільш повне дослідження контролю за владою, на нашу думку, здійснив іспанський дослідник Д. Валадес, який вказує, що будь-яка
влада потребує контролю, який здійснюється не для
її ослаблення, а, навпаки, для підтримання влади.
Автор вважає, що «всі дії, спрямовані на зменшення
контролю за владою, загрожують самій владі, оскільки ставлять під сумнів її легітимність, провокують виникнення перевороту, спрямованого на
зміну влади» [18, с. 30]. Одразу варто наголосити,
що ми розглядаємо владу в широкому розумінні,
оскільки передавши на вирішення третейського
суду спір сторони наділили його повноваженнями
по вирішенню конфлікту між ними, іншими словами, наділили його владою. Отож, поняття контроль за владою є найширшим з-поміж наведених.
Вітчизняні науковці, зокрема В. С. Шестак визначають державний контроль як самостійно чи зовнішньо ініційовану діяльність уповноважених на
те суб’єктів, яка спрямована на встановлення фактичних даних щодо об’єктів цього контролю задля
визначення їх відповідності (невідповідності) тим
правомірним оціночним критеріям, котрі припускають застосування адекватних одержаному результату заходів реагування в унормованому порядку
[19, с. 8]. На думку О. М. Сасевича, контроль за владою - це гарантія влади, заснована на суспільному
договорі, яка застосовується для того, щоб усі органи влади та їх посадові особи належно працювали, не виходячи при цьому за межі наданих їм повноважень та не припиняючи виконання покладених на них обов’язків [20, с. 8].
У літературі виділяють два види контролю за
владою: внутрішній («контроль влади за владою»)
та зовнішній («контроль громадськості за владою»). Д. Валадес поділяє внутрішній контроль на
політичний та юридичний. Останній, на думку автора, здійснюється судами, а тому, між поняттями
юридичний контроль за владою та судовий контроль можна поставити знак рівності [18, с. 13, 180].
Вітчизняний дослідник Л. П. Сушко наводить
власне визначення судового контролю, визначаючи
його як вид державного контролю, який здійснюється у сфері функціонування судової влади з віднесених до її компетенції питань [21, с. 15]. Слід погодитися з наведеною позицією, що судовий контроль є одним із видів контрольної діяльності
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держави, яка здійснюється судами в порядку конституційного, адміністративного, кримінального,
цивільного, господарського судочинства.
Одним із видів судового контролю є контроль
за діяльністю третейських судів, який здійснюється
в порядку цивільного та господарського судочинства. Необхідність застосування вказаного виду судового контролю російський вчений Р. А. Траспов
пояснює тим, що держава не може «випустити з
поля зору» величезну сферу суспільних відносин та
віддати її у повне відання третейських судів [22, с.
35]. С. А. Курочкін вважає інститути оскарження
рішення третейського суду та видачі виконавчого
листа на його виконання способами контролю суду
загальної юрисдикції у визначених законом межах
за діяльністю і рішеннями суду третейського [3, с.
171].
Слушною є позиція Й. Г. Богдана, який виділяє
дві форми судового контролю за діяльністю третейських судів: оскарження рішення суду (ст. 51 Закону України «Про третейські суди») та відмову у
видачі виконавчого листа (ст. 56 Закону України
«Про третейські суди»). При цьому автор визначає
другу форму контролю пріоритетною та такою, що
і без першої форми в достатній мірі забезпечує захист прав та інтересів учасників третейського розгляду [23, с. 153, 157]. Схожа пропозиція висловлюється у науковій літературі не вперше. Так, М. А.
Попов обґрунтовував непотрібність інституту оскарження рішення третейських судів, оскільки в його
межах дублюється судовий контроль, який здійснюється на етапі видачі виконавчого листа [24, с.
19].
Вважаємо таку пропозицію вартою уваги з
огляду на такі аргументи. По-перше, лише можливість примусового виконання рішення третейського суду є реальною гарантією поновлення порушеного права. Без її нормативного закріплення на
практиці неможливо досягнути виконання рішення
третейського суду, за умови, що сторона, яка «програла» справу, не згода з ухваленим рішенням. Подруге, з аналізу норм статті 458 та статті 486 ЦПК
України вбачається, що підстави для скасування рішення третейського суду є тотожними до підстав
відмови у видачі виконавчого листа. Більше того,
перелік підстав для відмови у видачі виконавчого
листа є ширшим та включає, зокрема таку підставу
як наявність у рішенні третейського суду способів
захисту прав та охоронюваних інтересів, не передбачених законом. По-третє, як при розгляді заяви
про скасування рішення третейського суду, так і
при розгляді заяви про видачу виконавчого листа
суд загальної юрисдикції не розглядає спір між сторонами третейського розгляду по суті, а лише з’ясовує додержання третейським судом ключових
принципів права та вирішення ним спору з додержанням встановленої процедури та в межах його
компетенції. З огляду на наведене, оптимальним
механізмом захисту права на виконання рішення
третейського суду для сторони, на користь якої таке
рішення ухвалене, є звернення до суду загальної
юрисдикції з заявою про видачу виконавчого листа.
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Водночас, варто навести і контраргументи до
вказаної позиції. Так, слід враховувати, що ініціювати застосування судом загальної юрисдикції цієї
форми судового контролю за діяльністю третейських судів може лише одна сторона третейського розгляду (та, що виграла спір). Водночас, у випадку
виключення з ЦПК України та Закону України
«Про третейські суди» норм щодо можливості оскарження рішення третейського суду, решта учасників третейського розгляду, а також особи, які не
брали участі у справі, у разі якщо третейський суд
вирішив питання про їх права і обов'язки, будуть
позбавлені можливості відреагувати на ухвалення
незаконного рішення третейського суду. Так, ні
сторона, яка «програла» спір у третейському суді,
ні треті особи, ні інші особи, про яких йдеться у рішенні третейського суду, у випадку внесення аналізованих змін, не зможуть оскаржити рішення третейського суду. Звичайно, що позбавлене сили державного примусу рішення третейського суду
неможливо виконати у добровільному порядку.
Проте, в такому випадку особа, проти якої винесене
рішення третейського суду, впродовж тривалого
часу (як мінімум 3-х років відповідно до ч. 1 ст. 483
ЦПК України) перебуватиме під загрозою видачі
виконавчого листа на рішення, з яким вона не згідна. При цьому, недобросовісна сторона третейського розгляду може, для прикладу, скористатися відсутністю свого опонента в Україні, для звернення
до суду з заявою про видачу виконавчого листа.
Тому з урахуванням необхідності захисту інтересів
вказаних суб’єктів вважаємо недоцільним виключення з ЦПК України та Закону України «Про третейські суди» норм щодо можливості оскарження
рішення третейського суду.
Згідно з протилежною позицією пропонується
скасувати другу форму судового контролю за рішенням третейських судів – повноваження суду
щодо видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду. Так, О. В. Лавринович у законопроекті №1399 «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів (щодо виконання рішень третейських судів)» запропонував скасувати
інститут примусового виконання рішень третейських судів [25].
Вважаємо таку пропозицію недоречною, оскільки в такому разі ефективність третейського судочинства залежатиме виключно від добросовісності
контрагентів, які зобов’язались добровільно виконати рішення третейського суду. Як слушно зазначає О. Верба-Сидор, навіть за наявності законного
та обґрунтованого рішення без його належного виконання, яке забезпечується силою державного
примусу, діяльність третейського суду не буде ефективною [26, с. 108]. Крім того, скасування такого
інституту суперечить загальновизнаній міжнародній
практиці,
зокрема
Типовому
закону
ЮНСІТРАЛ про міжнародний торговельний арбітраж від 21.06.1985 р. [27], Арбітражному регламенту ЮНСІТРАЛ від 15.12.1976 р. [28], Європейській конвенції про зовнішньоторговельний арбітраж
від 21.04.1961 р. [29]. Лише можливість примусо-
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вого виконання рішення третейського суду є гарантією поновлення прав осіб. Негативні відгуки на
скасування інституту примусового виконання рішення третейського суду містяться й у Висновку
Головного науково-експертного управління на цей
законопроект від 21.03.2008 р. [30].
Існує ще й третій підхід, висловлений у І. О.
Бутом, який пропонує об’єднати в межах одного
провадження оскарження рішення третейського
суду та видачу виконавчого листа на його примусове виконання [31, с. 5]. Так, відповідно до ч. 5 ст.
485 ЦПК України до постановлення ухвали по суті
поданої заяви про видачу виконавчого листа на
примусове виконання рішення третейського суду
будь-яка сторона третейського розгляду в установлені законом порядку та строки має право звернутися до суду із заявою про скасування цього ж рішення та просити розглянути його спільно із заявою про надання дозволу на виконання цього
рішення в одному провадженні. Про спільний розгляд заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду і заяви
про його скасування та об’єднання їх в одне провадження суд постановляє ухвалу в день надходження до суду заяви про скасування рішення третейського суду, а якщо це неможливо - не пізніше
наступного дня. Таким чином нормативно передбачено можливість спільного розгляду заяв про скасування рішення третейського суду та видачу виконавчого листа на його примусове виконання. Водночас, таке об’єднання здійснюється виключно за
клопотанням однієї зі сторін третейського розгляду. Як видається, таке нормативне закріплення
цілком відповідає принципу диспозитивності цивільного процесу. Крім того, скасування рішення третейського суду є безумовною підставою для відмови у видачі виконавчого листа (п. 1 ч. 1 ст. 486
ЦПК України), в той самий час відмова у видачі виконавчого листа унеможливить застосування сили
державного примусу для звернення його до примусового виконання. А також дозволить вирішити
спір між сторонами в загальному порядку (ч. 4 ст.
487 ЦПК України).
Висновки і пропозиції. З урахуванням викладеного, вважаємо сучасне нормативне закріплення
двох форм судового контролю за діяльністю третейського суду (оскарження рішення суду та відмову у видачі виконавчого листа) найбільш виправданим та таким, що продиктоване необхідністю
захисту прав та інтересів як учасників третейського
розгляду, так і осіб, права та обов’язки яких безпідставно визначив третейський суд у своєму рішенні.
Підсумовуючи наведене, можемо дійти висновку, що розгляд заяв про видачу виконавчого листа
є формою судового контролю за діяльністю третейського суду. Вказаний контроль запроваджений з
метою забезпечення права сторони третейського
розгляду на виконання рішення третейського суду.
Загальний суд здійснює перевірку вказаного рішення третейського суду нормативно встановленим вимогам з метою недопущення звернення до
примусового виконання рішення, яке суперечить
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інтересам держави та суспільства чи порушує права
третіх осіб.
Варто зазначити, що така модель звернення до
примусового виконання рішення третейського суду
властива не лише Україні, а є загальноприйнятою
та простежується, з певними особливостями, у різних правових системах. Так, ЦПК Латвійської республіки від 14.10.1998 [32], яка, як і Україна, належить до складу держав пострадянського простору,
передбачає добровільний порядок виконання рішення третейського суду (ст.533). Проте, якщо таке
не виконується, то сторона третейського розгляду
вправі звернутися до відповідного районного (міського) суду з заявою про видачу виконавчого листа
для примусового виконання рішення третейського
суду [32]. Така заява розглядається впродовж 5-ти
днів без виклику сторін (ст. 385). При цьому, аналогічно як і в Україні, перелік підстав для відмови у
видачі виконавчого листа є вичерпним. Довела
свою ефективність вказана модель примусового виконання і в країнах Європи, чий досвід є особливо
цікавим для дослідження з огляду на євроінтеграційний вектор розвитку, обраний Україною. Так, у
Німеччині рішення третейського суду здебільшого
виконуються сторонами добровільно. Водночас,
§1060, 1061 ЦПК ФРН передбачено можливість
звернення сторони третейського розгляду до державного суду з заявою про забезпечення примусового виконання рішення третейського суду [33, с.
360]. Аналогічні положення знаходимо і в ст. 1477
ЦПК Франції [34, с. 415], ст. 36 Арбітражного акта
Великобританії [35]. Таким чином, модель легалізації рішення третейського суду та забезпечення
його силою державного примусу, шляхом звернення до відповідного державного суду, є апробованою в правових системах провідних європейських держав та вже не перший рік доводить свою дієвість і ефективність. З огляду на наведене,
позитивно оцінюємо дії законодавця по закріпленню глави 4 розділу IX ЦПК України «Провадження у справах про надання дозволу на примусове виконання рішень третейських судів».
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АНОТАЦІЯ
Питання кібербезпеки є надзвичайно актуальними у наш час. Ще більш цікавими ці питання є у аспекті забезпечення колективної безпеки. Адже, сама структура та принципи функціонування кіберпростору вказують на доцільність вимагають вирішення питань загроз у кіберпросторі не для окремої держави, а для певної спільності. Європейський Союз є чудовим прикладом взаємодії та організації кіберзахисту та кібероборони, як на нормативному так і на практичному рівні для своїх країн- членів.
ABSTRACT
Cybersecurity issues are extremely relevant today. These issues are even more interesting in terms of ensuring
collective security. After all, the very structure and principles of functioning of cyberspace indicate the expediency
of requiring the solution of issues of threats in cyberspace not for an individual state, but for a certain community.
The European Union is an excellent example of the interaction and organization of cyber security and cyber defense, both at the regulatory and practical level for its member states.
Ключові слова: кібербезпека, кіберзахист, кібероборона, Європейський Союз,колективна безпека.
Keywords: cybersecurity, cyber defense, cyber defense, European Union, collective security.
Останні два десятиліття охарактеризовані
підвищеним інтересом держав до забезпечення безпеки кіберпростору. Розвиток інформаційних технологій та їх потужний потенціал відкрили нові
можливості у обміні даними та інформацією, та започаткували нову еру інформаційних відносин.
Але, в той же час, деякі аспекти використання інформаційно-телекомунікаційних технологій (ІКТ)
та користування кіберпростором, викликають
підвищене занепокоєння, оскільки можуть бути використані у злочинних цілях. Отже, з активним використанням кіберпростору, держави почали задумуватися і про захист своїх ІКТ. Активним поштовхом до збільшення уваги до викликів, які
виникають у кіберпросторі стали атаки на Естонію
у 2007 році, у 2008 році на Грузію та застосування
вірусу STUXNET у 2010 році. Цими кібератакfми
було продемонстровано який потужний руйнівний
потенціал має кіберпростір. Кібератаки, можуть
мати важкі наслідки у реальному світі, а підготовка
та здійснення кібератак вимагає залученя меншох
кількості сил та засобів, а визначення виконавців
кібератаки, на сьогоднішній день, є досить складним завданням.
Дана стаття присвячена вивченню досвіду Європейського союзу у сфері забезпечення кібербезпеки та здійснення кіберзахисту своїх ресурсів. У
статті здійснено аналіз основних нормативно- правових актів, які регулюють різні аспекти здійснення
порушень у кіберпросторі.
В 2001 р. Європейською комісією було представлено перший документ під назвою «Мережева
та інформаційна безпека: європейський політичний
підхід» (Network and Information Security: Proposal
for A European Policy Approach), в якому окреслено
європейський підхід до проблеми інформаційної
безпеки. У документі використовується термін «мережева та інформаційна безпека», який трактується
як здатність мережі або інформаційної системи чинити опір випадковим подіям або зловмисним діям,
які становлять загрозу доступності, автентичності,
цілісності та конфіденційності даних, що зберігаються або передаються, а також послуг, що надаються через ці мережі і системи. [1, 31-32]
У цьому ж документі, у розділі «Мережева та
інформаційна безпека: Пропозиція європейського
політичного підходу» зазначено, що інформаційне
середовище значно змінилося, а саме:

Мережі в основному є приватною власністю.
Послуги зв'язку пропонуються на конкурентній основі, як частина ринкової пропозиції. Однак багато
клієнтів залишаються у невіданні про ступінь ризиків для безпеки, які вони несуть під час підключення до мережа, і тому вони приймають свої
рішення в ситуації оторимання неповної інформації.
Мережі та інформаційні системи конвергуються. Вони стають все більше взаємопов’язані
між собою, пропонуючи однакові безшовні та персоналізовані послуги і деяким ступінь спільного використання тієї ж інфраструктури. Стали кінцеві
термінали (ПК, мобільні телефони тощо) активний
елемент в архітектурі мережі і може бути підключений до різних мереж.
Мережі є міжнародними. Значна частина
сьогоднішньої комунікації є транскордонною або
здійснює транзит через треті країни (іноді, не повідомляючи про це кінцевого користувача), тому
будь-яке рішення зменшення ризиків безпеки має
враховувати це. Більшість мереж побудовані за допомогою комерційної продукція від міжнародних
постачальників. Продукти з забезпечення безпеки
повинні бути сумісні за міжнародними стандарти.
[2]
Тобто, у цьому документі окреслено основні
проблемні питання, які є базовими у забезпечення
безпеки у кіберпросторі. По-перше, те, що мережі
дійсно не контролюються державами, і у такому
випадку необхідно вибудовувати систему державно
- приватного партнерства, яка забезпечить ефективне використання та захист мереж. Другим важливим аспектом є те, що у кіберпросторі кордони
держав є розмитими, і ми можемо говорити лише
про розташування обладнання, чи ip – адресу користувача. У такому випадку важко прослідкувати
послідовність здійснення операцій у кіберпросторі,
оскільки
технічні
можливості
дозволяють
здійснювати різноманітні дії у кіберпросторі використовуючи сервери - посередники, які територіально можуть знаходитися у іншій частині
світу. Та третім аспектом є те, що використання
протоколів безпеки має бути однаковим для всіх
країн, для забезпечення належного рівня безпеки
інформаційно- телекомунікаційних систем. Але, як
вбачаться із політики таких країн як Росія та Китай,
досягнути таких домовленостей буде вкрай тяжко.
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Але, країни Європейського Союзу змогли виробити
спільні стандарти захисту своїх мереж.
Також необхідно звернути увагу га документ,
який є міжнародним, але який ратифікувало більшість країн Європейського Союзу - це Конвенція
про кіберзлочинність. Україна ратифікувала цей
документ у 2005 році. Отже, метою цієї Конвенції
є: «забезпечення спільної кримінальної політики,
спрямованої на захист суспільства від кіберзлочинності, між іншим, шляхом створення відповідного
законодавства і налагодження міжнародного
співробітництва; Усвідомлюючи глибокі зміни,
спричинені переходом на цифрові технології, конвергенцією і глобалізацією комп'ютерних мереж,
яка продовжується; Стурбовані ризиком того, що
комп'ютерні мережі та електронна інформація
може також використовуватися для здійснення кримінальних правопорушень, і того, що докази, пов'язані з такими правопорушеннями, можуть зберігатися і передаватися такими мережами; Визнаючи
необхідність співробітництва між Державами і приватними підприємствами для боротьби з кіберзлочинністю і необхідність захисту законних інтересів
у ході використання і розвитку інформаційних технологій; Вважаючи, що ефективна боротьба з
кіберзлочинністю вимагає більшого, швидкого і
ефективно
функціонуючого
міжнародного
співробітництва у кримінальних питаннях». [3]
Цей документ окреслив саме питання
здійснення співпраці у переслідування кримінальних порушень, які здійснюються к кіберпросторі,
що знову ж таки пов’язано з тим, що кордони кіберпростору є достатньо умовними.
У 2004 році на підставі Regulation (EC) No
460/2004 of the European Parliament and of the
Council of 10 March 2004 було засновано Агентство
Європейського Союзу з питань мережевої та інформаційної безпеки (далі - Агентство). У
відповідності до цього документу на Агентство покладено функції з сприяння високому рівню безпеки мережі та інформації в межах Співтовариства
та розвивати культуру мережевої та інформаційної
безпеки на користь громадян, споживачів, бізнесу
та організацій державного сектору в Європейському Союзі, таким чином сприяючи до безперебійного функціонування внутрішнього ринку.
Також у цьому документі зазначено, що: «Проблеми з мережевою та інформаційною безпекою глобальні проблеми. Необхідна тісна співпраця на
глобальному рівні для вдосконалення стандартів
безпеки, вдосконалення інформації та сприяння
спільному глобальному підходу до питань мережевої та інформаційної безпеки, сприяючи тим самим
розвитку культури мережевої та інформаційної безпеки. Ефективна співпраця з третіми країнами та
світовою спільнотою стала завданням і на європейському рівні. З цією метою Агентство має сприяти
зусиллям Співтовариства щодо співпраці з третіми
країнами та, де це доречно, з міжнародними організаціями».[4]
У травні 2007 році Європейською Комісією
представлено документ «На шляху до загальної
політики в сфері боротьби з кіберзлочинністю», в
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якому «кіберзлочинність» визначається як кримінальні дії, скоєні з використанням електронних
комунікаційних мереж та інформаційних систем
або проти таких мереж та систем. Це поняття включає три категорії злочинів: 1) традиційні форми злочину (шахрайство та підробки в електронних комунікаційних мережах та інформаційних системах); 2) публікація протизаконного контенту в
електронних медіа (дитяча порнографія, матеріали
із закликами до расової ненависті і т.п.); 3) специфічні злочини в електронних мережах (атаки на інформаційні системи, хакерство тощо).[5,39]
Стратегія кібербезпеки ЄС 2013 року стала
першим всеохоплюючим документом ЄС у даній
сфері. Документ охоплює усі аспекти кіберпростору: внутрішній ринок, правосуддя, внутрішню
та зовнішню політику. Разом із Стратегією була розроблена та прийнята законодавча пропозиція про
посилення безпеки інформаційних систем ЄС.
Пріоритетами міжнародної політики ЄС у кіберпросторі, як їх визначає Стратегія, є:
- Свобода та відкритість: стратегія визначає
принципи користування основоположними правами людини та громадянина у кіберпросторі;
- Застосування законодавства ЄС у кіберпросторі у тій самій мірі, як і у фізичному світі.
Відповідальність за безпеку кіберпростору лежить
на усьому глобальному суспільстві: від пересічних
громадян до держав;
- Розвиток потенціалу кібербезпеки через
співробітництво з міжнародними партнерами та організаціями, приватним сектором та громадянським
суспільством.[6]
У 2016 році було видано ще один документ
Directive on security of network and information
systems (the NIS Directive)- Директива Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/1148 від 6 липня
2016 року про заходи для високого спільного рівня
безпеки мережевих та інформаційних систем на території Союзу. У цьому документі зазначається:
«Спираючись на значний прогрес у рамках Європейського форуму держав-членів у сприянні обговоренням та обмінам належними практиками в
політиці, у тому числі розробки принципів для європейського співробітництва з питань кібер-кризи,
необхідно створити Групу співпраці, що складатиметься з представників держав-членів, Комісії та
Європейського агентства з питань мережевої та інформаційної безпеки («ENISA»), для підтримки та
сприяння стратегічній співпраці між державамичленами щодо безпеки мережевих та інформаційних систем. Для того, щоб така група була дієвою
та інклюзивною, суттєво, щоб всі держави-члени
мали мінімальні можливості та стратегію, що забезпечує високий рівень безпеки мережевих та інформаційних систем на їхній території. Крім того,
необхідно застосовувати вимоги до безпеки та повідомлення до операторів основних послуг та надавачів цифрових послуг щоби просувати культуру
управління ризиками та забезпечити звітування про
найсерйозніші інциденти».[7] Крім того, ця Директива
встановлює
загальні
принципи
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функціонування кібербезпекових алгоритмів у різних секторах, та встановлює вимоги до операторів
послуг. Документ визначає: «Як результат процесу
визначення, держави-члени повинні ухвалювати
національні інструменти щоби встановити, до яких
суб’єктів застосовуються зобов’язання щодо безпеки мережевих та інформаційних систем. Цього
результату можна досягти за допомогою ухвалення
списку, що містить перелік всіх операторів основних послуг, або за допомогою ухвалення національних інструментів, що включають об’єктивні кількісно вимірювані критерії такі, як результативність
оператора або кількість користувачів, що дає можливість встановити, до яких суб’єктів застосовуються зобов’язання щодо безпеки мережевих та інформаційних систем. Національні інструменти, які
вже існують або ухвалені у контексті цієї Директиви, повинні включати всі правові інструменти,
адміністративні інструменти та політики, що дозволяють визначення операторів основних послуг
згідно з цією Директивою».
Таким чином здійснюється уніфікація підходів
щодо визначення операторів основних послуг, що
дозволяє привести надання послуг до єдиних стандартів, що полегшить здійснення заходів з забезпечення кіберзахисту. Такий підхід з уніфікації є
дійсно правильним та дієвим в умовах того, що
необхідно забезпечити спільні дії у великій кількості різних держав, для оперативного реагування
на випадки кіберпорушень.
Говорячи про забезпечення кібербезпеки Європейського Союзу не можна оминути увагою
створення в Естонії Об'єднаного центру передових
технологій з кібероборони НАТО. Хоча цей Об’єднаний центр є структурою НАТО, в той же час
направлений на забезпечення колективної безпеки і
держав, що вхадять до Європейського Союзу.
Рішення про створення Центру було прийнято
14 травня 2008. В цей день Естонія, Німеччина,
Італія, Латвія, Литва, Словенія та Іспанія підписали
Меморандум про порозуміння. 28 жовтня 2008
Північноатлантична рада надала Об’єднаному
центу акредитацію при НАТО та статус Міжнародної військової організації. Першим заходом, проведеним Центром, стали естонсько-шведські кібернавчання 9 грудня 2008. Як зазначив представник
Центру, такі навчання є першим кроком у лінії
співпраці при підготовці нових спеціалістів з кіберзахисту.[8]
Також, у 2017 році У столиці Фінляндії Гельсінкі відкрили Європейський центр з протидії
гібридним загрозам, створений 12 країнами ЄС і
НАТО.
У столиці Фінляндії Гельсінкі відкрили Європейський центр з протидії гібридним загрозам,
створений 12 країнами ЄС і НАТО.
Метою центру є не пряме віддзеркалення атак,
а дослідницька робота. Центр також організовуватиме спільні навчання і покращуватиме способи обміну інформацією. У діяльності центру беруть
участь 12 країн: Фінляндія, Швеція, Норвегія,
США, Франція, Німеччина, Велика Британія,
Іспанія, Польща, Естонія, Латвія і Литва.
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На даний момент в Гельсінкі працює сім дослідників та інших співробітників. Країни повинні
в найближчому майбутньому відправити у фінську
столицю своїх співробітників. Центр з гібридних
загроз також тісно співпрацює з Євросоюзом і
НАТО. Гібридну небезпеку становлять не тільки
держави, але і, наприклад, терористичні та злочинні
організації. «Росія — одна з головних країн, за якою
ми спостерігаємо. В якості прикладів можна навести анексію Криму, події в Східній Україні і кібератаки проти Демократичної партії США. Росія є
одним з головних діячів, але не єдиним», — заявив
заступник генерального секретаря НАТО Арндт
Фрейтаг фон Лорінгхофен згадав лише одну державу. [9]
Таким чином ми можемо побачити, що
політика Європейського Союзу та система нормативно- правових актів, виданих Європейським Парламентом та Європейською комісією спрямовані на
забезпечення кібербезпеки та кібероборони країнчленів. Ще на початку 2000- х років в Європейському союзі були виділені основні проблемні питання, які пов’язані з використанням кіберпростору
та визначні основоположні напрями вирішення цих
питань. Подальше нормативно – правове регулювання логічно продовжило та вдосконалили регулювання питань кібербезпеки. Крім того, крім зобов’язань для країн членів Європейським Союзом
було створено спеціальний орган, який займається
питаннями забезпечення кібербезпеки інформаційних та мережевих систем – Європейського
агентства з питань мережевої та інформаційної безпеки. Крім того, такі країни Європи як Естонія та
Фінляндія, за сприяння НАТО, на території Європейського Союзу створили спеціальні підрозділи
для забезпечення колективної безпеки у кіберпросторі. Отже, ми можемо зробити висновок, що
політика Європейського Союзу є послідовною, поступовою та спрямованою на забезпечення кібербезпеки держав – членів Європейського Союзу.
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АНОТАЦІЯ
В статті досліджуються різні види управління системами поліції разом з успішними прикладами їх
реалізації в Японії, Чеській Республіці та Швейцарії. Визначаються недоліки і переваги централізації та
децентралізації поліції. На основі проведеного аналізу автором пропонуються напрями удосконалення організаційно-правового забезпечення діяльності Національної поліції України як центрального органу виконавчої влади шляхом переходу до напівцентралізованої системи управління поліцією.
ABSTRACT
The article deals with different types of police systems management along with successful examples of their
implementation in Japan, the Czech Republic and Switzerland. The disadvantages and advantages of centralization
and decentralization of the police are identified. Based on the analysis, the author proposes directions for improving the organizational and legal support of the National Police of Ukraine as a central executive body by moving
to a semi-centralized police management system.
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Постановка проблеми. Глобалізація управлінських процесів у правоохоронній сфері, високий
рівень злочинності в Україні вимагає постійного
розвитку Національної поліції України як центрального органу виконавчої влади та застосування нових концептуальних підходів до організаційно-правового забезпечення його діяльності. Від результативності його роботи залежить публічна безпека і
порядок, захист прав та інтересів людини. Тому метою удосконалення поліції є поетапне створення
правоохоронного відомства світового зразка, в
якому будуть оптимізовані системи управління та
прийняття рішень, а завдання виконуватимуться
ефективно. Дієвим способом досягнення такої мети
є вивчення та обґрунтоване застосування світового
досвіду побудови поліцейських систем та підходів

до управління ними. З огляду на це актуальним є
дослідження позитивного досвіду інших країн та
надання пропозицій щодо удосконалення організаційно-правового забезпечення діяльності цього
центрального органу виконавчої влади (надалі –
ЦОВВ).
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Окремі аспекти розвитку організаційно-правового
забезпечення діяльності поліції в Україні були предметом дослідження багатьох вчених, зокрема:
О.А. Банчука, І.А. Горшеневої, Д.П. Калаянова,
А.Т. Комзюка, М.Ф. Криштановича, Н.П. Матюхіної, О.С. Проневича, О.Ю. Салманової, В.В. Чумака, С.А. Шалгунової, О.С. Юніна та інших. Не-
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зважаючи на наявні наукові дослідження, поставлена проблема є недостатньо висвітленою та потребує додаткового вивчення.
Мета дослідження полягає у тому, щоб на основі аналізу зарубіжного досвіду побудови та управління поліцейських систем запропонувати напрями удосконалення організаційно-правового забезпечення діяльності Національної поліції
України як центрального органу виконавчої влади.
Виклад основного матеріалу. Удосконалення
функціонування поліції тісно пов’язане із успіхами
іноземної науки та практики. Як переконливо зазначає М.Ф. Криштанович, кожне окремо взяте суспільство не має перспективи формально удосконалюватися на основі тільки своєї культури, власних
звичаїв і традицій, установок і поглядів, цінностей
та ідеалів [1, с. 284].
Дослідивши зарубіжний досвід, науковці зазначають, що організаційна будова органів поліції
зарубіжних держав, розподіл функцій та повноважень між різними рівнями управління залежить від
конкретної ситуації, що склалася в кожній країні,
від форми її державного устрою та ступеня централізації органів управління [2, c. 152]. З точки зору
видів управління, зарубіжні поліцейські системи
поділяються вченими на централізовані, напівцентралізовані (комбіновані) та децентралізовані
[2, c. 152; 3, c.169-170; 4, с. 157; 5, с. 19; 1, с. 285; 6,
с. 30].
Виходячи з мети цього дослідження, розглянемо існуючі види управлінських систем разом з
успішними прикладами їх реалізації, що надасть
можливість запропонувати найкращі варіанти удосконалення організаційно-правового забезпечення
діяльності Національної поліції України (надалі –
НПУ). Для більшості централізованих поліцейських систем, як відомо, притаманне пряме підпорядкування поліцейських сил ЦОВВ, директивний
стиль управління й жорстка вертикаль підпорядкування низових ланок центральним органам, уніфіковані стандарти поліцейської діяльності, наявність
окремих форм впливу громадськості (органів місцевого самоврядування) на прийняття управлінських рішень та визначення стратегічних напрямів
розвитку поліцейської системи [3, c. 169]. Цей вид
системи запроваджено в країнах, де поліцейські
сили перебувають під контролем уряду. Тривалий
час у суспільстві існувало переконання в тому, що
централізована поліцейська система найбільш властива країнам з тоталітарними політичними режимами й несумісна з демократичними ідеалами. Нині
ж таких переконань немає, оскільки низка сучасних
розвинених демократій успішно використовує вказану систему управління поліцією [3, c. 169-170].
Класичними прикладами централізованого управління діяльністю поліції є Японія, Фінляндія,
Швеція тощо. Зупинимося на Японії, в якій організація системи є досить ефективною, а її досвід може
бути корисним для України. Зокрема, аналіз матеріалів, розміщених на офіційних сайтах Національного поліцейського агентства [7; 8; 9] та Національної комісії з громадської безпеки Японії [10], надав
можливість встановити наступне.
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Нині діюча система японської поліція була
утворена у 1954 році після ухвалення Закону «Про
поліцію», який запровадив централізовану систему
управління та усунув інституційні недоліки розподілу повноважень. Закон Японії «Про поліцію»
уповноважив національний уряд створити центральну поліцейську організацію для контролю і нагляду за діяльністю поліції префектур у справах національного значення. Закон також надав кожній
префектурі повноваження виконувати обов’язки
поліції «захищати життя, людину і власність» і
«підтримувати громадську безпеку і порядок» у межах своєї юрисдикції. Система управління поліцією
Японії постійно удосконалюється до цього часу.
Національну поліцейську систему Японії складають: 1) Національна комісія з громадської безпеки; 2) Національне поліцейське агентство. Щодо
першої, то вона є адміністративною установою, що
уповноважена здійснювати нагляд за поліцією та
встановлювати політику управління нею. При
цьому Національна комісія з громадської безпеки
розміщується в Кабінеті Міністрів Японії, але діє як
зовнішній незалежний орган. Прем’єр-міністр Японії не уповноважений здійснювати безпосереднє
керівництво або контроль над комісією. Це забезпечує незалежність цього органу. До складу цієї комісії входять кращі представники суспільства. Вона
складається з голови та п’яти членів. Непарна кількість членів комісії необхідна, щоб можна було
прийняти рішення більшістю голосів. Головою
призначається Державний міністр Кабінету Міністрів Японії для того, щоб сприяти балансу між двома
вимогами: політичною нейтральністю поліції та адміністративною відповідальністю уряду за забезпечення громадської безпеки. При цьому він головує
на засіданнях комісії та лише приймає остаточне рішення з тих питань, по яким члени комісії не можуть проголосувати більшістю. Стосовно членів
комісії, то вони є національними державними службовцями зі спеціальним статусом і призначаються
Прем’єр-міністром за згодою обох палат Сейму на
п’ятирічний термін. Членами не можуть бути призначені особи, які протягом останніх п’яти років виконували функції професійних державних службовців у поліції чи прокуратурі. Для забезпечення політичної нейтральності до однієї політичної партії
можуть належати не більше двох членів.
Національна комісія створена для виконання
функцій адміністративного нагляду за забезпеченням демократичного управління та політичного
нейтралітету поліції як на національному, так і на
префектурному рівнях. Вона уповноважена опосередковано здійснювати контроль над поліцейськими органами префектур через керівника Національного поліцейського агентства, а також має право
призначати керівників префектурних органів поліції, розробляти основні нормативно-правові акти,
координувати управління поліцією з питань національного значення та встановлювати загальні стандарти підготовки, спілкування, ідентифікації злочинців, кримінальної статистики та обладнання.
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Ключовим елементом системи централізованого управління поліцією є Національне поліцейське агентство. Воно очолюється Генеральним комісаром, який призначається Національною комісією з громадської безпеки за згодою Прем’єрміністра. Під наглядом комісії він управляє діяльністю агентства, призначає працівників агентства і
керує префектурними поліцейськими органами.
Національне поліцейське агентство в якості апарату формує поліцейські системи, а також проводить поліцейські операції у справах, пов’язаних з
національною громадською безпекою, здійснює управління справами, що складають основи діяльності поліції, а саме: поліцейською освітою та навчанням; внутрішньо-системними зв’язками; кримінальною ідентифікацією; розвитком поліцейського
управління тощо. В апараті Національного поліцейського агентства є один заступник Генерального
комісара і такі структурні підрозділи: Секретаріат
Генерального комісара; Бюро безпеки громад;
Бюро кримінальних справ, якому також підпорядковується окремий Департамент організованої злочинності; Бюро дорожнього руху; Бюро безпеки,
якому теж підпорядковується окремий Департамент закордонних справ та розвідки; Бюро інформаційних комунікацій. До сфери управління Національного поліцейського агентства також належать
такі організації, як: Національна поліцейська академія, Національний науково-дослідний інститут поліцейської науки, Штаб імператорської гвардії.
Національному поліцейському агентству підпорядкована наступна ланка управління – регіональні поліцейські бюро. В Японії діє сім таких бюро,
що розташовані у великих містах кожного географічного регіону, а саме: Канто, Кюсю, Кинки, Тохоку, Тюбу, Тюґоку, Шікоку. Міський департамент
поліції Токіо та Штаб-квартира поліції префектури
Хоккайдо не входять до юрисдикції бюро, а підпорядковуються Головному комісару, який при необхідності може напряму здійснювати їх контроль та
управління. Кожне регіональне бюро очолюється
Генеральним директором і підпорядковується напряму Генеральному комісару і його заступнику.
Регіональні бюро здійснюють контроль, нагляд та
надають допоміжні послуги поліції префектур в межах своєї юрисдикції та згідно розпоряджень Генерального комісара Національного поліцейського
агентства. Основними обов’язками та функціями
регіональних бюро є: інспекція поліції префектури;
міжпрефектурна координація; реагування на великомасштабні катастрофи; забезпечення інформаційної комунікації; підтримка розслідування кіберзлочинів; освіта та навчання.
Кожна префектура Японії має свої місцеві поліцейські органи для виконання обов’язків в межах
її юрисдикції, які знаходяться під керівництвом Генерального комісара Національного поліцейського
агентства та під опосередкованим впливом місцевих губернаторів (префектів). Структуру поліції
префектур складають: 1) Префектурні комісії громадської безпеки; 2) Міський департамент поліції
Токіо та Головні офіси (штаб-квартири) поліції префектур.
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Щодо префектурних комісій громадської безпеки, то вони знаходяться під керівництвом обраних префектурних губернаторів (префектів), які за
згодою префектурних зборів призначають членів
комісії на трирічний термін. До складу комісій
може входити п’ять або три особи, які обирають
між собою голову. При цьому більшість членів не
може належати до однієї політичної партії. Також
особи, які були професійними державними службовцями в поліції або прокуратурі протягом останніх
п’яти років, не можуть бути призначені членами комісії.
Префектурні комісії громадської безпеки здійснюють нагляд за поліцією префектур, викладаючи
основні правила поліцейських операцій і встановлюючи правила безпеки населення. Вони також дають згоду Національній комісії з громадської безпеки на призначення керівника префектурної поліції. Проте ні губернатори, ні комісії префектур не
мають повноважень втручатися в індивідуальні розслідування або конкретні правоохоронні дії префектурної поліції.
Головні офіси (штаб-квартири) поліції префектур мають різні організаційні структури, але, у
своїй більшості, вони формуються за функціональним спрямування, про що свідчать їх назви: Департамент управління справами; Адміністративний департамент поліції; Департамент громадської безпеки; Департамент у справах громадської поліції;
Департамент кримінальних розслідувань; Департамент дорожнього руху; Департамент безпеки; Департамент міської поліції.
Також Міський департамент поліції Токіо і Головні офіси (штаб-квартири) поліції префектур ділять свою юрисдикцію на округи і розміщують поліцейські дільниці в кожному з них. Як оперативні
підрозділи, поліцейські дільниці виконують свої
обов’язки в тісному контакті з місцевою громадою.
Вони здійснюють постійний нагляд за станом спокою на місцях, а також ведуть безліч рутинних завдань, таких як: отримання повідомлень про злочини від громадян; обробка повідомлень про втрачені і знайдені речі; надання консультацій
громадянам, у яких виникли будь-які проблеми
тощо.
Таким чином, вищенаведений приклад організації діяльності поліції Японії свідчить, наскільки
упорядкованою може бути централізована система
управління поліцією, а повноваження між структурними одиницями рівномірно розподілені. Також
досвід Японії щодо діяльності незалежних комісій
з громадської безпеки показує, як можна забезпечити стабільність професійного управління в поліції, незалежного від зміни уряду. Внаслідок такого
організаційно-правового забезпечення діяльності
«японська поліцейська система, навіть будучи
централізованою, вже кілька десятиліть зберігає
ефективність. Відсоток розкриття вбивств (96-97
%) в Японії є найвищим у світі» [11, с. 347-348].
Ще одним видом організації управління поліцією є напівцентралізовані (комбіновані) системи,
в яких поєднані елементи централізації та децент-
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ралізації. У своїй більшості вони характеризуються: 1) наявністю загальнонаціонального органу
(наприклад, міністерства), відповідального за забезпечення внутрішньої безпеки і координацію роботи розрізнених поліцейських служб; 2) діяльність
державних поліцейських служб загальнонаціонального та регіонального рівня (штату, землі); 3) співіснування державної та муніципальної поліції; 4)
пріоритетність розвитку державної поліції; 5) прагнення до забезпечення інтересів населення; 6) розроблення єдиних підходів і створення загальнонаціональних стандартів поліцейської діяльності [3, c.
170].
До напівцентралізованих систем поліції можна
віднести Великобританію, Нідерланди, Чехію, Естонію, Польщу та інші. Розглянемо таку модель управління на прикладі Чеської Республіки. Згідно
Глобального індексу спокою (миру) на 2018 рік [12]
вона займає 7 місце в світі серед 163 країн, в той час
як Великобританія займає 57, Нідерланди – 23,
Польща – 32, а Естонія – 33 місце. Також згідно Індексу злочинності по країнам світу на 2018 рік [13],
у Чеській Республіці індекс злочинності є одним з
найнижчих та становить 28,81 по шкалі від 0 до 100,
де чим більший показник, тим більший рівень злочинності. З огляду на вказане, вважаємо за необхідне розглянути саме досвід цієї країни в побудові
ефективної поліцейської напівцентралізованої системи, який може бути використаний для розвитку
української поліції.
У Чеській Республіці діє державна та муніципальна поліція. Щодо першої, то відповідно до
ст.ст. 1, 5-7 Закону Чеської Республіки «Про поліцію» від 17 липня 2008 р. № 273/2008 Сб. [14], поліція Чеської Республіки є цілісним озброєним формуванням охорони правопорядку. Організація та
управління діяльністю поліції Чеської Республіки
здійснюється Президією поліції на чолі з Президентом, який несе відповідальність за діяльність поліції перед Міністром внутрішніх справ. Президії підпорядковані наступні організаційні підрозділи: 1)
Національні поліцейські сили (з загальнодержавними повноваженнями); 2) регіональні поліцейські
управління, які ще іменуються «регіональні дирекції»; 3) відділи, утворені в рамках регіональних дирекцій. Поліцейські одиниці із загальнонаціональними повноваженнями встановлюються Міністром
внутрішніх справ за пропозицією Президента поліції. Регіональні дирекції поліції встановлюються законом. Президія та всі підпорядковані їй підрозділи
вважаються організаційними елементами держави.
До складу Президії поліції входять: Президент
поліції; Перший заступник президента поліції із зовнішніх питань; Заступник президента поліції з питань служби кримінальної поліції та розслідувань;
Заступник президента поліції з економіки; Канцелярія президента, Дирекція з адміністративної та
службової підтримки. Президія поліції головним
чином визначає цілі розвитку поліції, концепцію
організації та управління поліцією, а також встановлює завдання та надає повноваження окремим поліцейським службам, а саме: Службі поліції громадського порядку – захищати безпеку людей і
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майна, громадський порядок, запобігати, виявляти
і зупиняти адміністративні проступки та злочини,
стежити за безпечним транспортуванням людей і
вантажів залізницею; Службі дорожньої поліції –
контролювати безпеку дорожнього руху, перевіряти дотримання правил дорожнього руху і технічний стан транспортних засобів, розслідувати дорожньо-транспортні пригоди; Службі міжнародної
поліції – виконувати завдання в сфері міграції, захищати державний кордон у разі його відновлення
в межах Шенгенської зони з міркувань безпеки, координувати діяльність з силами охорони державного кордону сусідніх країн, брати участь у спільних операціях з транскордонного переслідування
злочинців, операціях проти контрабандистів і торговців людьми; Службі кримінальної поліції і розслідувань – здійснювати оперативно-розшукову діяльність та фактичне розслідування кримінальних
проваджень із загальних злочинів, які включають,
серед іншого, злочини проти життя, здоров’я або
майна, а також розслідування злочинів у сфері валютних, економічних або податкових шахрайств;
Матеріальній службі зброї та безпеки – здійснювати державне адміністрування щодо зброї, амуніції, поводження із засобами захисту, проводити дослідження вибухових речовин, здійснювати нагляд
за дотриманням вимог законодавства про озброєння шляхом видачі карток та ліцензії на зброю
тощо. Президія аналізує і контролює діяльність поліції, створює умови для виконання підрозділами
поліції їхніх завдань і координує їх діяльність при
виконанні завдань, що виходять за межі їх територіальної чи матеріальної компетенції [15; 16].
Національні поліцейські сили виконують специфічні та вузькоспеціалізовані завдання по всій
території Чеської Республіки. До їх складу входять
наступні підрозділи: Криміналістичний інститут,
Авіаційна служба, Національний центр боротьби з
наркотиками Служби кримінальної поліції і розслідувань, Служба знешкодження вибухівки, Дирекція поліцейської служби з питань іноземців, Управління документації та розслідування комуністичних злочинів Служби кримінальної поліції і
розслідувань, Департамент службової підготовки
та освіти поліцейських, Національний центр боротьби з організованою злочинністю, Управління захисту Президента, Служба захисту, Група швидкого реагування, Відділ спеціальних операцій Служби кримінальної поліції і розслідувань, Підрозділ
збору інформації Служби кримінальної поліції і розслідувань. Відмітимо, що деякі з цих органів надають певну підтримку іншим підрозділам поліції, а
інші спеціалізуються, наприклад, у боротьбі з організованою злочинністю, корупцією та серйозними
фінансовими злочинами, організації навчання поліції, службовій та спортивній підготовці тощо [15;
17].
Регіональні дирекції поліції мають чітку територіальну юрисдикцію і очолюються регіональними директорами. У поліції Чеської Республіки
законом створено чотирнадцять таких регіональних дирекцій [14]. В усіх Регіональних дирекціях
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функціонують Служби кримінальної поліції і розслідувань, Служби поліції громадського порядку,
Служби дорожньої поліції, Служби міжнародної
поліції, Матеріальні служби зброї та безпеки [15],
повноваження яких були розкриті вище.
Окрім державної поліції у Чеській Республіці
на рівні громад діє муніципальна (міська) поліція.
Так, відповідно до ст.ст. 1, 2, 3, 4d, 24 Закону Чеської Республіки «Про муніципальну поліцію» від 06
грудня 1991 р. № 553/1991 Cб. (зі змінами від 01 січня 2018 р., внесеними Законом № 248/2017 Сб.)
[18], поліція громади, створена муніципалітетом
міста або статутного міста, а також столичного міста Праги, називається муніципальною поліцією.
Вона є органом місцевої громади, яка утворюється
та розпускається рішенням муніципальної ради, що
має загальнообов’язкову силу в межах цієї громади.
Муніципальну поліцію очолює мер або інший член
міської ради, призначений відповідною радою. Муніципальна поліція уповноважена забезпечувати
охорону місцевого громадського порядку, реалізовує інші завдання, передбачені цим або спеціальним законом, а саме: а) сприяє захисту та безпеці
осіб і майна; б) стежить за дотриманням правил
співжиття у громаді; в) здійснює нагляд за дотриманням загальнообов’язкових указів та муніципальних правил; г) бере участь в обсязі, встановленому цим або спеціальним законом, у стеженні за
безпекою та швидкістю руху; ґ) бере участь у дотриманні правових приписів про охорону публічного порядку; д) бере участь у запобіганні злочинності на території громади; е) контролює додержання чистоти у громадських місцях; виявляє та
розглядає правопорушення (адміністративні проступки), які належать до компетенції муніципалітету; є) надає дані про муніципальну поліцію Міністерству внутрішніх справ для обробки статистичних даних. Відмітимо, що фінансування діяльності
муніципальної поліції, включаючи навчання офіцерів та відшкодування завданої ними шкоди під час
виконання завдань, здійснюється за рахунок місцевого бюджету.
Кожна громада або громади, які не утворили
свою поліцію, можуть укласти публічно-правовий
договір з іншою громадою в тій самій вищій територіальній самоврядній одиниці (регіоні або окрузі), яка вже створила муніципальну поліцію. На
підставі такого договору відповідна поліція виконуватиме завдання на території муніципалітету або
муніципалітетів, що є сторонами договору [18, ст.
3а].
Міністерство внутрішніх справ по відношенню
до муніципальної поліції має наступні повноваження: перевіряє та здійснює нагляд за професійною кваліфікацією офіцерів муніципальної поліції;
видає та вилучає свідоцтва про професійну придатність офіцерів; здійснює нагляд за додержанням
встановлених спільних елементів уніформи офіцера і позначення моторних транспортних засобів
та інших транспортних засобів муніципальної поліції; веде інформаційні системи, потрібні для виконання встановлених законом завдань, що стосуються іспитових протоколів, заявок кандидатів в
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муніципальну поліцію на іспит, утворених та ліквідованих муніципальних поліцій, кількості офіцерів
тощо [18, ст. 27].
Заслуговує на увагу практика координації діяльності державної та муніципальної поліції. Це питання регулюється ст. 16 Закону Чеської Республіки «Про поліцію» від 17 липня 2008 р. [14], відповідно до якої, управління поліції може укласти
письмову угоду про координацію з муніципалітетом з метою встановлення спільної процедури забезпечення місцевих питань громадського порядку.
Місцева регіональна дирекція поліції може укласти
письмову угоду про координацію з містом Прагою
з метою встановлення спільної процедури забезпечення питань місцевого громадського порядку.
Підсумовуючи наведене, можна констатувати,
що у Чеській Республіці визначальну роль по реалізації державної політики у сфері боротьби зі злочинністю, забезпеченню публічної безпеки і порядку відіграє саме державна поліція. При цьому
муніципальна поліція теж є важливим елементом
правоохоронної системи Чеської Республіки, адже
на неї покладається значна частина відповідальності за забезпечення охорони місцевого громадського порядку. Водночас система чеської поліції є
хорошим прикладом збалансованості, комбінації
розподілу державно-владних повноважень та самоуправління в муніципалітетах. За оцінками експертів, чеська напівцентралізована поліція є однією з
найбільш вдалих на постсоціалістичному просторі.
Рівень довіри населення до поліції становить 58 %
[19, с. 165].
Децентралізована система поліції притаманна
федеративним або конфедеративним державам, в
яких відсутні єдині управлінські стандарти поліції
та розвинена політична децентралізація, під якою
розуміється «надання громадянам або їх виборним
представникам широких повноважень у прийнятті
управлінських рішень» [20, с. 18]. Зазвичай, ця система виникає внаслідок цілеспрямованого вжиття
організаційно-структурних заходів з метою створення низки автономних поліцейських відомств
державного та комунального (муніципального) рівнів, повноваження яких вичерпно окреслені, жорстко регульовані та контрольовані суспільством [3,
с. 175]. Для децентралізованого виду поліцейської
системи характерна відсутність єдиного загальнонаціонального органу, відповідального за забезпечення внутрішньої безпеки та уповноваженого на
управління поліцією; множинність поліцейських
сил загальнодержавного, регіонального та місцевого рівнів; переважне зосередження важелів управління поліцейськими силами в руках регіональних органів державної влади та органів місцевого
самоврядування; обмеження ролі центральних органів виконавчої влади функціями контролю, координації та уніфікації діяльності розрізнених
суб’єктів поліцейської діяльності; пріоритетне орієнтування діяльності поліції на задоволення потреб
територіальних громад, наявність розгалуженої системи громадського контролю за діяльністю поліції
[3, c. 169-170].
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Характерними прикладами функціонування
такої системи поліції є Сполучені Штати Америки
та Швейцарія. За Глобальним індексом спокою
(миру) на 2018 рік [12] Швейцарія займає 12, а Сполучені Штати Америки – 121 місце в світі серед 163
країн. Також згідно Індексу злочинності по країнам
світу на 2018 рік [13], Швейцарський індекс злочинності становить 21,76, а Сполучених Штатів
Америки 49,58 по шкалі від 0 до 100, де чим більший показник тим більший рівень злочинності.
Тому в якості ефективного прикладу реалізації децентралізованої системи діяльності поліції варто
розглянути досвід Швейцарії.
У Швейцарії відсутня єдина національна поліцейська організація. Внаслідок федеральної структури країни і суверенітету кантонів у поліцейських
питаннях передбачається поділ поліції Швейцарії
на Федеральну службу поліції, Поліцію кантонів,
Муніципальну поліцію (у містах та громадах). Конституція Швейцарії визнає юрисдикцію кантонів в
поліцейських справах. У кожному з 26 кантонів діють суверенні правоохоронні органи, які несуть
відповідальність за забезпечення громадського порядку на своїй території [21, с. 4-5].
В даній країні розділення повноважень між федеральним і місцевим рівнями регулюється по так
званому «принципу субсидіарності» (ст. 3 і 5 Федеральної Конституції). У відповідності до цього
принципу, всі повноваження, не передбачені законом для федерального рівня, автоматично належать
до місцевого рівня. Це означає, що існує один список злочинів, розслідуванням яких займається федеральна поліція. Ці злочини в Швейцарії обумовлені в законах, а не в Конституції. Всі інші злочини
– компетенція кантональної поліції. Тобто у Швейцарії спостерігається система противаг, кантони захищені від надмірного втручання зі сторони конфедерації [20, с. 32-33].
Крім цього, в Швейцарії відсутній єдиний нормативний акт, який регулює організацію діяльності
поліції. Функціонування федеральної поліції визначено в організаційній постанові федерального парламенту «Про федеральний департамент юстиції і
поліції» 2000 року [22]. У свою чергу кантони регулюють роботу поліції за допомогою так званих «законів про організацію роботи поліції», які приймаються парламентами кантонів і реалізуються урядами кантонів. Таким чином, на національному
рівні відсутні загальні правила організації поліції
[20, с. 48].
Щодо Федеральної служби поліції Швейцарії
[23], то вона входить до складу Федерального департаменту юстиції та поліції [24] і складається з таких структурних елементів: а) Директор і його заступники; б) Дирекція з питань запобігання злочинності та управління; в) Дирекція управління
ресурсами та планування; г) Дирекція міжнародного поліцейського співробітництва; ґ) Дирекція
служби безпеки Федерації; д) Дирекція поліцейських інформаційних систем та ідентифікації [25].
Ця служба уповноважена здійснювати свою діяльність у таких основних напрямках: 1) боротьба з

57
серйозними злочинами, що перебувають під федеральною юрисдикцією; 2) охорона службовців і будівель конфедерації, а також осіб і будівель, які знаходяться під захистом міжнародного права; 3) спрямування національної та міжнародної поліцейської
співпраці; 4) створення та супроводження діяльності баз даних і науково-дослідних центрів [26].
Виконуючи зазначені функції, Федеральна
служба поліції: а) здійснює аналіз злочинності; б)
виконує функції судової поліції Конфедерації; в)
координує і підтримує міжкантональні і міжнародні зв’язки; г) є центральним органом для цілей
правової допомоги у кримінальних справах; ґ) здійснює міжнародний обмін поліцейської інформацією; д) впроваджує кримінально-правові, процесуальні та криміналістичні досягнення в практику роботи правоохоронних органів; е) забезпечує єдину
стратегію співпраці, використовуючи міжнародні
поліцейські інструменти; ж) представляє інтереси
конфедерації в міжнародних та наднаціональних
структурах; з) здійснює охорону відповідних осіб і
будівель.
На федеральному рівні поліція також виконує
спеціальні завдання, в числі яких: ведення центральних криміналістичних обліків; реєстрація зброї,
боєприпасів, вибухових речовин, осіб, які працюють з піротехнікою; здійснення функцій Національного бюро Інтерполу в Швейцарії і контактного органу Європолу; координація процесуальних засобів
і проведення аналізу Інтернет-злочинності; загальна координація діяльності конфедерації та кантонів по боротьбі зі злочинністю в області інтелектуальної власності та Інтернету; координація протидії
торгівлею людьми між зацікавленими федеральними службами і кантонами [22]; координація та
підтримка у кримінальних розслідуваннях Генеральною прокуратурою, кантонами та іноземними органами [26]. На федеральному рівні немає поліції «в
формі». Наприклад, спеціальні антитерористичні
підрозділи знаходяться під юрисдикцією кантонів [20, с. 36].
Стосовно кантональної поліції, то у Швейцарії
існує 26 кантонів, які є суб’єктами конфедерації. У
кожному з них є свій підрозділ кантональної поліції. Кожний з них очолює директор, який є членом
кантонального уряду і бере на себе політичну відповідальність за поліцію відповідного кантону.
Структура поліції на кантональному рівні є різною,
оскільки кожен кантом має право визначати її на
власний розсуд. Німецькомовні кантони зазвичай
поділяють свій корпус поліції на три основні сфери
діяльності: кримінальна поліція, поліція безпеки та
дорожня поліція. У франкомовних кантонах вона
складається з двох відділів: жандармерії і безпеки.
Перша є аналогом поліції безпеки у німецькомовних кантонах і ще, зазвичай, включає в себе дорожню поліцію. Тоді як остання є еквівалентом кримінальної поліції. У італомовному кантоні Тічино
створена власна система поліції, яка побудована по
територіальному принципу. Особливої уваги потребує кантон Базель-Штадт, де кримінальна поліція
очолюється прокуратурою, а сили охорони правопорядку підпорядковані директору поліції [27].
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Щодо муніципальної поліції у містах та громадах, то Себастьян Роме зазначає, що законодавство
кантонів дозволяє передавати частину правоохоронних повноважень муніципалітетам та створювати підрозділи місцевої поліції. У країні нараховується біля 300 таких підрозділів з різними повноваженнями. У деяких великих муніципалітетах є
виключні повноваження по охороні правопорядку,
передані їм кантонами, але це зустрічається не
всюди. Муніципальні підрозділи в Швейцарії підзвітні місцевій владі, яка здійснює набір співробітників [20, c. 35, 45]. Основний напрямок роботи поліції міст та громад є розслідування адміністративних правопорушень і злочинів невеликої тяжкості
[22].
Підсумовуючи вищенаведене, слід зазначити,
що організаційно-правове забезпечення діяльності
різних видів систем поліції не є статичними. Вони
перебувають у стані постійного динамічного процесу еволюції, а тому в чистому вигляді майже не
зустрічаються. Підходи до організації управління
поліцією суттєво відрізняються у кожної країни залежно від устрою держави – унітарного чи федеративного. Зазвичай, в унітарних державах організація діяльності поліції побудована так, що існує або
централізована, або напівцентралізована система
поліції, правове регулювання яких здійснюється законами країни, а не актами певної адміністративнотериторіальної одиниці. При цьому в федеративних
державах організація діяльності поліції побудована
так, що має багато різних поліцейських систем, правове забезпечення діяльності яких здійснюється національним законодавством та законодавством окремого федеративного округу (кантону).
В дослідженнях напрямків удосконалення організаційно-правового забезпечення діяльності систем управління поліцією важливим є визначення
недоліків і переваг централізації та децентралізації.
Так, М.Ф. Криштанович вважає суттєвим недоліком централізованої системи те, що поліція переважно зосереджується на вирішенні загальнодержавних проблем і недостатньо враховує інтереси окремих територіальних громад [1, c. 286]. Багато
західних правознавців говорять про те, що надмірна
централізація негативно впливає на діяльність поліцейських органів. Відомий французький правознавець І. Люшер вважає, що «в рішенні, яке приймається на загальнонаціональному рівні, не враховуються багато факторів, і тому воно не відповідає
реальності й інтересам громадян, які бажають мати
справу з виборним керівництвом, а не державними
установами» [28, c. 111].
Натомість, в організації діяльності такої системи є й свої переваги. Серед них можна виділити
здатність приймати швидкі рішення і виконувати їх
на всій території держави. Це дає можливість боротися з організованою злочинністю і забезпечувати
національну безпеку. Також, як вірно зазначає Д.П.
Калаянов, безсумнівною перевагою збалансованої,
чітко централізованої національної поліцейської
служби є можливість оперативного виявлення та
усунення проблем, що виникають при забезпеченні
внутрішньої безпеки в межах країни. Потенційне
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виникнення тоталітарних тенденцій за такої моделі
управління поліцейською діяльністю нейтралізується налагодженою системою громадського контролю. З метою усунення можливих негативних наслідків, зумовлених концентрацією широких владних повноважень у руках поліції, в державах з
централізованими моделями управління низовим
підрозділам поліції надається більше можливостей
для самостійних дій із урахуванням особливостей
криміногенної обстановки та очікувань населення
[3, c. 174].
Централізацію управління поліцією не варто
однозначно розглядати в якості передумови для порушення права і свобод людини. У даному випадку
заслуговує на увагу висновок М.П. Пихтіна про те,
що у конкретних національних умовах саме централізація поліцейської діяльності нерідко може слугувати більшою гарантією внутріполітичної стабільності і, відповідно, забезпечення прав і свобод особистості [29, с. 48].
Стосовно децентралізованої системи поліції,
то, як зазначає О.С. Юнін, її недолік полягає у тому,
що регіональні поліцейські сили часто стають знаряддями в руках сепаратистів, активними учасниками міжнародних озброєних конфліктів, про що
свідчать події в Азербайджані, Грузії, Молдові,
Таджикістані [11, с. 171]. Тому до впровадження
даної системи поліції варто відноситися обережно і
виважено. Надмірна децентралізація може призвести до небажаних наслідків (хаосу та дезорганізації
всієї системи правоохоронних органів). Ефективні
децентралізовані поліцейські системи поширені в
демократичних країнах лише там, де більша частина населення не живе за межею бідності, а соціально незахищені верстви населення отримують
державну допомогу та підтримку. Більше того, децентралізована поліція діє або в державах, де переважну більшість населення складають представники однієї нації, або в багатонаціональних державах, де не спостерігається тенденція до сепаратизму
[11, с. 172-173].
Позитивними чинниками децентралізації є обізнаність поліції в місцевих проблемах, врахування
інтересів громади у своїй діяльності, можливість
напрацьовувати та реалізовувати нові засоби превенції правопорушень. В.Д. Гвоздецький перевагу децентралізації поліції обґрунтовує також економічними причинами. Він зазначає, що розподіл витрат
на поліцейські сили між центральними урядами і
муніципальними адміністраціями сприяє економії і
раціоналізації використання бюджетів обох сторін.
У деяких країнах на місцеву владу взагалі покладається більша частина витрат, які використовуються
на підтримання законності і правопорядку [30, c.
119]. Загалом децентралізація є наслідком практичної реалізації конституційних принципів демократії, а тому все частіше в Європі обирається країнами
молодої демократії, які активно економічно розвиваються.
З огляду на вищевикладене варто зазначити,
що для досягнення найбільшої ефективності в протидії злочинності та забезпеченні громадського порядку необхідно створити баланс участі в охороні
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порядку національних поліцейських органів, муніципалітетів та місцевих жителів. З цією метою в демократичних країнах застосовують різні варіанти
будови системи управління, а також форми участі
громад у забезпеченні порядку, вибір яких залежить від нагальних завдань, однорідності суспільства, стану соціального і матеріального розвитку
тощо.
В Україні діє централізована система поліції.
Однак, як показує практика, ця система неефективно реалізує державну політику в сфері протидії
злочинності, оскільки згідно Глобального індексу
спокою (миру) на 2018 рік [12] наша держава займає лише 152 місце в світі серед 163 країн. Згідно
Індексу злочинності по країнам світу на 2018 рік
[13], в Україні показник злочинності є високим та
становить 49,39 по шкалі від 0 до 100. Відповідно
до Національної оцінки діяльності НПУ за допомогою опитування громадської думки, проведеного
Харківським інститутом соціологічних досліджень
серед 19500 респондентів, 52,7 %, оцінили роботу
поліції як неефективну. При цьому рівень недовіри
опитаних респондентів до поліції становить 50 %, а
діяльністю поліції залишилися незадоволеними
74,7 % жертв злочинів [31, с. 10].
Тобто необхідно вдосконалювати організаційно-правове забезпечення діяльності НПУ як
ЦОВВ. На мою думку, це можна зробити шляхом
перерозподілу її державно-владних повноважень та
відповідальності.
Стратегією сталого розвитку «Україна - 2020»,
схваленою Указом Президента України від 12 січня
2015 р. № 5/2015 [32] та Стратегією розвитку ОВС
та Концепцією першочергових заходів реформування системи Міністерства внутрішніх справ,
схвалених 22 жовтня 2014 р. розпорядженням КМУ
[33][34], пропонувалося удосконалити роботу поліції шляхом проведення її децентралізації з передачею частини функцій патрулювання в громадських
місцях, контролю за дотриманням правил торгівлі
та паркування транспортних засобів тощо місцевій
(муніципальній) поліції, утвореній за рішенням місцевих органів самоврядування.
Наявні організаційні-правові проблеми діяльності НПУ як ЦОВВ, що впливають на її ефективність, вивчений успішний досвід побудови поліцейських систем в зарубіжних країна, а також закріплені в нормативно-правових актах України
передумови її часткової децентралізації дозволяють запропонувати перехід НПУ з централізованої
системи до напівцентралізованої.
Реалізація даної концепції розвитку передбачає закріплення в законодавстві права на створення
органам місцевого самоврядування в Україні муніципальної поліції з передачею їй частини функцій і
повноважень з забезпечення публічної безпеки і порядку на місцях. Вважаю за доцільне частково використати в процесі переходу до напівцентралізованої системи управління поліцією досвід Чеської
Республіки як країни, в якій один з найнижчих у
світі індексів злочинності та високий рівень довіри
населення.
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Зокрема, на моє переконання, муніципальна
поліція в Україні повинна створюватися та розпускатися рішенням міської ради. Це має бути орган
місцевої громади, який очолюватиметься мером міста або особою, призначеною відповідною радою.
Фінансування діяльності муніципальної поліції,
включаючи навчання місцевих поліцейських, відшкодування завданої ними шкоди під час виконання
завдань, здійснюватиметься за рахунок місцевого
бюджету. На муніципальну поліції покладатимуться функції із забезпечення охорони публічної
безпеки і порядку на місцях, визначені спеціальним
законом, наприклад: а) сприяння захисту та безпеки
осіб і майна; б) нагляд за дотриманням правил співжиття у громаді; в) нагляд за дотриманням загальнообов’язкових нормативних актів та муніципальних правил; г) участь в обсязі, встановленому спеціальним законом, у контролі за безпекою та
швидкістю руху; ґ) участь у дотриманні правових
приписів про охорону громадського порядку; д) інформування органів та підрозділів НПУ та інших
правоохоронних органів про вчинені або ті, що готуються, злочини, місця концентрації злочинних
угруповань; е) затримання і доставлення до НПУ
осіб, які вчинили адміністративні правопорушення
чи злочини; є) контроль за додержанням чистоти у
громадських місцях; ж) контроль за дотриманням
правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях; з) виявлення та розгляд адміністративних правопорушень, які належать до компетенції муніципалітету.
Муніципальна поліція повинна взаємодіяти з
територіальними органами НПУ шляхом: проведення спільних дій щодо охорони публічної безпеки і порядку у місцях скупчення людей, проведення спортивних та розважальних заходів; налагодження каналів обміну оперативної інформації;
складання та реалізація спільних планів розстановки сил і засобів патрульних служб тощо.
НПУ як ЦОВВ відносно місцевої (муніципальної) поліції повинна бути наділена такими повноваженнями: перевіряти та здійснювати нагляд за професійною кваліфікацією службовців муніципальної
поліції; видавати та вилучати свідоцтва про професійну придатність поліцейських; здійснювати нагляд за додержанням встановлених спільних елементів уніформи поліцейських і позначення моторних
транспортних засобів та інших транспортних засобів муніципальної поліції; вести інформаційні системи, потрібні для виконання встановлених законом завдань, що стосуються іспитових протоколів,
заявок кандидатів в муніципальну поліцію на іспит,
утворених та ліквідованих муніципальних поліцій,
кількості поліцейських тощо. Також НПУ за згодою місцевої ради повинна мати право залучати на
обумовлений строк працівників муніципальної поліції до виконання завдань, які покладаються на цей
ЦОВВ.
Розмежування компетенції між територіальними органами НПУ та муніципальною поліцією
повинно здійснюватися на підставі функцій та повноважень, визначених у Законі про НПУ та законі

60
про муніципальну поліцію, який має бути прийнятий для врегулювання діяльності місцевої поліції.
У будь-якому випадку за НПУ повинні залишатися
повноваження, необхідні для виконання кримінально-процесуальної та адміністративно-юрисдикційної функцій у сфері реалізації державної політики цим ЦОВВ.
Створення муніципальної поліції в Україні
дасть можливість громадам впливати на стан безпеки у відповідній місцевості, сприятиме врахуванню їх інтересів у діяльності, а також зменшить
«навантаження» на сили та бюджет НПУ, що дасть
можливість підвищити ефективність її діяльності.
На нинішньому етапі розвитку нашої держави
існують перешкоди, які можуть сповільнити перехід до напівцентралізованої системи поліції, а саме:
1) незавершення процесу об’єднання територіальних громад згідно Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05 лютого 2015 р. № 157-VIII; 2) проведення військових
дій на сході України. Ці перешкоди є суттєвими, а
тому перерозподіл державно-владних функцій та
повноважень НПУ шляхом передачі їх частини муніципальній поліції повинен відбуватися поступово
і з врахуванням існуючих процесів у державі.
Висновки: Підсумовуючи сказане, зазначу,
що запропоновані напрями удосконалення організаційно-правового забезпечення діяльності НПУ як
ЦОВВ шляхом переходу до напівцентралізованої
системи управління повинні сприяти усуненню
ключових проблем діяльності НПУ, підвищити якість управління та прийняття рішень у сфері правоохоронної діяльності і, як наслідок, знизити рівень
злочинності в України.
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АННОТАЦИЯ
Литературный персонаж - мечтатель из стихотворения М. А. Светлова (Шейнкмана) "Гренада", решил
помочь крестьянам Гренады в Испании: "...хату покинул, // Пошел воевать, // Чтоб землю в Гренаде //
Крестьянам отдать". Но он ничего не знал о Гренаде, о стране и ее народе, о проблемах древней красивой
страны. Он имел только деревенскую хату в слаборазвитой стране, а ехал туда, где цивилизация более
древняя, где постоянно шли войны, где в 1812 г. была принята конституция с двухпалатным парламентом,
где "белые города" из белого камня, древнейший университет, и пр. События были до гражданской войны,
в которой, что интересно, Гренада активно не участвовала. Гренада - красивейшая гористая территория на
юге Испании с прекрасными ландшафтами. Сейчас это - не только туристический рай, но и развитая страна
с крупным университетом (1531 г. основания, 80 тыс. студ.). В стихотворении хлопец - мечтатель как инициатор похода в Гренаду исчезает, М. Светлов его теряет, вместо него появляется рядовой боец, попавший
в некий эскадрон и бесцельно погибший. Никакого действия в стихах нет, кроме постоянного обращения
к песне "Яблочко", которую непонятно как играл эскадрон, невнятными "смычками страданий на скрипках
времен". Герой потерян, стихи лишены смысла (кто - организатор похода? По Светлову - хлопец, но он в
стихах исчез), действий с землей для крестьян нет. Поход мечтателя (он напоминает "детский" крестовый
поход в средние века) был не нужен, как и гибель бойца, не замеченная отрядом (как все же хлопец стал
рядовым бойцом, а не идеологом похода - это тайна Светлова и его стихотворения). Но эти лишенные
смысла стихи об отряде, мчавшемся в Гренаду (примерно 2500 км с Украины, на лошадях, по горам, с
легкими батареями и песней "Яблочко"!), до сих пор зажигают своей энергией. Точно по М. Лермонтову:
"Есть речи - значенье//Темно иль ничтожно,//Но им без волненья//Внимать невозможно").
ABSTRACT
The literary character - a dreamer from the poem by M. A. Svetlov (Sheinkman) "Grenada" decided to help
the peasants of Grenada in Spain: "... The hut has left, |/ Went to fight, |/ To give the land in Grenada |/ To the
peasants to give." He had only a village hut, and he rode to where civilization is more ancient, where "white cities"
from white stone, the oldest university, etc. Grenada is a beautiful mountainous area in the south of Spain with
beautiful landscapes. Now it is not only a tourist paradise, but also a developed country with a large university
(1531 foundations, 80,000 students). The events were before the Civil War, in which, interestingly, Grenada was
not actively involved. In the poem, the lad - dreamer as the initiator of the campaign to Grenada disappears, M.
Svetlov loses it, instead appears an ordinary fighter, caught in a squadron and aimlessly killed. There is no action
in the song, except for the constant appeal to the song "Apple", which was once played by the squadron, slurred
"the bows of suffering on the violins of time." The hero is lost, the action with the land for the peasants is not. The
dreamer's campaign (it resembles a "children's" crusade in the Middle Ages) was not necessary, as well as the
death of a fighter, not noticed by the detachment. But utopian poems about the detachment, who raced to Grenada
(about 2500 km from Ukraine, on horseback, on mountains, with light batteries and song "Apple"!), still ignite
their energy. Exactly according to M. Lermontov: "There are speeches with dark or insignificant meaning, // But
it is impossible for them to listen without emotions.
Ключевые слова: Испанская Гренада; хлопец - мечтатель; поход в Гренаду; бессмысленная гибель
героя; запутанный смысл стиха.
Keywords: Spanish Grenada; lad - dreamer; going to Grenada; senseless death of hero; confusing sense of
verse.
Поэт написал стихотворение о Гренаде, потому что ему, как он сам признавался, понравилось
слово "Гренада", и очень нужны были деньги. Хорошо, что он понял, что понравившаяся ему Гренада - в Испании, а не отдельное государство на
острове в Карибском море. "Испанская грусть" - не
у мифического хлопца с Украины; она - у М.А.

Светлова, сменившего неблагозвучную родную фамилию "Шейнкман" на светлую. Он писал: "В двадцать шестом году я проходил однажды днем по
Тверской мимо кино "Арс" ... В глубине двора я
увидел вывеску: "Гостиница "Гренада“. И у меня
появилась шальная мысль - дай-ка я напишу какую-
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нибудь серенаду! ... Подходя к дому, я начал напевать: "Гренада, Гренада...". Кто может так напевать? Не испанец же? Это было бы слишком примитивно. Тогда кто же? Когда я открыл дверь, я уже
знал, кто так будет петь. Да, конечно же, мой родной украинский хлопец. Стихотворение было уже
фактически готово, его оставалось только написать,
что я и сделал... После многих лет, исследуя своё
тогдашнее состояние, я понимаю, что во мне накопилось к тому времени большое чувство интернационализма". Поэт очень нуждался в деньгах; он
сразу понес написанное стихотворение в разные редакции, и после нескольких неудач его приняли.
Стихотворение "Гренада" было напечатано 29 августа 1926 г. в газете "Комсомольская правда" [1]. В
1936-1939 г.г. "Гренада" - одна из любимых песен
Интернациональных бригад, воевавших на стороне
народного фронта Испании. В годы II мировой
войны "Гренада" - гимн заключенных концлагеря
Маутхаузен. Это - несомненные позитивные стороны песни.
Песня, действительно, яркая, эмоциональная,
Вначале в ней - грустная судьба хлопца, прочитавшего книгу и мчавшегося в Гренаду с благими целями; но он погибает, не выполнив своей задачи, не
передав ее отряду, который попросту не заметил
потери рядового бойца. Совершенно нелепый конец!
Стихотворение носит неизгладимую печать
слишком поспешного создания, отсутствия логики
и действий. В нем есть начало, звучавшее в названии "Гренада моя", но нет продолжения действий:
Украинский хлопец прочитал в книге понравившееся ему слово "Гренада", загрустил, и решил поехать в Гренаду, чтобы отдать землю крестьянам.
Для этого он, вероятно, собрал эскадрон (другого
инициатора поездки М. Светлов не предлагает; но,
возможно, хлопец присоединился к другому эскадрону?). Эскадрон мчится в Гренаду, поет песню
"Яблочко", играет ее невнятными "смычками страданий на скрипках времен". И все, клубок несвязанных эмоций. Эскадрон ничего не делает для достижения цели похода; непонятно даже, доехал ли он
до Гренады; но неожиданно произошло принципиальное событие: хлопец из инициатора похода превратился по воле автора в рядового бойца,
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настолько заурядного, что отряд не заметил его случайной гибели. Куда потом поехал бы эскадрон, потеряв идеолога - непонятно. Совершенно нелепое
завершение блестящей идеи - отдать землю крестьянам в Гренаде. Куда делся эскадрон без основного
идеолога и основной цели похода? Как получилось,
что главная идея похода пропала? М. Светлов, торопясь завершить стихотворение, забыл его главную идею - отдать землю Гренады крестьянам.
Интересно в песне и то, что решение злободневного вопроса владения землей в гористой Гренаде автор сразу решает одним проверенным методом - военным походом, вооруженным вмешательством
в
жизнь
другого
государства,
использованием грамматики боя и языка батарей
(правда, главное оружие эскадрона - сабли). "Гренада моя", "Красивое имя, // Высокая честь" - это
красивая прелюдия; главное - вторжение сабельного эскадрона с легкими орудиями, чтобы решить
проблему Гренады. Такой тривиальный способ решения государственных проблем берет начало в
длинной истории человечества, переполненной
войнами, жестокостью, захватом территорий. Вряд
ли украинский хлопец действительно любил Гренаду, если торопился туда воевать, стрелять, разрушать, ничего не зная о древней стране и реальном
положении крестьян. В песне есть несколько интересных фактов, которые трудно объяснить с позиций простой логики; эти факты - следствие отсутствия логики и поспешного создания М. Светловым
стихотворения, не имеющего практического содержания; вместо него - эмоции со "смычками страданий", с папахой Шевченко, с повторением припева
"Гренада, Гренада, Гренада моя". :
1. "Откуда у хлопца // Испанская грусть?" О
чем он грустит? Ведь отсюда - смысл его поступка,
смысл стихотворения. Единственный ответ - о безземельном народе, которому надо отдать землю.
Более вероятные варианты - хлопец грустит о красивой земле, о красивой испанке. Между тем Андалузия, где расположена Гренада, - красивейшая и
древнейшая гористая территория на юге Испании, с
очень богатой историей, с красивыми белыми городами, которые не могли быть созданы постоянно
страдающими и голодными безземельными
людьми, о судьбе которых надо грустить (рис. 1).

Рис.1. Белый живописный город Гренада
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О народе Гренады говорит и создание конституции в 1812 г., и университета. Что вез хлопец, покинувший хату, в древнюю Андалузию? Теоретически он мог бы поступить в древний университет, основанный в 1531 г. (рис. 2). Но он ехал воевать в
страну с красивым именем.
2. Зачем эскадрон (до 160 всадников) летел в
Испанию, кто решил, что надо обязательно отдать
землю в Гренаде крестьянам? Кто туда позвал этот
эскадрон? Крестьяне Гренады ждали получения
земли? К сожалению для М. Светлова, никто их не
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звал, хлопец всего-навсего нашел Гренаду в книге.
Его привлекло "Красивое имя, высокая честь!..".
Этого оказалось достаточно, чтобы собрать очередной "крестовый поход" для неотложного решения
якобы актуальной проблемы (кто решил, что проблема актуальна - неизвестно). Да и была ли такая
проблема в многострадальной Андалузии, подвергавшейся многочисленным завоеваниям? (Там в
итоге было сделано кое-что позитивное для народа,
например, в 1812 г. принята конституция, введен
двухпалатный парламент). Вероятно, нет.

Рис. 2. Университет, основанный в XVI веке
3. Чья была гористая земля вокруг Гренады в
Андалузии (горы Кордильеры)? (Гренадской волости в Испании нет, есть провинция площадью
12531 км2 и населением 922375 чел.). У нее очень
сложная история: в этой истории - греки, римляне,
германские племена, арабы, французы (Наполеон),
сплошные войны. Но в 1812 г. была принята первая
в истории Испании Конституция, создан двухпалатный парламент. В XIX в. Андалузию посещают
художники, музыканты, поэты и писатели из других стран (не батальон с "Яблочко" - песней в зубах", а более мирные люди); появляются произведения, ставшие классикой мировой культуры:
сказки и легенды об Альгамбре (В. Ирвин), картины (Э. Мане), новеллы (П. Мериме). В XIX в. Андалузия становится популярной, ее начинают посещать люди из многих стран мира, вдохновленные
прекрасной природой и культурой. Но это - и период, предшествовавший подготовке конного по-

хода хлопцев с Украины в Гренаду. Чем бы отметились грустные хлопцы в прекрасной Гренаде? К
кому бы они обратились? Кто бы их поддержал?
Или они сразу стали бы ("поскорей") воевать (с
кем?), чтобы отдать землю крестьянам? Надо еще
найти этих крестьян. Сплошные вопросы, которые
не решены. Ситуация напоминает "детский крестовый поход", который не достиг никакой цели, так
как был стихийным, ненужным, не подготовленным. Никаких реальных действий в стихотворении
нет, даже сам идеолог похода - украинский хлопец
- вдруг пропал, вместо него возник рядовой боец,
гибель которого по непонятным причинам не замечена отрядом. Что-то у автора пошло не так, как
надо бы; потерян смысл.
В 1929 году в Севилье была проведена ИбероАмериканская Выставка, которая привлекла внимание к этому региону, оживив его экономику. Государство стремилось к тому, чтобы в стране не было
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крупных собственников земли, чтобы земля принадлежала государству (эти данные взяты автором
статьи из справочников, имеющихся в Интернете).
4. Где они брали бы пропитание себе и коням в
длительной поездке? Сложная проблема, которую
надо было решить заранее; во времена крестовых
походов такие проблемы решались либо на добровольной основе (помогали позитивно настроенные
жители), либо принудительно. Вообще все такие
военизированные перемещения в истории человечества можно назвать "крестовопоходным синдромом", когда один человек или группа людей решают помочь какой-либо стране в решении сложной проблемы - отвоевать гроб Господень, отобрать
ценные земли, награбить ценности, справедливо
распределить земли, отомстить за проигрыш в футболе и пр. Без специальной подготовки такой красивый конный поход был бы обречен на неудачу.
5. Почему эскадрон пел песню "Яблочко"?
Кто-нибудь помнит эту противоречивую, иногда скабрезную, во многом необычную, состоящую из
отдельных озорных частушек, песню? "Эх, яблочко, да на тарелочке // Надоела жена, пойду к девочке...Эх, яблочко, да цвета зрелого // Любила
красного, любила белого..". Какое отношение
имеет эта веселая частушечная песня к интернационализму? Стоило ли ее "держать в зубах" и "петь
до конца"? При частушечном содержании исключительно длинной песни "Яблочко" отряд действительно мог и не заметить потери бойца. Вряд ли
можно запомнить всю длинную и противоречивую
песню, да и зачем ее запоминать, когда в ней нет
глубокого смысла? Может быть, есть какой-то короткий и осмысленный, революционный вариант
этой песни?
6. Соображал ли украинский хлопец, кого он
собрался "учить жить"? Неужели настолько отсталый народ жил в Гренаде, что он не знал, кому
должна принадлежать земля? Хлопец покинул простую украинскую хату, и поехал в страну с
древними традициями, с древнейшим университетом, с двухпалатным парламентом, с красивейшей
природой и архитектурой. Что мог дать Гренаде эскадрон в 160 сабель с легкими орудиями? Песню
"Яблочко"? Язык батарей? Его бы никто не понял в
Гренаде. "Красивое имя, высокая честь" - плохое
обоснование для вмешательства в жизнь древнего
народа, к тому же обретшего конституцию уже в
1812 г..
7. Ехали бы они около 2500 км., возможно, со
скоростью не более 100 км. в сутки (еще и орудия
везли), итого - 25 дней. Неужели все время - в седле
("Товарищ впервые // Оставил седло")? Разумеется,
нет. Стихотворение во многом нереально, идеализировано, оно принесено в жертву далекой от ре-
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альности революционной романтике, некоему интернационализму. Отсюда - и "Яблочко" - песня в
зубах, и "испанская" грусть у хлопца, и мчащийся
без остановок эскадрон. Странные строки есть в
песне: "Но яблочко-песню // Играл эскадрон //
Смычками страданий // На скрипках времен".
Опять песня "Яблочко", но уже со страданиями. Где
в этой песне страдания? Военный эскадрон, мчавшийся с военной целью, что-то играл мирное?
Сплошная, хотя и глубокомысленная, невнятица,
Трудно представить, что бы наделал в прекрасном
городе Гренаде сабельный эскадрон с Украины, задавшийся интернациональной целью отдать землю
крестьянам с помощью "языка батарей".
Было бы понятнее, если бы они ехали с целью
узнать историю полюбившегося им слова "Гренада", (они уже мысленно присвоили себе это имя
("Гренада моя"), узнать красивую страну и историю
народа, может быть, оказать помощь страдающему
народу; безусловно, они были бы поражены красотой страны, и, возможно, захотели бы там жить. Это
было бы вполне объяснимо. Еще лучше, если бы
молодые хлопцы поступили бы в древний университет, чтобы учиться наукам, а не языку батарей.
Университет Гренады имеет долгую и интересную историю. Город до его завоевания был одним из центров знания, сюда стекались студенты со
всей Европы и северной Африки. В 1492 году город
был завоеван войсками королевы Изабеллы Кастильской и короля Фердинанда II, начался период
гонений на местное население - мусульман и
иудеев. Происходило насильственное вытеснение
нехристиан, а вместе с ними и тех знаний, что приносили городу славу и известность. Значение города заметно снизилось, и в 1531 году власти решают основать университет, чтобы вернуть былое
величие древнему городу. В настоящее время обучение ведется на 17 факультетах. Число студентов
вуза превышает 80 тыс. Гренада обладает уникальной культурой: белый город Албаицин, тапасская
культура, средневековый Старый город и студенты
с их молодой энергией. Альгамбра – мусульманская
крепость, самый известный памятник исламской
архитектуры и культуры в Европе. Красный замок
(рис. 3) привлекает туристов в город;
Итак, с одной стороны - простой украинский
хлопец - мечтатель, прочитавший в книге слово
"Гренада" и решивший, что он должен помочь гренадским крестьянам обрести землю (безусловно,
это было аналогией отечественного опыта - "земля
- крестьянам"). Как помочь отдать землю в Гренаде
крестьянам (исходя из российского опыта)? Разумеется, с военной помощью, используя "язык батарей". Надо снарядить отряд, эскадрон (хватит ли эскадрона? Ведь это - всего 160 чел., их явно не хватит).
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Рис. 3. Красный замок Альгамбры
Что ждало бы реальный эскадрон, если бы он
действительно добрался до Гренады? Участь его,
вероятно, была бы печальна (как известного революционера Че Гевары, погибшего в южной Америке). Стихотворение идеализировано, далеко от
реальности: (при чем тут папаха Т. Шевченко, в
чьей ржи она лежит? В Гренаде рожь плохо культивируется. При чем тут постоянно возникающая
песня "Яблочко"? Она никакого отношения к интернационализму не имеет. При чем тут "смычки
страданий и скрипки времен"? Невнятица. Кто в
песне украинский хлопец - он организатор похода?
Ведь с него все и началось. Он нашел в книге Гренаду (кстати, правильнее было бы писать об испанской территории "Гранада"), Если он - инициатор (а
это следует из текста), то как можно было не заметить его потери? Кто он в конце концов в этом событии? М. Светлов забыл о его роли? И т. д.), И,
тем не менее, стихотворение живет! Длинное, многословное, далекое от идеальной формы (24 четверостишия), стихотворение продолжает жить и зажигать молодые души.
Может быть, прав М.Ю.Лермонтов [2]?: "Есть
речи - значенье // Темно иль ничтожно, // Но им без
волненья // Внимать невозможно. // Как полны их
звуки // Безумством желанья! // В них слезы разлуки, // В них трепет свиданья. // Не встретит ответа
// Средь шума мирского // Из пламя и света // Рожденное слово; // Но в храме, средь боя // И где я ни
буду, // Услышав, его я // Узнаю повсюду. // Не кончив молитвы, // На звук тот отвечу, // И брошусь из
битвы // Ему я навстречу". Таково эмоциональное,
не несущее нужной информации, стихотворение
"Гренада", с потерянными героем и целью похода..
Заключение. Литературный персонаж - мечтатель решил помочь крестьянам Гренады в Испании:
Он поехал туда в составе эскадрона, но в стихотворении незаметно произошла потеря украинского

хлопца как идеолога похода; он превратился в заурядного бойца, погиб, и его гибели никто не заметил. Становится непонятно, кто же - инициатор похода? Куда он исчез? Что будет делать эскадрон?
М. Светлов в начале стихотворения описывает
украинского хлопца как инициатора похода. Это лишь одна из загадок путаного текста: стихотворение противоречиво, запутано, полно несвязанных,
случайных, эмоций: здесь - и постоянно возникающая песня "Яблочко", которую эскадрон зачем-то
пел до конца (она длинная, вряд ли кто-то запомнил
все составляющие ее скабрезные частушки); здесь невнятные строки о смычках страданий и скрипках
времен; здесь - строки о папахе Шевченко в чьей-то
ржи; и пр. Все, кроме действия с целью дать землю
крестьянам. Какой-то случайный набор фраз, эмоций. А вот герой потерян автором: он - уже не инициатор похода, а рядовой боец, бесцельно погибший. Гренада так и остается красивым именем, актуальная тема исчезла. Стихотворение запутано,
герой, напевающий "Гренада моя", превратился в
рядового бойца (кто же в итоге идеолог этого похода?), действия с обозначенной в начале целью в
стихотворении нет. Но энергичное, хотя и запутанное, без четкого смысла, стихотворение зажигает
энергией, точно по М.Ю. Лермонтову: "Есть речи значенье // Темно иль ничтожно, // Но им без волненья // Внимать невозможно").
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АННОТАЦИЯ
Проанализирована деятельность органов государственной власти по реорганизации системы
здравоохранения на современном этапе развития общества. Исследованы этапы трансформации системы
управления здравоохранения для выполнения приоритетных задач по повышению социальноэкономического уровня жизни. Изучено состояние эффективности социальной работы с приобщения
населения к здоровому образу жизни и гармоничных отношений в обществе. Обоснована необходимость
введения нового комплексного подхода по управлению системой здравоохранения с соблюдением
критериев социальной справедливости.
ABSTRACT
The activity of public authorities on the reorganization of the healthcare system at the present stage of development of society is analyzed. The stages of transformation of the health care management system for the implementation of priority tasks to improve the socio-economic standard of living are investigated. The state of the
effectiveness of social work with the introduction of the population to a healthy lifestyle and harmonious relations
in society has been studied. The necessity of introducing a new comprehensive approach to managing the health
care system in compliance with the criteria of social justice has been substantiated.
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Постановка проблемы. На протяжении последних десятилетий здоровье и социальное благополучие населения приобрело сущностного политического значения. Правительства, государственные или частные организации, с помощью
политических и социальных мер всячески пытаются найти эффективные рычаги воздействия на
индивидуальное и общественное здоровье, социальное обеспечение с целью улучшения его состояния. Пандемии, инфекционные заболевания представляют угрозу для стран и все чаще требуют немедленной
реакции
национальных
систем
здравоохранения.
К решению проблем здравоохранения все активнее привлекаются международные социальные
общественные организации, которые играют роль
глобальных участников политики общественного
здоровья. Социальная работа призвана приобщить
население к здоровому образу жизни, помогая
сформировать правильное представление о социальных ролях и отношениях в обществе [5]. Однако
внедрение международных обязательств, стандартов, программ и модельного законодательства здравоохранения и социальных проблем, в конкретных
странах в значительной степени зависит не от целе-

сообразности социально-медицинских вмешательств, а от локального контекста, социокультурных традиций, идеологических предпочтений.
Анализ последних исследований и публикаций.
Активизация участия правительств и заинтересованных групп в выработке политических и социальных решений по охране здоровья, усиление внимания ученых разных сфер знаний этой сферы не являются случайными. Ведь вопросы здоровья,
социального обеспечения стоимости и доступности
лечения, условий жизни касаются интересов широких групп населения, формируют электоральные
настроения, становятся предметом политических
дискуссий. Рассматривая базовые принципы социальной политики и принципы охраны здоровья
необходимо остановиться на основных направлениях.
Как показывает обзор научной литературы,
ученые используют различные подходы к выделению принципов. В частности, наиболее распространенные подходы: управленческий, правовой, медицинский, социальный и экономический [3]. Государственные средства на здравоохранение и
социальную политику должны быть направлены
исключительно на благо граждан. Государство
должно стремиться к тому, чтобы все потраченные
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налогоплательщиками деньги приносили как
можно больше результата для здоровья и благополучия людей.
Выделение нерешенных ранее частей общей
проблемы. Таким образом, можно говорить о том,
что социальная политика и здравоохранение стали
предметом социальных исследований. Новые требования к социальной политике и здравоохранению
связаны также с объективным процессом формирования проблем здоровья, которые при этом активно
политизированы. Эпидемии ВИЧ / СПИДа, коронавируса, табакокурения и наркомании, туберкулеза,
гепатитов, ожирения и т.д. в разных странах стали
предметом социальных дискурсов на национальном и глобальном уровнях.
Такие современные инновации побуждают к
более глубокому осмыслению процессов взаимоотношений между национальными и наднациональными институтами в сфере здравоохранения, социальной политики, социологии, современных тенденций управления. За последние годы появилось
несколько новых заболеваний. Поэтому в современном мире значительно актуализируются проблемы взаимодействия между национальными и
локальными инициативами по сохранению здоровья, социальными проблемами, глобальными идеями и локальной средой их воплощения.
Цель исследования – анализ текущей эффективности государственной политики реформирования системы здравоохранения для благополучия
гражданского общества и социальных гарантий.
Изложение основного материала. Сообщество
изменяется настолько быстро, что реформаторские
усилия за этими изменениями просто не успевают.
Необходимо изменять образ мышления в подходе к
решению различных проблем, потому что он должен исходить из потребностей современного общества. Здоровье населения – это состояние, которое
характеризуется комплексом демографических показателей: рождаемость, смертность, смертность
младенцев, уровень физического развития, заболеваемости, средняя ожидаемая продолжительность
жизни [1].
На состояние здоровья населения, отмечают
современные исследователи, существенно влияют:
демографическая и медицинская ситуации, духовный и культурный уровни, материальное положение, социальные отношения, конфликты, средства
массовой информации, урбанизация, темпы индустриализации. Поэтому здравоохранение и социальные составляющие должны иметь комплексный
характер, что следует учитывать в соответствующей ситуации.
Эффективная государственная политика является относительно самостоятельной сферой общественных отношений, связанной с реализацией
национальных и глобальных целей, социально-экономическим реформированием общества. Ее результаты служат мерилом для оценки уровня общественного благосостояния, развития общества и его
безопасности. Современная политика здравоохранения социальных аспектов основывается на том,
что правительства стран несут ответственность за
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состояние здоровья и благополучия населения, а не
только за состояние и финансирования системы
оказания медицинской помощи, которая работает в
стране.
Государственная политика служит одним из
способов легитимации власти и оперирует нормативными представлениями о здоровье и благополучии, как желаемый уровень социально-демографических показателей. Система здравоохранения и социального обеспечения не может функционировать
как единое целое, она действует только благодаря
усилиям соответствующих работников, а в составных частях происходят несогласованные процессы,
в результате чего само существование отраслей
находится под угрозой.
Проблема финансово-экономическая охватывает проблематику системы управления и организации отрасли, финансовую стратегию и финансовую
политику, страхование и проявление коррупции.
Вопреки мировой практике, в основе финансовых
ресурсов отрасли формируются средства бюджетов
всех уровней, тогда как роль страховых механизмов
до сих пор минимальна. Вместе с тем оценка объемов и структуры финансовых ресурсов здравоохранения социального направления осложняется закрытостью информации о результатах деятельности
частных
учреждений,
широким
распространением неофициальных платежей, а
также высоким уровнем тенизации соответствующих отраслей.
Состояние противодействия коррупции в
определенных сферах требует принятия комплексных мер со стороны органов государственной власти, которые должны обеспечить успешную реализацию государственной актикорупционной политики. Приоритетное внимание в этих условиях
должно быть предоставлено устранению причин и
условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений [6]. Среди основных коррупционных составляющих в области здравоохранения и социальной политики выделяют существование коррупционных схем в государственных
закупках, ненадлежащее кадровое обеспечение отраслей и существование большого количества разрешительных документов и лицензий.
Причиной, способствующей распространению
явления коррупции, является отклонения от стандартов этики и культуры, находящихся в прямой зависимости от политической воли. Формирование
кадровой политики в области охраны здоровья
населения социального направления достаточно
сложный и многогранный процесс, в котором взаимодействуют объективные и субъективные факторы. Он включает в себя последовательное осуществление законодательных, организационноуправленческих, научно-исследовательских и других мероприятий.
В ходе реализации всего спектра мер важно сохранить оптимальное соотношение новаций и преемственности, перспективности и прагматизма.
Кадры являются наиболее стабильным социальным
элементом общества и государства, носителем их
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традиций и опыта [4]. Динамичное развитие законодательного обеспечения различных аспектов деятельности системы здравоохранения и социальной
политики, переход на новую модель медицинской
помощи, необходимость законодательного обеспечения прав сотрудников соответствующих сфер
обуславливает актуальность правовой подготовки
кадров.
Немаловажную в роль в правовом воспитании
играют такие средства массовой информации как
интернетные издания, газетные, журнальные статьи, кино и телевидение, которые помогают личности понять и усвоить процесс разнообразной социальной практики. Эти средства создают специальный инструментарий по донесению до разума и
чувств каждого человека правовых ценностей, таких как жизнь и здоровье человека. Общественное
здоровье и социальное благополучие строится на
взаимоотношениях с социумом и определяется
теми моральными принципами, которые являются
основой социальной жизни человека в обществе.
Программа и мероприятия такого характера
должны предусматривать механизмы внедрения
экосистемного подхода в управленческую деятельность, внедрения устойчивого потребления и производства, повышение уровня осведомленности общества о значении и преимуществ его применения
с целью сохранения здоровья и социального благополучия граждан стран с переходными сообществами. Значительным недостатком является то,
что национальные планы социальной политики и в
области здравоохранения находятся в проектных
стадиях и их принятие постоянно откладывается.
Среди проблем социальной государственной политики и здравоохранения, остается отсутствие целевой компоненты, которая ориентируется на создание благоприятных условий для воспитания, развития личности в повседневной и общественной
жизни.
Важна необходимость отстаивания права человека на здоровье и социальную справедливость на
основе разноуровневого партнерства, лоббирование благоприятной государственной политики и ее
поддержки, развитие соответствующей рекреационной инфраструктуры, активизация общин в плоскости подготовки лидеров и волонтеров в сфере
формирования здорового и благополучного образа
жизни. Существенным недостатком в политике общественного здоровья и социального благополучия
является отсутствие понимания у человека всех
уровней ценности собственного здоровья и социального благополучия, отсутствия условий для
формирования позитивного мышления на сохранение таких ценностей.
Подоплека данной проблематики лежит в педагогических основах и состоит из элементов воспитания, поведения, культуры собственного здоровья и социального благополучия. Поэтому решить
проблемы культурно-ценностной группы возможно введя программы, направленные на осознание ценности собственного и общественного здоровья и благополучия, поощрение со стороны государства и привлечения всех активных граждан,
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общественных организаций и бизнес-структур к решению таких проблем. Сложившаяся система здравоохранения и социального обеспечения нуждается
в преобразованиях для обеспечения ее надлежащего функционирования.
Промедление с принятием стратегически важных решений для здравоохранения и социального
обеспечения привели к тому, что в настоящее время
они находится в критическом состоянии и не могут
должным образом выполнять возложенные на них
функции. Как выход, усматривается принятие и
введение национальных программ, в основе которых будет положен принцип сохранения здоровья и
благополучия у здорового и социально успешного
человека, а также принцип профилактики и предупреждения заболеваний и социальных потрясений.
Предложенные изменения по решению проблем
государственной социальной политики и здравоохранения, в значительной степени могут повлиять
на сознание граждан этих стран и на их образ
жизни, а затем улучшить состояние здоровья и поднять уровень жизни населения
Политика здравоохранения и социального благополучия сложный феномен, детерминированный
различными и одновременно сложными факторами. В современных условиях она основывается
на комплексном, вневедомственном подходе, поскольку везде в мире здоровье и благосостояние
превратилось в социальный вопрос и на объект внимания чиновников, ответственных за обеспечение
состояния здоровья и социального благополучия
населения, более того, это служит показателем гумманизации общественных отношений, социального
здоровья целого общества.
Функцию формирования и реализации социальной политики и здравоохранения берет на себя
государство, к тому же его роль в этом процессе все
возрастает. Система ответственности и подотчетности за принятие решений должна быть прозрачной и понятной для общественности [2]. С этой целью правительство должно гарантировать постоянную возможность доступа к информации и
основным показателям здоровья и социального состояния, а органы центральной и местной власти
систематически отчитываться перед обществом
или его представителями за результаты деятельности в этих сферах.
В то же время важными составляющими таких
целей в современных условиях могут рассматриваться также повышение личной ответственности
граждан за собственное здоровье и благосостояние,
создание бизнес-дружественной обстановки на
рынке здравоохранения и социального обеспечения. Такая система должна обеспечивать соответствующую помощь человеку почувствовать свою
ценность и значимость его личной проблемы и
улучшение качества жизни.
Никто не должен подвергаться дискриминации, право на здоровье и благополучие не может
ограничиваться, ко всем следует относиться с одинаковым уважением. Если государство достигает
успеха в создании системы, ориентированной на
людей, результат и воплощение, то можно ожидать
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достижения следующих основных целей: рост показателей здоровья населения, продолжительности
жизни, снижение заболеваемости, смертности, увеличение финансовой защищенности, чтобы не было
причины обнищания или отсутствия средств, обеспечение готовности и способности системы эффективно реагировать на кризисные ситуации, которые
несут угрозы для отдельного человека, общества
или всего населения.
Для достижения этих конечных целей сформулированы промежуточные задачи, на которые
должны быть направлены создание условий для солидарной ответственности за здоровье и благополучие граждан; обеспечение свободного выбора поставщиков услуг, создание прозрачных условий работы и большей подотчетности в области
здравоохранения и социального обеспечения. Система должна базироваться на понимании ответственности за все стороны жизни, в том числе здоровья и общее благополучие населения, ответственность, должны быть результатом совместных
усилий каждого человека и общества в целом.
Хотя доступ к медицинской помощи всегда
набирает наибольшего веса при обсуждении социальной ответственности за здоровье населения,
нельзя забывать о важности защиты среды обитания, поддержания здорового образа жизни и профилактической работы. Воплощение такой стратегии
имеет значительную экономическую эффективность и может способствовать повышению личной
ответственности при условии создания социальной
и физической среды, что позволит людям поддерживать личное здоровье и общественное благополучие.
Важным является формирование целей политики здравоохранения и социальной ответственности, которые заключаются в выработке и внедрении
наиболее эффективной системы мер, направленных
на обеспечение сохранности и развитие человеческого генофонда. Сейчас гуманистическая направленность деятельности органов исполнительной
власти и субъектов формирования политики здравоохранения и социального обеспечения, в современных условиях, находит свое отражение в модернизированных функциях управления. Это является
обоснованная система мотивации, которая позволяет целенаправленно влиять на поведение людей в
соответствии с потребностями, одна из основных
функций государства и органов исполнительной
власти, заключается в поддержке всех составляющих здоровья и обеспечении необходимых условий
для жизнедеятельности организма.
Выводы и предложения. Общество и государство, как основа формирования такого рода отношений представляют собой реальность, основанную на системе коллективных представлений и
ценностей. Со временем эти ценности меняются
под влиянием экономических, культурных и других
факторов. Среди этих проектов и преобразований
определенная доля выпала на социальные институты и институты здравоохранения. В то же время,
когда над изменениями в этих институтах работают
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активисты на уровне общественных организаций,
довольно интересно наблюдать как будет развиваться этот новый опыт самоорганизации через несколько лет.
При таких условиях именно научно-экспертное сообщество должно постоянно формировать
общественное мнение о необходимости модернизации, в то время как гражданское общество должно
давить на власть, чтобы не позволить девальвировать саму идею модернизации. Нынешняя модель
может просуществовать достаточно долго как за
счет только частичных изменений и усовершенствований системы, так и благодаря благоприятной
конъюнктуре, но в средне- и в долгосрочном плане
она не имеет исторической перспективы.
Движущей силой процесса модернизации должен стать именно внутренний потенциал страны,
ведь ее осуществление происходит в условиях
жесткой конкуренции на мировых рынках. Вряд ли
имеет смысл искать внешних «партнеров» или «доноров» в этом процессе, хотя это не означает отказа
от активного использования возможностей, вытекающих из международного экономического, политического и культурного сотрудничества в различных форматах. Модернизация в практическом
плане предполагает в том числе элементы шокового характера и осуществление ряда реформ в довольно сжатые сроки. Поэтому, когда речь идет о
модернизации, не подразумевается, что это исключительно эволюционный процесс, который продлится десятилетия.
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