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Анотація 

У статті розглянуто симбіоз понять ревіталізації та інклюзивності, їх єдину систему взаємодій в 

умовах сучасності, при проектуванні офісів та коворкінгів, роль процесу ревіталізації в життєвому циклі 

будівель, особливості ревіталізації будівель під коворкінг. Проаналізовано засоби впровадження інклюзив-

них норм будівництва при проектуванні офісних приміщень, а також вплив кольору і світла на органи 

сприйняття людини. Представлені приклади ревіталізованих будівель в Україні. Розглянуто способи 

створення середовища, які будуть відповідати запитам суспільства у повоєнний час. 

Abstract 

The article examines the symbiosis of the concepts of revitalization and inclusiveness, their unified system of 

interactions in modern conditions, when designing offices and co-working spaces, the role of the revitalization 

process in the life cycle of buildings, the peculiarities of the revitalization of co-working buildings. The means of 

implementing inclusive construction norms in the design of office premises, as well as the influence of color and 

light on human perception, were analyzed. Examples of revitalized buildings in Ukraine are presented. Methods 

of creating an environment that will meet the needs of society in the post-war period are considered. 

 

Ключові слова: ревіталізація будівель, коворкінг, інклюзивний і універсальний дизайн, колір і світло в 
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Вступ. Процес урбанізації поступово призво-

дить до розширення меж великих міст за рахунок 

нових житлових та промислових споруд. Через 

розбудову районів і центрів, розташовані колись на 

околицях, промислові будівлі поступово опиня-

ються в густо заселених районах. Таке місцезнаход-

ження почало обмежувати функціональну при-

датність тих чи інших споруд. Це пов'язано з еко-

логічними, санітарними умовами, соціальними 

вимогами, тощо. Через зміни економічного способу 

виробництва чимало підприємств перестали бути 

конкурентоспроможними. Витрачати ресурси на їх 

модернізацію через розташування в міській забу-

дові не є правильним та раціональним. Тому велика 

частка підприємств, що були розташовані поза 

межами міста раніше, а нині у центрі міста зараз – 

закривається. Ревіталізація передбачає рекон-

струкцію промислових об’єктів, перепланування та 

реконструкцію приміщень, зміну їх функціональ-

ного призначення з метою створення нових гро-

мадських просторів та культурних об’єктів 

[1]. Ревіталізація промислових будівель є досить 

поширеною практикою в усьому світі. В Україні 

цей процес тільки набирає обертів [1]. Сьогодні 

тема ревіталізації є дуже актуальною, оскільки 

міста з кожним роком збільшуються, а промислові 

споруди залишаються без цільового використання.  

Наразі кількість людей, що набули статусу ін-

валіда в Україні, з кожним днем збільшується. За-

безпечення людей з інвалідністю робочими 

місцями стане одним із актуальних питань у по-

воєнний час. Урахування принципів інклюзивності 

при проектуванні приміщень офісів та коворкінгів 

сприятиме збільшенню ступеня участі всіх грома-

дян у соціумі.  

1. Попередній аналіз. Досліджуючи питання 

ревіталізації, неможливо не звернути увагу на ряд 

причин, які й слугували активній популяризації 

цього процесу в Україні, а саме в місті Києві. Од-

ним із факторів, який вплинув на цей процес є об-

межена кількість земельних ділянок в центральній 

частині міста та щільна забудова. Також ми не мо-

жемо оминути розвиток проектів, які пов’язані з 

культурою, тобто зацікавленість організації нових 

приміщеннях з історією. Не можна не відмітити те, 

що технології будь-якої галузі не стоять на місці й 

розвиваються, це стосується й робіт, які пов’язані з 

реконструкцією. Це далеко не всі фактори, які 

вплинули на таку популяризацію цього процесу, 

але тим не менш, вони стимулювали появу перших 

ревіталізованих об’єктів [1]. 

Нормативні вимоги для офісів і для ко-

воркінгів дуже схожі. Офісні та приміщення ко-

воркінгів входять в категорію адміністративних 

будівель як приміщення громадського призна-

чення. Відповідний документ, який регулює норми 

будівництва цього типу будівель – [2]. Загалом гро-

мадські приміщення мають відповідати нормам 

інклюзивного проектування. Основні положення 

створення інклюзивного середовища зі схематич-

ними зображеннями викладено у ДБН Інклю-

зивність будівель і споруд [3]. Це стосується по-

жежної безпеки, ергономіки простору і робочих 

місць, враховуючи той факт, що серед працівників 

можуть бути люди, які пересуваються на колісних 

кріслах. Також це стосується освітлення, санітарно-

гігієнічних норм, колірної гами тощо. Окрім вимог, 

які було зазначено вище, архітектори і дизайнери 

намагаються створити в офісах і коворкінгах особ-

ливу атмосферу, створюють лекторії, розробляють 

цікаві зони для відпочинку та харчування.  

Промислові приміщення часто перебудовують 

під ТРЦ, таких прикладів достатньо і в Україні, і в 

Європі. Але окрім торгівлі, дані споруди викори-

стовують для створення офісів та коворкінгів. Яс-

кравим прикладами ревіталізованих об’єктів є за-

вод Більшовик, який нині є торгово-розважальним 

центром (Рис. 1 (а, б) і Рис. 2 (а, б)). 

а б 

Рис. 1. Вигляд приміщень будівлі заводу "Більшовик"до 

реконструкції (а) та після (б) 

Рис. 1 (а, б). На чотирьох поверхах 

будівлі розташовані: кінотеатр, 

боулінг, ковзанка, сотні магазинів, 

ресторани та художня галерея [1] 

 

а б 

Рис. 2. Вигляд приміщень будівлі військового арсеналу, зараз 

Kyiv food market, до реконструкції (а) та після (б) 

Рис. 2 (а, б). Kyiv food market. Площа 

будівлі 2000 кв.м, він розташований у 

будівлі № 5 колишнього військового 

арсеналу, побудованого наприкінці 

XVIII ст. Будівля є чудовим зразком 

промислової архітектури [1] 

 

3. Основна частина. Поняття ревіталізації є 

досить розповсюдженим у світі та в України, але не 

дивлячись на чималий світовий практичний досвід, 

сталої нормативної бази подекуди бракує. 
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Сьогодні, молоді, прогресивні та талановиті україн-

ські архітектори активно працюють над 

ревіталізацією промислових споруд, створюючи 

об’єкти, які стають відомими в усьому світі. По-

няття коворкінг виникло не так давно, це місце 

можна назвати єдиним робочим простором, який 

об’єднує людей з різним типом зайнятості.  

На перший погляд, робоче місце можна ство-

рити в будь-яких умовах, але потрібно враховувати, 

що люди працюють багато і довго, а працювати по-

трібно в належних і безпечних для здоров’я та 

життя умовах. Тому особливу увагу варто при-

діляти санітарно-технічним вимогам, ДБН та ерго-

номіці. Оцінивши історичний досвід, у повоєнний 

період збільшується частка людей з інвалідністю. 

Впровадження принципів інклюзивності у проекту-

ванні будівель набуває нового значення. 

Однією із проблем громадських місць є немо-

жливість самостійного відвідування та викори-

стання їх людьми, що відносяться до маломобільної 

групи населення (далі МГН). МГН складають: 

люди, що відчувають труднощі при самостійному 

пересуванні; орієнтуванні, отриманні послуг та ін-

формації, зокрема особи з інвалідністю; з тимчасо-

вою втратою здоров'я; особи похилого віку; вагітні 

жінки; батьки з дитячими візочками. 

Появі концепції універсального (інклюзив-

ного) дизайну сприяли такі фактори: збільшилась 

кількість людей з тимчасовими або постійними 

функціональними порушеннями унаслідок Другої 

світової війни, екологічних катастроф, стихійних 

лих; тенденція до старіння населення, необхідність 

урахувати потреби та функціональні порушення 

літніх людей; збільшення уваги до прав людини з 

боку держав, бізнесу, неурядових організацій у 40-

50-их роках минулого століття, у результаті яких 

були прийняті Загальна декларація прав людини 

(1948 р.) та Конвенція ООН про захист прав лю-

дини і основоположних свобод (1950 р.) [4]. 

Згідно з позицією Центру з питань універсаль-

ного дизайну в NCSU (NCSU – North Carolina State 

University - Державний університет Північної Ка-

роліни) виділяють сім принципів інклюзивності 

[5].  

1. Рівність та доступність використання. 

Універсальний дизайн – надавати однакові можли-

вості для всіх користувачів (рис. 3, 4). Виклю-

чається уособлення певних груп, а простір, середо-

вище чи послуги створюються максимально зруч-

ними для всіх.  

Рис.3 Влаштування стійки рецепції з 

можливістю обслуговування людей на кріслі 

колісному, людей низького та високого зросту 

[6] 

Рис.4 Влаштування поверхні стільниці в 

санітарному вузлі з можливістю обслуговування 

людей на кріслі колісному, людей низького та 

високого зросту [6] 

2. Гнучкість використання. Користувач може 

обирати як скористатися предметом або послугою, 

підлаштувати під власні потреби (рис 5).

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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Рис.5. Стільці для профілактики 

захворювань хребта: а – ергономічний 

стілець з 8 вузлами налаштувань (GT Chair 

MARRIT GT07-39X); б – стілець-сідло (Salli – 

Twin); в – накладка сидіння-балансир 

(Humantool); г – колінний стілець (Jobri® 

Jazzy); д – стілець для роботи стоячи 

(Frapett Solo 7000) [6] 

 

3. Простота й інтуїтивність використання. Ди-

зайн продукту та послуги – простий та інтуїтивно 

зрозумілий будь-якій особі незалежно від особи-

стого досвіду, лінгвістичних навичок, освіти, віку, 

рівня концентрації уваги на певний момент. 

4. Сприйняття та доступність інформації. Не-

залежно від можливостей сприйняття або 

зовнішніх умов користувач отримує необхідну ін-

формацію завдяки використанню різних форматів 

для подання інформації (графічний, голосовий, так-

тильний). 

5. Терпимість до помилок. Дизайн має забезпе-

чити попередження про небезпеку або можливу по-

милку, ізолювати небезпечні елементи, звести до 

мінімуму можливої небезпеки та помилок. 

6. Малі фізичні зусилля. Користування прила-

дом або конструкцією не повинне вимагати від лю-

дини великих зусиль. Дизайн не призводить до 

втоми. 

7. Наявність необхідного розміру, місця, про-

стору. Важливими факторами є використання 

раціональних підходів до прикладання зусиль, 

мінімізація повторювання дій, надання можливості 

користувачу підтримувати зручне положення тіла 

(рис 6). 

 

 

 

Рис. 6 Габарити крісел колісних і скутерів та можливість їх розвороту на 360°[2] 
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Також, потрібно враховувати, що одними із ос-

новних важливих факторів в проектуванні проми-

слових та офісних приміщень під коворкінг є колір 

і світло. Колір має значення в орієнтації людини у 

просторі, передачі функціонального змісту, 

емоційно-естетичного ефекту, і головне – фор-

муванні сприятливого психологічного комфорту 

[7]. Загалом головна мета всієї конверсійно-

функціональної системи кольорів у просторі поля-

гає в досягненні комфортності і задоволенні під час 

сприйняття загального колірного простору, в якому 

знаходиться людина. Психологічний вплив кольору 

базується на фізіології нервової системи – як вищої 

(кори головного мозку), так і вегетативної. Основ-

ний закон роботи нервової системи – взаємодія про-

цесів роздратування і гальмування. Зміна станів 

роздратування і гальмування відчувається люди-

ною як зміна емоцій або психічного комфорту чи 

дискомфорту [8].  

Світло – одна з найважливіших характеристик 

простору. Функціональне освітлення – це завдання 

світлотехніків, а естетичні питання, можливості оп-

тично деформувати або повністю зруйнувати ар-

хітектурну форму, змінити кольорове вирішення – 

завдання для архітектора та дизайнера. Світло 

впливає на сприйняття кольору і кольоросполу-

чень, але і колір впливає на освітленість [9]. 

Отже, колір суттєво впливає на функціональні 

процеси людини та її психологічно-емоційний стан. 

Висновок. Відповідно можна зробити висно-

вок, що у сучасному дизайні ревіталізація проми-

слових та офісних приміщень під коворкінг є до-

сить актуальною. Завдяки переформатуванню при-

значення будівлі, інтер’єр набуває особливого 

вигляду та неповторної самобутності, поєднуючи 

естетичну цінність об’єкту з його функціональним 

значенням.  

Відновлені будівлі стають популярними, вони 

приваблюють своєю автентичністю орендарів, які 

прагнуть створення особливого простору для своєї 

компанії [10]. Сьогодення нам диктує нові правила 

та умови. Ми маємо боротися за кожну цеглинку 

будівлі, маємо шанувати минуле і маємо зберегти 

його, обгорнувши в сучасну вуаль, для нових по-

колінь. Зараз можна виділити декілька основних 

шляхів пристосування промислових споруд під ви-

моги людей: модернізація технологічного обладна-

ння з запровадженням підвищених санітарно-еко-

логічних вимог сучасності, знесення існуючих про-

мислових будівель та забудова вільних ділянок 

цивільними об'єктами, реконструкція промислових 

будівель під цивільні об'єкти культури, торгівлі, 

дозвілля та інше. Давати нове життя старій споруді 

краще, ніж знищити те, що було збудовано раніше 

і збудувати абсолютно нове, тому що процес 

ревіталізації передбачає збереження самобутності 

та автентичності історичних будівель, міського се-

редовища з кардинальною зміною їх функціональ-

ного призначення для потреб суспільства. А впро-

вадження принципів інклюзивності створює без-

бар’єрне середовище, в якому комфортно всім 

людям. 
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Метою статті є розгляд політики держави на 

ринку освітніх послуг в умовах трансформації еко-

номічної системи з погляду інституціоналізму: які 

існують і діють, які необхідно створити для ефек-

тивного функціонування ринку освітніх послуг. 

В основі терміну «інституціоналізм» лежить 

поняття «інститут», яке розглядається як первин-

ний елемент рушійної сили суспільства в економіці 

та поза її межами. До інститутів відносять державу, 

сім'ю, підприємництво, монополії, приватну влас-

ність, профспілки, релігію, общини, організації, 

все, що відображає звичаї, етику, правові рішення, 

суспільну психологію і еволюцію форм економіки. 

Предметом дослідження представників інституціо-

налізму стали інституції — сукупність суспільних 

звичаїв, в яких закріплено домінуючий спосіб мис-

лення для соціальної групи чи всього народу. 

Щоб зрозуміти різницю між поняттями „інсти-

тут” та „інституція”, варто взяти до уваги, найпе-

рше те, що термін „інститут” походить від латинсь-

кого „institutum”, що означало встановлення, запро-

вадження, звичай. „Institutio”, „institutiones” 

називався підручник. Чи не першою відомою інсти-

туцією став підручник римського юриста Гая 

(друга половина ІІ століття), що складався з чоти-

рьох книг. Згодом з’являються інші інституції. Зок-

рема, у VІ столітті широко відомою під такою на-

звою стала одна з чотирьох частин зводу чинного 

римського права, створеного за ініціативою імпера-

тора Східної Римської імперії Юстиніана І[1]. 

Отже, в латинській мові чітко простежувалися сво-

єрідні смислові межі між цими однокореневими по-

няттями. У подальшому терміни „institutum” та 

„institutio” були сприйняті багатьма мовами світу. 

Особливу ж увагу дослідники, зокрема О. Конт 

(1798 – 1857 рр.) та Г. Спенсер (1820 – 1903 рр.), 

почали приділяти „інститутам” тільки з початком 

ХІХ століття, використовуючи в процесі їх аналізу 

наявний дослідницький інструментарій – еволюці-

оністський чи позитивістський підходи. Відтак по-

чинає формуватися інституціоналізм як принцип 

дослідження. Інститути витлумачувалися як „при-

родні” утворення. Обґрунтовуючи їх сутність, дос-

лідники розмислювали над сферою компетенції ін-

ститутів загалом і політичних інститутів зокрема. 

Вони акцентували на тому, що політичні інститути 

слугують задоволенню такої фундаментальної жит-

тєвої потреби суспільства, як забезпечення безпеки 

та соціального порядку. Саме завдання виживання 

суспільного організму в умовах його еволюції по-

роджувало, як вважав Г. Спенсер, необхідність фо-

рмування погоджувальної й координуючої суспіль-

ної підсистеми – особливого виду регулятивного 

інституту, в якості якого й поставав політичний ін-

ститут. Згодом, на противагу „природному” обґру-

нтуванню виникнення інститутів, в це поняття 

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2022-25148-8-10
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включаються (зокрема, М. Вебером та К. Марксом) 

елементи „штучності”, або соціальної інженерії. Ін-

ститути починають розглядати як конструкти, що 

склалися в результаті послідовно проведеної 

людьми об’єктивації реальності. Крім цього, Т. Па-

рсонс, приміром, вбачав у них сукупність специфі-

чних нормативних комплексів, задіяних в процесі 

регуляції статусно-рольової поведінки індивідів; 

М. Оріу – особливу юридичну техніку, покликану 

втілювати в практику норми об’єктивного права[2]. 

Як відомо, до основних категорій та елементів 

інституціоналізму (а також його сучасних складни-

ків – неоінституціоналізму і нового інституціоналі-

зму) належать інституційне середовище та інсти-

тути (формальні та нефомальні); норми і правила; 

права власності; економічні агенти та їхня поведі-

нка; обмежена раціональність; асиметричність ін-

формації; опортуністична поведінка; виконання 

угод і контрактів; договірні умови, трансакції та 

трансакційні витрати; довіра; суспільний вибір; 

економіка права; економічна історія та еволюцій-

ність тощо. 

Основною концепцією інституціоналізму є 

оцінка економічних факторів залежно від середо-

вища, в якому вони функціонують. Інститути розг-

лядаються крізь призму їх впливу на рішення, що 

приймаються економічними агентами. Інститути у 

вигляді набору правил і норм не визначають цілком 

поведінку людини, а лише обмежують набір аль-

тернатив, з яких індивід може вибирати відповідно 

до своєї цільової функції [3, с.31]. Механізм, який 

забезпечує дотримання встановлених правил, стає 

компонентом інституційної структури суспільства 

внаслідок того, що правила виконують функцію об-

межень у ситуації вибору тільки в тих випадках, 

коли вони є діючими, функціонуючими. Важливою 

є відмінність між інститутами та організаціями: 

якщо інститути «правила гри», то організації є 

«гравцями» (не групи індивідуумів, залучених до 

цільової діяльності). 

Незважаючи на розроблені в науці теоретичні 

засади управління (М. Альберт, С. О’Доннел, В. 

Кінг, Д. Кліланд, Г. Кунц, М. Мескон, Ф. Тейлор, А. 

Файоль та ін.), у тому числі освітніми закладами (О. 

Адаменко, Ю. Атаманчук, В. Бондаря, В. Григо-

раш, І. Гришина, Л. Даниленко, Л. Карамушка, Ю. 

Конаржевського, В. Крижко, О. Мармаза, В. Мас-

лов, Є. Хриков та ін.). 

В Україні створений і функціонує ринок 

освітніх послуг. Проте, повномасштабне вторг-

нення росії на територію України 24 лютого 2022 

року внесло суттєві зміни в освітню галузь в 

цілому. Станом на 15.08.2022 року в Україні по-

вністю знищено 261 і частково знищено 2061 за-

клад освіти [4]. 

Завдання держави полягає в тому, щоб макси-

мально мінімізувати зазначені втрати і створити 

жорсткий правовий каркас для належного 

функціонування освітньої галузі. 

Існуючий механізм функціонування ринку 

освітніх послу не забезпечує у умовах війни пов-

ноцінну підтримку закладів освіти різних типів та 

форм власності. Виходячи із цього та з урахуван-

ням загальноекономічної ситуації, що склалася в 

даний час в Україні, інституційні зміни повинні 

стосуватися двох сфер: 

- адміністративно-управлінської; 

- фінансово-економічної. 

Такий жорсткий розподіл є досить умовним у 

зв’язку з тим, що реформування системи освіти 

тісно, насамперед, пов’язане зі зміною механізму 

державного регулювання ринку освітніх послуг, ро-

звитком багато системності його фінансування. 

До початку повномасштабного вторгнення 

росії в Україну освітнє співтовариство обгово-

рювало концепції реформи освіти, які були покли-

кані сприяти розвитку ринку освітніх послуг. Одна 

з концепцій мала більш загальний характер і була 

значною мірою орієнтована на вдосконалення 

діяльності системи освіти в цілому, включаючи пе-

ребудову її структури, підвищення якості освітніх 

послуг і одночасно мікроекономічної ефективності 

функціонування її окремих ланок, а також 

вирішення поточних фінансових проблем. 

У другій концепції, основну увагу приділено 

реформуванню організаційно-економічних умов 

діяльності як ринку освітніх послуг у цілому, так і 

виробників освітніх послуг, особливо при роз-

межуванні компетенції та відповідальності бюд-

жетів усіх рівнів, а також усіх рівнів управління 

освітою. Автори цієї концепції виходили з ресурс-

них можливостей, які в нових умовах реально мав у 

своєму розпорядженні або потенційно міг мати ри-

нок освітніх послуг [5]. 

Обидві концепції були спрямовані на підви-

щення якості освітніх послуг як об’єкта ринку 

освітніх послуг, проте мали багато недоліків. 

Післявоєнна модернізація освіти в Україні по-

винна стати тією початковою точкою зростання, 

яка дасть змогу найуспішніше здійснити відбудову 

освітньої галузі в цілому. Уже сьогодні є багато пи-

тань в т.ч. за рахунок яких джерел повинна фінансу-

ватися освіта і хто буде вирішувати ті проблеми, які 

виникли до початку війни? 

По-перше, потрібно як найшвидше Україні 

виграти війну у росії, тому що маємо гострий 

фінансовий дефіцит і не тільки в освіті. Сьогодні 

потреба освітніх послуг у ресурсах задовольняється 

не більше ніж на половину. Населення не забезпе-

чене доступом до якісних освітніх послуг (потерпа-

ють навіть студенти іноземці, їхні держави пере-

стали визнавати документи про освіту видані 

українськими закладами освіти у 2022 році).  

По-друге, сукупні витрати держави й насе-

лення на освіту становлять близько 0,5% ВВП. При 

цьому відбувається девальвація знань, знижується 

якість освітніх послуг. Фінансова спроможність 

населення на оплату всього періоду навчання дуже 

знизилася, це може привести до сильного звуження 

ринку освітніх послуг. 

По-третє, питання безпеки учасників освітнь-

ого процесу є найактуальнішим в даний час. Багато 

закладів освіти змінили своє територіальне розта-

шування, виникнення дефіциту кваліфікованих 

кадрів у певних системах освіти. Низький рівень 
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оплати праці змушує педагогічних та науково-педа-

гогічних працівників виїздити за межі України, що 

погіршує і так складну ситуацію в освіті. При цьому 

держава Україна втрачає реальний капітал – людсь-

кий потенціал. 

Ресурсне забезпечення освітніх послуг зале-

жить від рівня вирішення питання про наповнення 

бюджетів. Організаційно-економічний механізм 

функціонування різних систем освіти потребує 

постійної модернізації та вжиття відповідних за-

ходів. 

Важливо перестати сприймати освіту як дже-

рело проблем, потрібно сформувати у суспільстві 

на неї цілісний погляд. 

Таким чином, розвиток сучасної системи 

освіти в Україні характеризується реалізацією інно-

ваційних тенденцій які покликані сприяти мо-

дернізації освіти загалом.  
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Актуальность. В конце декабря 2019 года но-

вая респираторная инфекция, первоначально заре-

гистрированная в Китае, известная как COVID-19, 

привела к глобальной пандемии. COVID-19 вызы-

вается SARS-CoV-2 – оболочечным вирусом с од-

ноцепочечной РНК, принадлежащим к роду бета-

коронавирусов (BCoVs). В настоящее время вирус 

распространился на более 210 территорий и стран 

по всему миру [7]. 

COVID-19 в первую очередь описывается как 

вызывающий тяжелый острый респираторный син-

дром (SARS), однако системные проявления с уча-

стием других органов, включая центральную нерв-

ную систему (ЦНС), неспецифичны. По некоторым 

сообщениям есть предположения, что SARS-CoV-2 

влияет на центральную нервную систему наряду с 

другими органами. Исследования показали, что че-

ловеческий коронавирус OC43 (HCoV-OC43) мо-

жет проникать в ЦНС через аксональный транспорт 

и вирусную миграцию через нейроны в головном 

мозге [6], а другие источники сообщают, что SARS-

CoV может проникать в ЦНС как через кровообра-

щение (гематоэнцефалический барьер, ВВB), так и 

через обонятельную луковицу [4, 5, 10, 11]. Воспа-

лительные и иммунные ответы при SARS-CoV-2 

приводят к изменениям иммунной системы, усиле-

нию повреждения легких и осложнениям со сто-

роны ЦНС. Важно отметить, что пациенты, госпи-

тализированные с COVID-19 при наличии невроло-

гической симптоматики имеют более высокий риск 

смертности, чем другие пациенты [3].  

Начиная с ранних стадий глобальной панде-

мии, многочисленные исследования продемонстри-

ровали клинические симптомы и признаки COVID-

19, которые в основном включают лихорадку, ка-

шель, боль в горле, одышку, диарею, тошноту, 

рвоту и усталость. Накопленные фактические дан-

ные также указывает на то, что у пациентов с 

COVID-19 могут развиваться различные невроло-

гические симптомы и осложнения. Около 36% па-

циентов с COVID-19 имеют неврологические про-

явления, включая головокружение (16,8%), голов-

ную боль (13,1%), повреждение скелетных мышц 

(10,7%), нарушение сознания (7,5%), аносмия 

(5,1%), инсульт (2,8%), боль в нервах (2,3%), нару-

шение зрения (1,4%), судороги (0,5%) и атаксия 

(0,5%). Таким образом, наиболее распространен-

ным неврологическим симптомом, описанным у па-

циентов с COVID-19, является головокружение [1, 

9]. Следует отметить, что в одном клиническом 

случае у пациента с COVID-19 внезапно началось 

головокружение без других сопутствующих типич-

ных симптомов, таких как лихорадка, кашель и го-

ловная боль [2, 8]. 

Описание случая. 

Пациентка Н., 65 лет, поступила в неврологи-

ческое отделение областной больницы г. Волгоград 

в октябре 2021 г. При поступлении предъявляла жа-

лобы на выраженное головокружение системного 

характера, усиливающееся при смене положения 

тела, тошноту, многократную рвоту, сухость во рту, 

повышения АД 170/80 мм.рт.ст., заложенность 

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2022-25148-11-13
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носа, першение в горле, незначительный сухой ка-

шель, общую слабость.  

Из анамнеза заболевания установлено, что счи-

тает себя больной в течение 3-х дней, когда впервые 

возникли вышеуказанные жалобы. За медицинской 

помощью не обращалась, самостоятельно прини-

мала мексидол, метоклопрамид – без положитель-

ного эффекта. Из хронической патологии страдает 

ГБ IIст., АГ 3ст., риск3. постоянно принимает гипо-

тензивную терапию: эналаприл 10 мг 1 раз в день, 

индапамид 2.5 мг 1 раз в день. 

В условиях приемного покоя было выполнено 

МСКТ-исследование головного мозга и лицевого 

черепа. КТ-данных за ОНМК на момент исследова-

ния достоверно не выявлено. КТ-картина замести-

тельного расширения наружных и внутренних лик-

ворных пространств. Корковая атрофия. Проявле-

ния хронической сосудисто-мозговой 

недостаточности. Цветное триплексное сканирова-

ние венечных брахиоцефальных артерий. Заключе-

ние: на момент исследования гемодинамически 

значимых изменений в эндокраниальном отделе 

БЦА не выявлено. Невыраженная не прямолиней-

ность хода обеих ПА в паравертебральном отделе. 

Небольшое расширения ВЯВ. На ЭКГ определя-

лись дистрофические изменения в миокарде. Сину-

совый ритм. Горизонтальная ЭОС. По результатам 

лабораторной диагностики были отмечены измене-

ния в составе периферической крови – эритроцитоз 

(эритроциты – 5,19); повышение гемоглобина – 

145; повышение гематокрита – 43,1; лейкоцитоз 

(лейкоциты – 10); нейтрофилия (нейтрофилы сег-

ментоядерные – 84); лимфопения (лимфоциты – 4). 

В биохимических показателях крови выявлены по-

вышение уровня аспартатаминотрансферазы 

(АсАТ – 41); гипербилирубинемия (билирубин об-

щий – 24,3); повышение уровня креатинина (креа-

тинин – 99,2); гиперпротеинемия (общий белок – 

91,8. Было проведено необходимое симптоматиче-

ское лечение. Проведены пробы на позиционное го-

ловокружение, без облегчения. 

В связи с воспалительными изменениями в 

анализах крови и респираторной симптоматикой 

было проведен ПЦР-тест на COVID-19. Результат: 

обнаружено. Выполнена компьютерная томогра-

фия органов грудкой клетки для исключения воспа-

лительного поражения легких. КТ-картина харак-

терна двусторонней полисегментарной интерсти-

циальной вирусной пневмонии (в том числе 

ассоциация с COVID). Общий процент поражения 

легких до 25%. КТ1. 

На основании клинической картины, данных 

лабораторно-инструментального исследования, па-

циенту был выставлен окончательный диагноз. 

U07.1 Коронавирусная инфекция COVID-19 (вирус 

идентифицирован). J12.8 Внебольничная двусто-

ронняя полисегментарная интерстициальная вирус-

ная пневмония. Общий процент поражения до 25%. 

КТ1. Сопутствующее заболевание: I11.9 ГБ II ста-

дия, контролируемая АГ, риск 3. I25.1 ИБС. Кар-

диосклероз. ХСН 2А. ФК2. Хроническая ишемия 

мозга 2 ст., вестибуло-атактический синдром. Па-

циентка перенаправлена в ковидный госпиталь для 

дальнейшего лечения. 

 Заключение. 

Пандемия COVID-19 – это проблема обще-

ственного здравоохранения во всем мире, требую-

щая тщательного мониторинга и признания ее мно-

гочисленных последствий для здоровья и благопо-

лучия человека. Изучая свойства от этого вируса, 

важно обратить внимание на множество послед-

ствий для различных систем организма, включая 

ЦНС. В настоящее время большинство публикаций 

сосредоточено на общих клинических проявлениях 

и общих респираторных аспектах COVID-19, тогда 

как наша статья подчеркивает участие нервной си-

стемы в инфекции SARS-CoV-2. 

Растущие данные показывают, что у пациентов 

с COVID-19 могут развиваться различные невроло-

гические проявления до, во время и даже после по-

явления общих симптомов COVID-19. В большин-

стве случаев неврологическая симптоматика вклю-

чает головокружение, головную боль, миалгию, 

утомляемость, нарушение и спутанность сознания, 

агевзию, аносмию, невропатическую или корешко-

вую боль, затылочную невралгию, нарушение зре-

ния, судороги и атаксию. Неврологические прояв-

ления, возникающие у пациентов с COVID-19 явля-

ются актуальной проблемой при сопутствующих 

неврологических заболеваниях. Пациенты с 

COVID-19 с осложнениями со стороны ЦНС в 

анамнезе имеют худший прогноз, а также повы-

шенный риск заболеваемости и смертности. 

Хотя на первый взгляд кажется, что головокру-

жение не связано с COVID-19, клиницисты должны 

проявлять бдительность в отношении этого невро-

логического симптома, поскольку он может быть 

вызван COVID-19, особенно при отсутствии общих 

респираторных симптомов. Следует проводить 

тщательный мониторинг неврологических проявле-

ний на ранних стадиях заболевания, с целью адек-

ватного ведение пациентов с COVID-19 и предот-

вращения неврологических осложнений. Примеча-

тельно, что у пациентов с тяжелым течением 

инфекции COVID-19 отмечается тенденция к ча-

стому развитию неврологических осложнений, по 

сравнению с пациентами с легким и средним тече-

нием заболевания. 

Таким образом, помимо необходимости разра-

ботки алгоритма действий, предотвращающих ин-

фицирование и снижающих смертность от SARS-

CoV-19, необходимо проведение объективизации 

неврологических проявлений на ранних стадиях ко-

ронавирусной инфекции и дифференцированного 

подхода с целью своевременного адекватного лече-

ния. 
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Анотація 

У статті удосконалено організаційно-економічний механізм забезпечення регіонального розвитку на 

основі створення кластерних структур, що забезпечує системну мотивовану взаємодію всіх ключових 

учасників процесу соціально-економічного розвитку регіонів, збільшення кількості нових і збереження іс-

нуючих робочих місць, зростання обсягів інвестиційних ресурсів, розширення податкової бази. Розроблено 

алгоритм реалізації організаційно-економічного механізму задля визначення ефективності діяльності 

кластерних структур на прикладі промислових регіонів України. Використання запропонованого алгори-

тму дозволить створити сприятливі умови для збільшення ресурсного потенціалу кластерних утворень і 

реалізувати у повному обсязі їх стратегічні цілі та завдання. 

Abstract 

The article improves the organizational and economic mechanism for ensuring regional development based 

on the creation of cluster structures, which ensures systematic and motivated interaction of all key participants in 

the process of socio-economic development of regions, increasing the number of new and preserving existing jobs, 

increasing the number of investment resources, expanding the tax base. An algorithm for the implementation of 

the organizational and economic mechanism was developed to determine the effectiveness of cluster structures 

based on the example of industrial regions of Ukraine. The use of the proposed algorithm will allow the creation 

of favorable conditions for increasing the resource potential of cluster formations and realizing their strategic 

goals and objectives in full. 
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На даний час вихід з глибокої економічної 

кризи потребує реалізації кардинальних реформ і 

принципово нових підходів до формування механі-

змів управління національною економікою Укра-

їни. Сьогодні відбувається зміна моделей управ-

ління промислово-інтегрованими системами на 

структурно нові форми [1], які мають орієнтуватися 

на подальшу трансформацію економічних процесів 

як на регіональному, так і на національному рівні. 

За їх допомогою можуть вирішуватися завдання 

збільшення промислового виробництва та форму-

вання антикризової політики держави. Цей процес 

характеризується як кількісними, так і якісними 

змінами діяльності кожного окремого промисло-

вого підприємства та регіональної економіки Укра-

їни загалом. 

Однак кризові явища негативно впливають на 

економіку України й ефективне формування і вико-

ристання стратегічних виробничих потужностей 

підприємств промислових регіонів. Значний спад 

промислового виробництва супроводжується сут-

тєвим погіршенням соціальної та економічної ситу-

ації у регіонах України унаслідок військової агресії 

з боку росії. Результатом цього процесу стало зрос-

тання рівня безробіття, втрата майна та зниження 

купівельної спроможності населення, збільшення 

кількості внутрішньо переміщених осіб. З ураху-
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ванням цього для вирішення вищезазначених про-

блем у рамках заходів щодо реалізації Стратегій ре-

гіонального розвитку на період до 2027 року доці-

льно створювати відповідні кластерні структури 

шляхом консолідації зусиль держави, бізнесу, на-

уки, освіти у пріоритетних сферах економічної дія-

льності [2-9]. Це дозволить підвищити рівень кон-

курентоспроможності промислових регіонів, ство-

рити сприятливі умови для зростання обсягів 

продукції та якості наданих послуг, забезпечити 

взаємовигідне співробітництво різних учасників 

кластера і стейкхолдерів та сформувати якісно нову 

модель регіональної економіки.  

Отже, сучасні умови господарювання вимага-

ють змін методів, інструментів, принципів функці-

онування та шляхів досягнення цілей підприємств. 

У зв’язку з цим поняття «організаційно-економіч-

ний механізм» потребує подальших наукових дос-

ліджень задля уточнення суті й удосконалення змі-

сту. Це й обумовило вибір теми дослідження, його 

мету та завдання. 

Критичний аналіз наукових публікацій свід-

чить, що існує багато різних формулювань поняття 

«механізм» та його різновидів. Етимологія катего-

рії «механізм управління» тісно пов’язана з понят-

тям «механізм». Механізм – це взаємопов’язана су-

купність соціально-економічних відносин, принци-

пів, методів, форм, підходів до регіонального 

управління [10-11]. До складових механізму нале-

жать: засоби й інструменти; суб’єкти, система і за-

соби; методи, важелі й інструменти; структура і 

комплекс форм і методів; способи. 

Механізм як економічна категорія ‒ це: сукуп-

ність цілеспрямованих впливів; взаємозв’язок і вза-

ємодія сукупності чинників; комплекс заходів і по-

слідовність їх реалізації; сукупність закономірних 

зв’язків і відносин. Аналіз наукових праць в еконо-

мічній галузі знань свідчить, що механізм управ-

ління здебільшого розглядається як: сукупність; си-

стема; практичні заходи, засоби, важелі, стимули, 

за допомогою яких органи управління впливають 

на виробництво з метою досягнення поставлених 

завдань; певне знаряддя для здійснення цілеспря-

мованих перетворень. 

У сучасній економічній теорії термін «меха-

нізм» найчастіше поєднується з поняттями «управ-

ління», «господарський», «фінансовий», «інститу-

ційний», «організаційний», «економічний» тощо.  

Господарський механізм підприємства являє 

собою систему основних форм, методів і важелів 

використання економічних законів, реалізації влас-

ності, всебічного розвитку людини, узгодження 

його інтересів з інтересами колективу і суспільства 

[12, с. 572].  

На думку А. Чухна [13], шляхом зміни та вдо-

сконалення господарського механізму можна вирі-

шувати різні соціально-економічні проблеми і за-

безпечити підвищення ефективності господарю-

вання, тому не випадково господарський механізм 

є однією з провідних тем в економічній теорії. 

М. Горін [14] вважає, що господарський меха-

нізм має включати організаційно-правові, економі-

чні та соціальні аспекти. При цьому, на думку ав-

тора, структуру господарського механізму необхі-

дно орієнтувати на ринкові умови господарювання, 

щоб він відповідав цілям розвитку виробництва. 

Сучасний господарський механізм підприємств має 

забезпечити дієві стимули для його розвитку, сти-

мулювати підприємство працювати на споживача, 

упроваджувати інновації, скорочувати витрати 

тощо. 

О. Данькевич [15] стверджує, що господарсь-

кий механізм являє собою складну систему, якій 

властиві нестійкі внутрішні та зовнішні зв'язки. 

Центральним елементом господарського механізму 

є економічний механізм. Господарський механізм 

впливає на конкурентоспроможність підприємства, 

ефективність його функціонування і розвиток. 

Н. Міронова [16] розглядає господарський ме-

ханізм підприємства як систему економічних відно-

син внутрішніх елементів підприємства з ринковим 

середовищем. Оскільки підприємство є складною 

системою, воно має внутрішнє середовище, що 

включає сукупність техніки, технології, кадрів, які 

утворюють певну структуру. Основними напря-

мами вдосконалення господарського механізму 

підприємства авторка вважає: підвищення ролі ма-

ркетингу у плануванні діяльності підприємства; 

освоєння інновацій; упровадження ефективних ор-

ганізаційних структур; удосконалення кадрового 

потенціалу; підвищення соціальної захищеності 

працівників; підвищення рівня корпоративної куль-

тури.  

О. Бельченко та А. Саяпін [17] відзначають, що 

за допомогою господарського механізму підприєм-

ство впливає на розвиток продуктивних сил й ефе-

ктивність їх використання. Через господарський 

механізм реалізуються економічні інтереси, які мо-

жуть мати такі форми: отримання і збільшення до-

ходів; підвищення кваліфікації та освіти, зростання 

виробництва, поліпшення якості продукції, удоско-

налення організаційної структури, зміцнення мате-

ріально-технічної бази тощо. 

Н. Зось-Кіор і Є. Рудика [18] вважають, що су-

часний господарський механізм ринкового типу 

практично не досліджений, тому що він залежить 

від багатьох чинників, у першу чергу від зовніш-

нього середовища. Проблеми господарського меха-

нізму підприємств автори вбачають у недостатній 

гармонійності й узгодженості його окремих складо-

вих, що знижує загальну результативність діяльно-

сті суб'єктів господарювання. З точки зору авторів, 

основними напрямами вдосконалення господар-

ського механізму підприємств є: формування ефек-

тивної високотехнологічної структури виробниц-

тва; стимулювання економічного зростання; соціа-

льний захист працюючого персоналу тощо. 

У роботі [19] господарський механізм підпри-

ємства розглянуто як сукупність економічного 

(внутрішнього і зовнішнього), адміністративного, 

нормативно-правового та соціально-психологіч-

ного механізмів. 

У науковій літературі зустрічаються терміни 

«механізм управління», «господарський механізм», 
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«організаційний механізм», «економічний меха-

нізм», «організаційно-економічний механізм» та ін. 

Використання відповідної категорії залежить від 

того, яку наукову школу представляє дослідник. 

Основу концепції економічного механізму, яку 

започаткував лауреат Нобелівської премії з еконо-

міки 2007 р. Л. Гурвіц (Leo Hurwicz), становить ро-

зуміння даного поняття як форми взаємодії еконо-

мічних агентів і держави у процесі продукування 

благ для задоволення потреб суспільства [20]. Ви-

значення суті та змісту економічного механізму 

представниками різних наукових шкіл системати-

зовано за такими класифікаційними ознаками: 

складова господарського механізму; сукупність 

економічних ресурсів; спосіб взаємодії господарсь-

ких процесів; партнерство.  

Більшість дослідників не розділяють поняття 

організаційного та економічного механізмів. Одні 

автори розуміють його як систему інструментів ре-

гулювання виробництва, другі – як систему управ-

ління економікою, треті – як спосіб господарю-

вання. Сьогодні сформувалося два основних під-

ходи до визначення змісту економічного механізму 

[21, с. 217]:  

функціональний (переважає в зарубіжній еко-

номічній літературі; згідно з цим підходом еконо-

мічний механізм розглядається як функція); 

структурний (характерний для вітчизняної лі-

тератури при розгляді економічного механізму че-

рез призму його структурного змісту; економічний 

механізм визначається як сукупність його складо-

вих, взаємопов’язаних форм, методів і явищ).  

Аналіз спеціальної літератури свідчить про рі-

зноманітність поглядів учених на визначення змі-

сту терміна «організаційно-економічний меха-

нізм». Під організаційно-економічним механізмом 

[22-23] дослідники розуміють: 

складову економічного та частину господар-

ського механізму, яка відображає сукупність орга-

нізаційних, фінансових й економічних методів, 

способів, форм, інструментів і важелів; 

синонім до економічного і господарського ме-

ханізмів; 

єдність державного регулювання та ринкової 

саморегуляції; 

організаційно-економічні відносини, що фор-

муються у процесі оптимізації суспільної праці, об-

міну діяльності та управління;  

інструмент управління, що являє собою сукуп-

ність управлінських елементів і способів їх органі-

заційної, інформаційної, мотиваційної та правової 

підтримки; 

систему формування цілей і стимулів, що до-

зволяють перетворювати матеріальні й духовні по-

треби суспільства на засоби виробництва. 

Ключовими принципами формування органі-

заційно-економічного механізму [24-25] визнано 

доцільність, своєчасність, плановість, комплекс-

ність, неперервність, взаємодію, гнучкість, дина-

мізм і розвиток. 

У даній статті удосконалено організаційно-

економічний механізм забезпечення розвитку клас-

терних структур (рис. 1), який дозволить максима-

льно врахувати специфіку діяльності цих утворень 

і сприятиме більш адекватному оцінюванню рівня 

й ефективності їх розвитку. Відповідно до схеми 

організаційно-економічного механізму забезпе-

чення функціонування кластерних структур розро-

блено алгоритм його реалізації для визначення ефе-

ктивності їх діяльності (рис. 2). 

Використання запропонованого алгоритму ре-

алізації організаційно-економічного механізму за-

безпечення розвитку кластерних структур створює 

сприятливі умови для збільшення ресурсного поте-

нціалу цих утворень і дозволяє у повному обсязі ре-

алізувати їх стратегічні цілі та завдання. 
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Рис. 1. Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку  

кластерних структур  

Джерело: авторська розробка. 
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Рис. 2. Алгоритм реалізації організаційно-економічного механізму  

забезпечення розвитку кластерних структур  

Джерело: авторська розробка. 
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значення понять «кластеризація регіональної еко-

номіки», «кластерний менеджмент», «кластерна ін-

фраструктура». 
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Аннотация 

Актуальность подходов к определению драйверов развития инновационного потенциала региона свя-

зана с усилением конкуренции и ускорением темпов роста НТП в России и во всем мире. Именно это 

определяет инновационный вектор развития субъектов экономики. В настоящей статье представлен 

ряд актуальных подходов к систематизации драйверов инновационного развития региона, представлены 

7 ключевых драйверов развития инновационного потенциала региона.  

Abstract 

The relevance of approaches to identifying drivers for the development of the innovative potential of the 

region is associated with increased competition and accelerated growth rates of scientific and technological pro-

gress in Russia and around the world. This is what determines the innovative vector of development of economic 

entities. This article presents a number of relevant approaches to the systematization of the drivers of the region's 

innovative development, presents 7 key drivers for the development of the region's innovative potential. 
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Актуальность проработки исследований про-

блематики инновационного развития регионов обу-

словливается в первую очередь потребностью обес-

печения экономически сбалансированного разви-

тия всех без исключения территорий страны. 

Поэтому запросы на выявление и анализ драйверов 

инновационного потенциала на уровне региона 

принимают первостепенное значение в сложив-

шихся условиях хозяйствования. Ряд исследовате-

лей-экономистов видят прямую связь между клю-

чевыми параметрами инновационного развития ре-

гиона и его научно-образовательными ресурсами, 

другие исследователи придают большое значение 

формированию и развитию инновационных секто-

ров на уровне региона, рассматривают модели со-

здания инновационного потенциала через инстру-

менты акселерации новаторских проектов, в част-

ности модель бизнес-катализатора, имеются и 

другие мнения [1, 3-8].  

Современное представление о ключевых драй-

верах становления и развития инновационных воз-

можностей региона должно определяться методи-

ческой базой, фиксирующей степень инновацион-

ного развития стран и отдельных регионов, то есть 

методической базой, положенной в основу извест-

ных международных рейтингов.  

В основе метода Всемирного экономического 

форума для анализа степени глобальной конкурен-

тоспособности, в частности категории «инноваци-

онный потенциал», используются индикаторы: гос-

ударственные закупки высокотехнологичной про-

дукции, заявки на патенты, инновационный 

потенциал, качество исследовательских институ-

тов, расходование организаций на НИОКР, взаимо-

действие научно-технического характера между 

университетскими комплексами и промышленно-

стью, открытость ученых и инженеров. Метод рас-

чета Индекса экономики Всемирного банка дает 

представление об уровне прогресса инновационной 

экономики через индекс, включающий показатели: 

индекс экономического и институционального ре-

жима; индекс образования; индекс инноваций; ин-

декс информационных технологий и коммуника-

ций [9-11].  

Имеются так же исследования инновацион-

ного роста региона, в которых выделено несколько 

структурных региональных драйверов: НИОКР, 

особенности развития отраслей, урбанизация, пат-
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терны занятости и экономики региона, региональ-

ные университеты, человеческий капитал, в том 

числе перспективный, государственные исследова-

тельские институты в регионе, финансовые харак-

теристики региона и бизнеса, достоинства региона 

[2]. 

Несомненный интерес представляет группи-

ровка драйверов инновационного развития реги-

она, которая базируется на принципах инновацион-

ной системы. Здесь используется системная пара-

дигма модернизации инновационных процедур на 

микроуровне, мезоуровне и макроуровне. Авто-

рами обобщён существующий опыт и выделены ба-

зовые компоненты инновационной парадигмы: ге-

нерация знаний; производство; инфраструктура ин-

новаций, формализующая отношения между 

системой генерации знаний и производством; ин-

ституциональные требования формализованного, а 

также неформализованного свойства [2, 12]. 

Очевидно, что представленные подходы поз-

воляют в полном объеме провести оценку драйве-

ров развития инновационного потенциала региона, 

провести их перспективный и ретроспективный 

анализ.  

Драйвером, который не выделен отдельно в 

вышеизложенных подходах, но предполагается на 

некоторых этапах, является показатель уровня ин-

вестиций в инновационную деятельность региона. 

Данный индикатор должен быть выделен отдельно, 

оцениваться в динамике за ряд лет, с последующей 

корректировкой и постоянным ростом.  

Инвестиции в инновационную деятельность 

это один из ключевых драйверов экономического 

роста региона, они предполагают формирование 

экономики инновационного типа. Данный индика-

тор имеет первостепенное значение, так как отсут-

ствие или слабая развитость инфраструктуры инно-

ваций, недоверие предполагаемых инвесторов, про-

цессы трансформации экономики страны, 

сложности технологического и технического пере-

вооружения предприятий реального сектора эконо-

мики, недостаточность отраслевого финансирова-

ния, в частности сферы НИОКР – это лишь некото-

рые из проблем, с которыми сталкивается регион в 

процессе развития своего инвестиционного потен-

циала.  

Следует отметить, что роль государства в раз-

витии инновационного потенциала каждого от-

дельно взятого региона огромна, в России сегодня 

существуют различные государственные про-

граммы по поддержке инновационных инициатив в 

рамках территорий. Это дает регионам успешно 

развивать свои инновационные возможности, полу-

чать финансирование по актуальным инновацион-

ным проектам, добиваться ускоренного экономиче-

ского развития и последующего роста.  

Исходя из этого, следующий ключевой драй-

вер инновационного потенциала региона — это 

уровень нормативно-правовой регламентации но-

ваторской деятельности в стране и на уровне отде-

льных территорий. В России регламентация инно-

вационной деятельности проводится посредством 

использования принципов Конституции РФ, Граж-

данского кодекса РФ, международных договоров. 

Инновационные процессы на уровне отдельных те-

рриторий РФ рассматриваются с точки зрения мо-

тивации, финансирования и обеспечения инно-

вационных разработок. Органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации созда-

ются региональные и межрегиональные инно-

вационные программы, вырабатывается норматив-

ная база, регулирующая общие и частные вопросы 

инновационной деятельности [7,13,14].  

Немаловажным видится учет специфики усло-

вий хозяйствования каждого конкретного региона, 

его социально-экономические особенности. 

Именно этот блок показателей будет определять ре-

альные возможности развития инновационного по-

тенциала региона, его слабые и сильные стороны, 

которые могут быть усилены или нивелированы в 

проектах формирования в регионе экономики инно-

вационного типа.  

Обобщая сказанное можно выделить 7 ключе-

вых драйверов развития инновационного потенци-

ала региона (рис. 1).  

Одной из задач динамичного развития эконо-

мики России сегодня видится ускоренное развитие 

региональной экономики инновационного типа, 

развитие инновационного потенциала каждого ре-

гиона. Очевидно, что именно регионы РФ должны 

стать драйверами инновационной деятельности на 

национальном уровне. Это сложная и многоплано-

вая задача, которая предполагает глубокие анали-

тические исследования и долгосрочные стратегиче-

ские проекты, которые будут затрагивать интересы 

всех субъектов - участников данного процесса.  

 
Рисунок 1 - Драйверы инновационного потенциала региона 
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Представленное исследование позволило обо-

значить ключевые драйверы инновационного раз-

вития региона, на основании которых можно осу-

ществлять комплексную оценку и прогнозирование 

его инновационного развития и ускоренного роста. 

С этой целью в дальнейших исследованиях будет 

проводится разработка и апробирование системы 

критериев и индикаторов по каждой группе обозна-

ченных драйверов, а также разработка инструмен-

тария их объединения с общим показателем уровня 

инновационного развития региона.  
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CONCEPTS AND SIGNS OF PUBLIC SERVICES IN THE SPHERE OF TAX ADMINISTRATION 

 

Анотація 

Метою наукової статті є висвітлення поняття та ознаки публічних послуг у сфері справляння пода-

тків. До публічних послуг у сфері справляння податків не можна відносити діяльність, пов'язану із: розг-

лядом скарг платників податків; застосуванням заходів адміністративного та фінансового примусу; про-

вадженням за ініціативою органу ДПС (наприклад визначення податкового зобов'язання платника пода-

тків органом ДПС); податковим контролем; бюджетним відшкодуванням ПДВ; отриманням податкової 

соціальної пільги на ПДФО. 

Запропоновано під публічною послугою у сфері справляння податків розуміти публічно-владну, підза-

конну діяльність органів ДПС (їх посадових осіб) за заявою фізичних і юридичних осіб про реалізацію пе-

редбачених законом прав та інтересів, забезпечення виконання обов'язків цих осіб у податковій сфері, що 

має своїм результатом виникнення, зміну, припинення прав і обов'язків фізичної чи юридичної особи, і 

може відбуватися в одній із таких правових форм управління: виданням індивідуального акта управління 

або здійсненням інших юридично значущих дій.  

Abstract 

The purpose of the scientific article is to highlight the concept and characteristics of public services in the 

field of tax collection. Public services in the field of tax collection do not include activities related to: consideration 

of taxpayers' complaints; application of measures of administrative and financial coercion; proceedings initiated 

by the State Tax Service (for example, determination of the taxpayer's tax liability by the State Tax Service); tax 

control; budget VAT refund; receiving a social tax benefit on personal income tax. 

It is proposed to understand the public service in the field of taxation as public authority, bylaws of the State 

Tax Service (their officials) on the application of individuals and legal entities on the implementation of statutory 

rights and interests, ensuring the performance of duties of these persons in the tax sphere. as a result of the emer-

gence, change, termination of rights and obligations of a natural or legal person, and may occur in one of the 

following legal forms of management: the issuance of an individual act of management or the implementation of 

other legally significant actions. 

Ключові слова: публічна послуга, дозвіл, види публічних послуг у сфері справляння податків, ознака, 

послуга. 

Key words: public service, permission, types of public services in the field of tax collection, sign, service. 

 

Постановка проблеми. Актуальність теми 

статті визначається пріоритетністю завдання 

соціальної правової держави щодо забезпечення 

прав і свобод людини та громадянина, одним із 

шляхів реалізації якого полягатиме у якісному 

наданні публічних послуг.  

Система органів публічної адміністрації 

сьогодні є об’єктом реформаційних процесів. Не-

визначеність, неврегульованість правового статусу 

органів виконавчої влади впливає на стан їх 

сервісно-публічної діяльності, обумовлює не-

стабільність та бюрократизм надання публічних по-

слуг у сфері справляння податків. Зазначені 

недоліки стають на заваді удосконалення ор-

ганізаційно-правового механізму надання публіч-

них послуг у сфері справляння податків органами 

виконавчої влади та місцевого самоврядування, 

приведенню його у відповідність до європейських 

та світових стандартів якості. Особливо актуаль-

ною ця проблема залишається щодо якісного 

надання публічних послуг у сфері справляння пода-

тків у вигляді чітких адміністративних регламентів 

до кожної адміністративної послуги, оскільки саме 

органи державної влади працюють безпосередньо з 

населенням, забезпечуючи реалізацію прав, свобод 

та законних інтересів осіб, і таким чином формують 

позитивний імідж держави в цілому.  

Є.О. Легеза наголошує на таких сутнісних 

ознаках публічної послуги: надаються виключно 

органами владних повноважень - органами держав-

ної влади, уповноваженими на те державними під-

приємствами, установами, організаціями, органами 

місцевого самоврядування - в порядку здійснення 

ними завдань і функцій у межах, визначених зако-

ном; надання адміністративних послуг пов'язане із 

забезпеченням створення умов для реалізації фізи-
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чними чи юридичними особами прав, свобод і за-

конних інтересів шляхом вирішення відповідних 

процедурних питань; надання адміністративних по-

слуг передбачено за рахунок коштів державного чи 

місцевого бюджетів, тобто має бути безоплатним; 

компетенція органів владних повноважень щодо 

надання певного виду послуг визначається законо-

давством і відповідно до затверджених стандартів 

[5, с. 80-81]. На думку вченого, усі інші ознаки: на-

дання послуг за зверненням осіб, згода сторін, 

оплатність, вчасність, простота процедури, зруч-

ність, відкритість, задоволеність, безпечність, зруч-

ність, ввічливість, доступність, професійність, не є 

ознаками чи особливістю лише адміністративних 

послуг, а мають характер загальних ознак, які при-

таманні будь-яким видам послуг - цивільно-право-

вим, господарським, медичним, транспортним, бу-

дівельним, адміністративним тощо [2, с. 80-81]. 

Концепція розвитку системи надання адмініс-

тративних послуг органами виконавчої влади, схва-

лена Розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 15 лютого 2006 р. N 90-р, містить такі критерії 

визначення належності послуг до адміністратив-

них: повноваження адміністративного органу щодо 

надання певного виду послуг визначається зако-

ном; послуги надаються адміністративними ор-

ганами шляхом реалізації владних повноважень; 

послуги надаються за зверненням фізичних та юри-

дичних осіб; результатом розгляду звернення є ад-

міністративний акт, що має індивідуальний харак-

тер (паспорт, свідоцтво, ліцензія, дозвіл тощо); на-

дання послуг пов'язано із забезпеченням створення 

умов для реалізації фізичними та юридичними осо-

бами прав, свобод і законних інтересів [4]. 

Так, В. Б. Авер'янов до обов'язкових ознак ад-

міністративних послуг відносив і їх спрямованість 

на створення належних умов для повноцінної реа-

лізації приватними особами належних їм прав та 

виконання покладених на них обов'язків [1, с. 150]. 

Щодо цього В. П. Тимощук зазначає, що більшість 

адміністративних послуг - це прихований примус 

держави, адже якщо особа бажає займатися підпри-

ємницькою діяльність, то зобов'язана зареєструва-

тися підприємцем, якщо бажає керувати транспор-

тним засобом, то зобов'язана отримати посвідчення 

водія і т. д. Тому заперечення існування у змісті ка-

тегорії «адміністративна послуги» обов'язку особи 

щодо її отримання немає принципового значення. У 

будь-якому випадку виконання обов'язку чи ство-

рення умов для виконання такого обов'язку також 

належать до адміністративних послуг. Мета такого 

розуміння категорії «адміністративна послуга» по-

лягає у створенні зручних умов спілкування особи 

з органом публічної адміністрації у найширшій ка-

тегорії справ [12, с. 22]. 

Позиція В. Б. Авер'янова, В. П. Тимощука під-

тверджується і положеннями чинного законодав-

ства. Так, відповідно до частини 5 статті 70 ПК Ук-

раїни фізична особа - платник податків незалежно 

від віку (як резидент, так і нерезидент), для якої ра-

ніше (тобто до 01.01.2011 року - дата набрання чин-

ності ПК України) не формувалась облікова картка 

платника податків та яка не включена до Держав-

ного реєстру фізичних осіб - платників податків, зо-

бов'язана особисто або через законного представ-

ника чи уповноважену особу подати відповідному 

органу ДПС облікову картку фізичної особи - плат-

ника податку, яка є водночас заявою для реєстрації 

в Державному реєстрі, та пред'явити документ, що 

посвідчує особу [11]. Відповідно до частини 9 

статті 70 ПК України за зверненням платника пода-

тків, його законного представника або уповноваже-

ної особи орган ДПС видає документ, що засвідчує 

реєстрацію у Державному реєстрі - картку платника 

податків, яка містить реєстраційний номер обліко-

вої картки платника податків - фізичної особи у 

Державному реєстрі фізичних осіб - платників по-

датків [11]. Крім того, відповідно до пункту 70.12.1. 

частини 70.12. статті 70 ПК України фізичні особи 

зобов'язані подавати інформацію про реєстрацій-

ний номер облікової картки юридичним та фізич-

ним особам, що виплачують їм доходи [11]. Отже, 

отримання облікової картки платника податків по-

легшує виконання обов'язків зі сплати податків фі-

зичними особами. 

Заслуговує на увагу і теза, сформульована Є. 

Ф. Демським про те, що корисний ефект адмініст-

ративних послуг виникає не стільки від процесу на-

дання і споживання самої послуги (що є характер-

ним для публічних послуг цивільно-правового ха-

рактеру], скільки від надання суб'єкту звернення 

відповідних повноважень для самостійного задово-

лення власних потреб морального, матеріального 

чи особистого (індивідуального] характеру [2, с. 80-

81]. Отже, результат адміністративної послуги - на-

дання певного повноваження (права] особі, яке за-

кріплюється у правовій формі управління [2, с. 80-

81]. 

На відміну від більшості дослідників, які кон-

кретизують результат адміністративної послуги 

лише адміністративним актом, вважаємо, що ре-

зультат адміністративної послуги може бути офор-

млений і юридично значущою дією. Так, відповідно 

до інформаційної картки адміністративної послуги 

«Продовження строку дії свідоцтва про допущення 

дорожнього транспортного засобу до перевезення 

товарів під митними печатками та пломбами» у 

графі 12 «Способи отримання результату», зазна-

чено: «...свідоцтво про допущення, комплект доку-

ментів і фотографій або креслень (малюнків], які 

подані заявником для продовження строку дії сві-

доцтва про допущення, видається митним органом 

видачі заявнику з обов'язковим зазначенням на зво-

ротному боці письмової заяви відмітки про отри-

мання свідоцтва про допущення та документів». Ін-

формаційна картка адміністративної послуги «Вне-

сення до паспорта громадянина України відмітки 

про наявність права здійснювати будь-які платежі 

за серією та номером паспорта» встановлює, що ре-

зультатом такої послуги (графа 11) є відмітка про 

наявність права здійснювати будь-які платежі за се-

рією та номером паспорта. Водночас, Д. В. Прийма-

ченко до юридично значимих дій відносить вне-

сення відомостей до реєстру, що є результатом не 
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лише реєстраційних послуг, однак і дозвільних по-

слуг у галузі митної справи [8, с. 11]. 

Висновки. Підсумовуючи необхідно зазна-

чити, що публічна послуга у сфері справляння по-

датків повинна відповідати таким ознакам: 

1. отримання пов'язане із забезпеченням реалі-

зації прав, свобод та законних інтересів осіб, вико-

нання ними обов'язків у податковій та митній сфе-

рах; 

2. надаватися виключно органом ДПС Укра-

їни; 

3. надаватися за зверненням фізичної чи юри-

дичної особи; 

4. суб’єкт звернення може користуватися ре-

зультатом послуги на власний розсуд; 

5. повноваження органу ДПС на надання такої 

послуги визначено законом, так само як і право за-

явника на звернення. 

6. результат адміністративної послуги об'єкти-

вується у формі управління; 

7.результатом послуги є виникнення, зміна, 

припинення прав і обов'язків споживача; 

8. являти собою вчинення владних повнова-

жень або дій. 

Отже, публічна послуга у сфері справляння по-

датків і зборів - це публічно-владна, підзаконна ді-

яльність органів ДПС (їх посадових осіб) за заявою 

фізичних і юридичних осіб про реалізацію передба-

чених законом прав та інтересів, забезпечення ви-

конання обов'язків цих осіб у податковій та митній 

сферах, що має своїм результатом виникнення, 

зміну, припинення прав і обов'язків фізичної чи 

юридичної особи, і може відбуватися в одній із та-

ких правових форм управління: виданням індивіду-

ального акта управління або здійсненням інших 

юридично значущих дій.  

Такий підхід, на нашу думку, є найбільш об-

ґрунтованим, оскільки дає підстави для норматив-

ного встановлення вимог, не лише щодо самої фо-

рми управління (наприклад, встановлення форми 

ліцензії або довідки), яка є формою надання публі-

чної послуги, а також до самої діяльності з її на-

дання, встановлення стандартів обслуговування 

платників податків. 

До публічних послуг у сфері справляння пода-

тків не можна відносити діяльність, пов'язану із: ро-

зглядом скарг платників податків; застосуванням 

заходів адміністративного та фінансового примусу; 

провадженням за ініціативою органу ДПС (напри-

клад визначення податкового зобов'язання плат-

ника податків органом ДПС); податковим контро-

лем; бюджетним відшкодуванням ПДВ; отриман-

ням податкової соціальної пільги на ПДФО. 
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В рамках рассматриваемой тематики отметим, 

что семья как важная социальная категория, как по-

литически, экономически, а также юридической 

значимая категория. Соответственно, от развития 

институт семьи и брака зависят многие сферы 

жизни – экономическая (начиная от свадебных 

услуг заканчивая развитием бизнесов для семей-

ного развлечения), социальная (общество подстра-

ивается под семейные пары, а также семьи с 

детьми, государство осуществляет политику соци-

альной поддержки молодых и многодетных семей) 

и юридическую (развитие Семейного Кодекса, за-

щита материнства и детства, законы, регулирую-

щие положение семьи в обществе и другие).  

С древних времен представления брака очень 

изменились. Например, первые браки появились 

около 2350 года до нашего времени. Тогда они 

представляли собой группы до 30 человек, где было 

несколько мужчин-лидеров, женщин и детей [6]. В 

ранних цивилизациях, с государственной точки 

зрения, брак был способом наращивания власти, а 

также сохранения стабильности в обществе, а со 

стороны супругов, как и сейчас – это был союз, 

скрепляющий мужчину и женщину.  

В современном мире существует многообразие 

видов брака, вот самые распространённые: 

1. традиционный брак. Этот вид брака суще-

ствует во всех странах мира. Субъектами традици-

онного брака являются мужчина и женщина. По-

мимо того, что традиционный брак легален, его 

также разрешает, оберегает и поддерживает цер-

ковь. По статистике Росстата в мае 2021 года в Рос-

сии было зарегистрировано 46596 браков [3]; 

2. гражданский брак или сожительство; 

3. однополый брак. Брак, где оба участника од-

ного пола, в России такие браки запрещены, а в 30 

странах (США, Нидерланды, Франция, Германия и 

другие) разрешены; 

4. полигамные браки. Такой распространены в 

Восточных странах. Существуют два варианта – 

брак где один муж и несколько жен где одна жена 

и несколько мужей; 

5. также существуют открытые, гостевые, 

групповые, фиктивные браки и другие.  

На законодательном уровне в России суще-

ствуют только традиционный брак и согласно Се-

мейному Кодексу РФ, брак – это союз мужчины и 

женщины. В поправках внесенных в Конституцию 

РФ в 2020 году также было закреплено данное по-

ложение 

Для заключения традиционного и государ-

ственно признанного брака нужна регистрация. В 

России брак заключить могут граждане страны, 

иностранцы и лица без гражданства. Для регистра-

ции нужно соблюдать ряд условий: 

-для вступления в брак человек должен быть 

совершеннолетним (18 лет), но в исключительных 

случаях (полная дееспособность подростка, бере-

менность) заключение брака возможно с 16 лет; 

-ни один из будущих супругов не должен на 

момент регистрации состоять в браке; 

-дееспособность; 

-добровольность; 

-отсутствие близкой родственной связи. 

Необходимо предоставить документы, среди 

которых: 

-заявление на регистрацию; 

-документы, удостоверяющие личность; 

-квитанция об оплате госпошлины. На июнь 

2022 года сумма госпошлины за регистрацию брака 

составляет 350 рублей, ее моно оплатить как в от-

делениях банка, так и на сайте Госусуги [4]; 
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-для разведенных – свидетельство о расторже-

нии брака, для вдов и вдовцов – свидетельство о 

смерти супруга. 

Регистрация брака заключается только в орга-

нах ЗАГС. 

Как известно, у супругов при вступлении в 

брак имеется определенный круг прав и обязанно-

стей. Возникают они со дня государственной реги-

страции брака в органах записи актов гражданского 

состояния. Данной теме посвящен III раздел семей-

ного кодекса Российской Федерации.  

В упомянутом разделе содержатся положения, 

касающиеся равенства супругов не только в вопро-

сах материнства и отцовства, а также в непосред-

ственном выборе их рода деятельности, мест пре-

бывания и др. Именно эти положения семейного 

кодекса о равенстве мужчин и женщин в нашей 

стране, а также о равных их правах исходят из норм 

Конституции Российской Федерации и являются их 

продолжением, подтверждая одинаковые возмож-

ности обоих полов и тд., которые не подлежат от-

мене и ограничениям по соглашению сторон.  

Говоря о возможных нарушениях таких прав 

следует упомянуть статью 28 Семейного Кодекса, в 

которой сказано о праве требования признания 

брака недействительным в связи с нарушенными 

правами путем заключения брака, а также при 

наличии обстоятельств, указанных в пункте 3 ста-

тьи 15 Семейного Кодекса. 

Современное состояние института брака ха-

рактеризуется определенными проблемами. К та-

ким относят, например, проблему суррогатного ма-

теринства. Отсутствие должного правового регули-

рования затрудняет проведение такой процедуры. 

А так как она довольно распространена в современ-

ном обществе, это порождает множество конфлик-

тов, споров и прецедентов.  

В данном вопросе встает в первую очередь де-

мографическая проблема, которая породила искус-

ственные способы оплодотворения. На наш взгляд 

целесообразно было бы создать или отдельную 

главу Семейного Кодекса или Федеральный Закон, 

касающиеся как раз-таки защиты интересов рож-

денного ребенка, суррогатной матери, а также ин-

тересов биологических родителей. Конфликты, 

возникающие на почве непринятия новорожден-

ного, или же наоборот в случае отказа суррогатной 

матери в передаче ребенка, должны четко регули-

роваться законом, но при этом, в каждом отдельном 

случае необходимо учитывать особенности и ню-

ансы конкретной ситуации. 

Некоторые [5]. относят «договор суррогатного 

материнства к гражданским договорам, другие – к 

семейным, третьи – к особому виду договора» [8].  

В заключение можно сказать, что современное 

состояние института брака активно меняется, раз-

виваются все сферы его действия, но при этом не 

решаются многие важные существующие уже не-

сколько лет проблемы. Необходимо в должной 

мере принимать комплексный подход к их реше-

нию, к созданию новых законов, охватывающих все 

нюансы активно развивающегося общества во всем 

мире [7]. 
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