
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНОВЛЕННЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ 
 

 

Матеріали 

ХІ Конференції студентів та молодих учених за міжнародною участю 

(м. Дніпро, 8 травня 2020 р.) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2020 



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНОВЛЕННЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 
 

Матеріали 

ХІ Конференції студентів та молодих учених за міжнародною участю 

(м. Дніпро, 8 травня 2020 р.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпро 

ДРІДУ НАДУ 

2020 



 2 

ББК 67.401.(4Укр) 

С 76 

 

Рекомендовано до друку Вченою радою 

Дніпропетровського регіонального 

інституту державного управління 

Національної академії державного 

управління при Президентові України 

(Протокол № 03/233 від 9 червня 2020 р.) 
 

 

Редакційна колегія: 
О. Б. Кірєєва (голов. ред.), канд. наук з держ. упр., доцент; 

Т. В. Маматова, д-р держ. упр., професор; Е. О. Сергієнко, канд. наук 
з держ. упр., доцент. 

 

 

С 76 Становлення публічного адміністрування в Україні : 
матеріали ХІ Конф. студентів та молодих учених за міжнар. участю / за 
заг. ред. О. Б. Кірєєвої. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2020. – 427 с.  

 

 

Уміщені матеріали доповідей учасників ХІ Всеукраїнської 
міжвузівської конференції студентів та молодих вчених «Становлення 
публічного адміністрування в Україні», присвячених питанням 
актуального стану та перспектив розвитку публічного адміністрування 
в України та закордонному досвіду в цій сфері. 

Рекомендовано для фахівців державного управління, працівників 
органів державної влади та місцевого самоврядування, науковців, 
викладачів, слухачів, студентів вищих навчальних закладів. 

 

ББК 
67.401.(4Укр) 

С 76 

 

 

© ДРІДУ НАДУ, 2020 



 3 

ЗМІСТ 

 

Акімов О. Теоритичні аспекти розвитку кадрового потенціалу 
публічного управління у системогенезі державно-управлінської 
діяльності: досвід зарубіжних країн………………………………… 11 

Атаманчук П. Запобігання конфліктам в органах місцевого 
самоврядування……………………………………………………….. 14 

Бакай А. Правові аспекти організації медичного забезпечення 
сил охорони правопорядку в умовах впровадження стандартів 
НАТО...................................................................................................... 17 

Барабаш І. Механізми впливу фінансово-політичних груп на 
рішення органів державної влади……………………………………. 20 

Баюн Ю. Управлінські аспекти кадрового забезпечення системи 
охорони здоров’я України……………………………………………. 24 

Бережная Г. Роль сандартизации в управлении непрерывностью 
бизнес бизнес-процессов цепи поставок……………………………. 27 

Билиенко А. Перспективы развития «электронного 
правительства»: российский и зарубежный опыт…………………... 30 

Бобровський О. Інтелектуальний потенціал державних 
службовців як шлях забезпечення ефективності управлінської 
діяльності в публічному адмініструванні…………………………… 35 

Бондаренко С., Бреус Д. Оцінювання якості надання 
адміністративних послуг…………………………………………….. 38 

Бондаренко С., Гончаренко Д. Етика поведінки державного 
службовця……………………………………………………………... 40 

Борисов А. Аналіз перших напрямів державної організації 
гасіння пожеж…………………………………………………………. 43 

Бородіна О. Економічна інтеграція державно-приватного 
партнерства у систему державного управління…………………….. 45 

Бреус С., Скрипак Н. Еволюція публічного адміністрування…… 48 

Бучинський О. Аналіз державного регулювання розвитку 
інвестиційних процесів в регіонах: досвід країн ЄС для України… 51 

Венская А., Ковалевич О. Государственная финансовая 
поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике 
Беларусь……………………………………………………………….. 54 

Веремейчик В. Вплив громадськості на результативність 
діяльності представницьких органів влади…………………………. 57 

Vernigor Anna France's foreign experience about public 

administration in Ukraine……………………………………………… 60 

Вівчар О. Алгоритм формування розподілу фінансових ресурсів 
об’єднаної територіальної громади в контексті безпекознавства…. 62 
Власюк В. Інформаційне поле у побудові нових способів 
господарських відносин……………………………………………… 66 

Волков А. Інструменти е-демократії на прикладі Дніпровської 69 



 4 

міської ради…………………………………………………………… 

Володкевич М. Особенности регулирования внешней трудовой 
миграции  в республике Беларусь…………………………………… 72 

Ворона Л. Методологічні засади управління закладом 
позашкільної освіти…………………………………………………... 75 

Ворона П., Ропан А. Парламентський досвід Ізраїлю як уроки для 
української державності……………………………………………… 78 

Гайкевич Д., Пророшнев Р. Профилактика производственного 
травматизма в условиях устойчивого развития…………………….. 81 

Гарькавий І., Ігнатенко О., Борщ Г. Про оцінювання 
ефективності публічного адміністрування на місцевому рівні……. 84 

Гевко В. Організаційна культура як інструмент ефективності 
публічного управління в сучасних трансформаційних умовах: 
системний підхід……………………………………………………… 87 

Гірман А. Неурядові міждержавні організації як інструмент 
публічної дипломатії…………………………………………………. 90 

Гладунова О. Кадрове забезпечення публічного адміністрування: 
від теорії до практики………………………………………………… 92 

Глеба В. Зарубіжний досвід формування системи кадастру 
територій адміністративних одиниць місцевого самоврядування… 95 

Гой О. Удосконалення стратегічного управління в публічному 
секторі…………………………………………………………………. 99 

Граник И. Состояние и основные тенденции развития внешней 
торговли Республики Беларусь………………………………………. 102 

Граник И. Экономический рост Республики Беларусь в контексте  
публичного администрирования…………………………………….. 105 

Греб Н. Конституційні реформи в Литві у сфері місцевого 
самоврядування та децентралізації влади як приклад для України 108 

Грицина Я. Правовий механізм дотримання прав і свобод 
людини у європейських системах колективної безпеки в умовах 
«гібридної війни»……………………………………………………... 114 

Гуртова Ю. Ознаки публічної служби у професійній діяльності 
суддів………………………………………………………………….. 117 

Гусаревич Н. Перспективи впровадження цифрових технологій в 
електоральний процес в Україні…………………………………….. 119 
Демидкін О. Інформаційна система як важлива складова 
прийняття управлінських рішень в публічній сфері……………….. 122 

Дідковська В. Організація проектів політичної освіти в Україні 
на прикладі Школи Демократії СЦБД………………………………. 124 

Дороніна І. Державна підтримка як старт розвитку відновлюваної 
енергетики…………………………………………………………….. 126 



 5 

 

Дулуб А., Силков И. Социальные аспекты девиантного 
поведения молодѐжи…………………………………………………. 129 

Евкович В. Имиджевая составляющая как инструмент 
повышения конкурентоспособности организации…………………. 132 

Енбулаев И. Стартапы: определение, функции, виды, сравнение с 
малым бизнесом………………………………………………………. 135 

Єрьоміна О. Державно-приватне партнерство як об’єкт 
публічного адміністрування…………………………………………. 138 

Жунь А. Аттестация государственных гражданских служащих 
как механизм реализации кадровой политики……………………… 142 

Жучок Т. Экспорт как цель социально-экономического развития 
Республики Беларусь…………………………………………………. 145 

Завадська Є., Невмержицька С. Проблеми розвитку людського 
потенціалу в державному управлінні……………………………….. 148 

Зезюлина Я. Государственная молодѐжная политика на 
современном этапе……………………………………......................... 151 

Зелінський І. Деякі аспекти делегування окремих повноважень 
керівника державної служби в центральному органі виконавчої 
влади…………………………………………………………………… 154 

Кава Л., Серняк О. Проблемні питання впровадження 
бенчмаркінгу доброго врядування на місцевому рівні в Україні…. 157 

Камінська В. Сфера фізичної культури та спорту: окремі питання 
організаційно-правового забезпечення……………………………… 159 

Карпенко Є. Окремі питання захисту економіки в умовах 
надзвичайної ситуації………………………………………………… 162 

Каюн С. Модернізація публічного управління в умовах 
глобальних викликів через інструментарій електронного 
документообігу……………………………………………………….. 165 

Кирилко Н., Симоненко В. Зарубіжний досвід становлення і 
функціонування публічного адміністрування………………………. 168 

Кирилко Н., Тимошенко В. Теоретичні аспекти здійснення 
соціальної політики в Україні……………………………………….. 171 

Кіянка І., Ільницький С., Шараскін А. Громадянські цінності в 
контексті публічного управління: нові виклики і загрози…………. 174 

Kovalchuk Anna Fiscal decentralization: theoretical aspects and 

implementation in Ukrainian realities…………………………………. 178 

Козак О., Серняк О. Врядування як підхід до ухвалення 
управлінських рішень в публічному адмініструванні……………… 182 

Колесник В. Управлінський аспект вирішення публічно-правових 
спорів в Україні……………………………………………………….. 184 

Колєда Г. Європейський досвід публічного управління сферою 
туризму………………………………………………………………… 187 

Кондратенко М. Забезпечення якості публічних послуг як умова 191 



 6 

формування резільєнтності об’єднаних територіальних громад….. 
Красова У., Заднєпровська Г. Місцеве самоврядування як 
інститут громадянського суспільства……………………………….. 194 

Кривенкова Р., Фомічова М. Державне управління туристичною 
галуззю в Японії………………………………………………………. 195 

Кривенкова Р., Цифра В. Оcобливості формування 
туристичного потенціалу Польщі: державно-управлінський аспект 199 

Кризина О., Тимченко І. Державне регулювання кадрового 
забезпечення патологоанатомічної служби України………………. 203 

Кулешов В. Правові основи здійснення громадського контролю 
представницьких органів влади……………………………………… 206 

Ларіна Н. Сутність ресурсно-мережевої моделі професійного 
розвитку публічних службовців……………………………………... 209 

Лебєдєва Н. Читання англомовних текстів з публічного 
управління як основа комунікативного потенціалу майбутніх 
фахівців державної служби………………………………………….. 211 

Лебідь О. Механізм управління знаннями в контексті публічного 
управління професійним розвитком педагогічних працівників…… 214 

Левенець О. Дослідження поняття міста як складної соціально-

економічної системи………………………………………………….. 216 

Левина А. Ивент-мероприятия как инструмент эмоционального 
продвижения брендов Республики Беларусь……………………….. 218 

Лисачок А. Досвід Італії щодо ефективного залучення інвестицій 
в економіку держави: рекомендації для України…………………… 222 

Маколкина А. Проблемы управления рисками в социальной 
сфере региона…………………………………………………………. 224 

Максимова А. Проблеми розвитку демократичного транзиту в 
Україні: соціокультурний аспект……………………………………. 227 

Малецька Н. Визначення актуальності наукового дослідження 
процесів формування інноваційного освітнього простору 
територіальної громади………………………………………………. 229 

Малоокий В. Шляхи активізації механізмів державного 
контролю за управлінням земельними ресурсами територіальних 
громад………………………………………………………………….. 233 

Марченко А., Скопец Г. Мировой опыт использования 
рециклинга…………………………………………………………….. 236 

Марченко А. Роль государства в развитии рециклинга…………… 238 

Марчишин А. Вплив термінологічної визначеності на 
удосконалення організаційно-правового механізму публічного 
управління у сфері містобудівної діяльності в Україні……………. 241 

Матюшенко О. Удосконалення системи управління соціальними 
проектами в контексті розвитку публічного адміністрування…….. 244 

Melnychenko Olexandr, Melnychenko Vladyslav, Manica Ales 
Justification of the need to implement flexible project management….. 247 



 7 

Михайлов М. Сутність організаційного механізму в 

інформаційно-комунікаційному забезпеченні виборчого процесу... 250 

Мостова Д. Розвиток публічної дипломатії в контексті 
забезпечення національної безпеки України……………………….. 254 

Односталко Д. Шляхи забезпечення економічної безпеки як 
умови досягнення нової якості економічного зростання країни…... 256 

Олкова-Михницька А. Взaємозв’язок розвитку територiaльних 
громaд i децентрaлiзaцiї влaди………………………………………. 259 

Панченко Г. Управлінські інновації у процесі реінжинірингу 
кадрового забезпечення публічного адміністрування……………… 262 

Парфенюк Т. Удосконалення взаємодії органів публічної влади і 
громадськості у виробленні й реалізації публічної політики в 
Україні…………………………………………………………………. 264 

Пасічник Д. Досвід реформування сектору публічного 
управління в Литві та Латвії у період їх євроінтеграції…………… 267 

Пастух К. Розроблення та реалізація регіональних стратегій 
розвитку в Україні……………………………………………………. 269 

Пелипишин С. Розробка стратегії розвитку громади як ключове 
завдання публічного адміністрування………………………………. 272 

Пилипук А. Использование информационных технологий в 
государственном управлении Республики Беларусь……………….. 274 

Писчаскина А. Проблемы государственного управления в 
социальной сфере в условиях устойчивого развития………………. 277 

Плакса В. Взаємовідносини між гілками влади на шляху 
досягнення цілей судової реформи………………………………….. 279 

Поліщук В. Зарубіжний досвід реформування сфери публічного 
управління…………………………………………………………….. 282 

Полторацька Н. Громадянське суспільство як елемент 
публічного управління………………………………………………. 286 

Помаза-Пономаренко А. Стан консолідації демократії у світі (на 
прикладі поширення вірусу COVID-19)……………………………. 288 

Попіль Ю. Управління знаннями в системі публічного 
управління…………………………………………………………….. 291 

Порєва В. До питання участі екологічних організацій в 
формуванні екологічної політики з врахуванням досвіду ЄС……... 294 

Працибуда М. Стратегічне планування розвитку територіальних 
громад…………………………………………………………………. 297 

Приймак Н., Серняк О. Зміна діапазону ухвалення рішення 
президентом внаслідок пропонованих змін до конституції 
України………………………………………………………………… 299 



 8 

 

Пронь Л. Політичні аспекти публічного управління під час 
пандемії COVID-19 в Україні………………………………………... 301 

Прядкіна О., Серняк О. Керівник у процесі ухвалення 
управлінських рішень: стилі, фактори впливу, моделі…………….. 305 

Пурнак В. Державне регулювання педагогічно-виховної 
діяльності у закладах освіти на основі суспільно-владної взаємодії 
в Україні……………………………………………………………….. 309 

Радиш Я., Євтушенко В. Альтернативна медицина перестала 
бути в Швейцарії маргінальною (за матеріалами досліджень 
зарубіжних авторів)…………………………………………………... 311 

Редчиць О. Електоральна демократія в Україні: стан та 
перспективи розвитку………………………………………………… 316 

Рикова Н. Доктрина «piercing the corporate veil»: деякі аспекти….. 318 

Римар Л. Особливості впровадження інформаційних технологій у 
публічну діяльність судових органів в Україні…………………….. 322 

Різник І. Роль бізнес-об’єднань у формуванні діалогу між 
підприємництвом та владою…………………………………………. 325 

Романенко Є., Щокін Р., Дацій О., Мірошниченко О., 
Колишко Р., Притоманов С. Якою має стати профосвіта в 
Україні………………………………………………………………… 328 

Руденок А. Комунікаційна взаємодія Верховної Ради України з 
органами місцевого самоврядування………………………………... 330 

Рябець К. Екологічно обґрунтоване використання водних 
ресурсів – пріоритетна засада формування публічної водної 
політики………………………………………………………………. 333 

Сахарова К. Методологічні орієнтири дослідження 
інтелектуального потенціалу регіону……………………………….. 336 

Свачій Я., Серняк О. Участь громадян в ухваленні рішень 
місцевого значення в умовах карантину……………………………. 339 

Семенець-Орлова І. Фактор участі громади у розвитку шкільної 
освіти………………………………………………………………….. 342 

Сенишин Н. Форми територіальної організації публічної влади 
держави………………………………………………………………... 344 

Сергов С. Територіальна громада: сутність та зміст поняття…….. 347 

Сидоренко Н. Основні аспекти  професійної культури державних 
службовців……………………………………………………………. 351 

Синявська Н. Розвиток комунікативної компетентності 
державних службовців в умовах імплементації нового 
українського правопису………………………………………………. 353 

Слюсарчук Г. Європейський досвід публічної діяльності щодо 
зміцнення довіри та безпеки у військовій галузі…………………… 356 



 9 

 

Соколова Е. IT-інструменти управління роботи дистанційних 
команд у системі вищої освіти………………………………………. 359 

Сонова Э. Instagram blogging как инструмент продвижения 
модных брендов. Отличия сотрудничества в США и России……... 362 

Сонова Э., Мельник А. Сравнительный анализ использования 
Instagram blogging для продвижения модных брендов в США и 
Беларуси………………………………………………………………. 364 

Стецюк І. Вплив комунікаційних процесів на публічну діяльність 
судових органів в Україні……………………………………………. 367 

Sushko Alina Pest analysis of foreign direct investment determinants 

from China to Belarus………………………………………………….. 370 

Табака Б. Особливості застосування стратегії розвитку 
об’єднаної територіальної громади в сучасних трансформаційних 
умовах…………………………………………………………………. 373 

Тапєхіна О., Кравцова Т. Мотивація персоналу в Україні: 
проблеми та перспективи……………………………………………. 376 

Тетерін К. Впровадження стандартів якості в публічному 
управліні в країнах ЄС……………………………………………….. 380 

Тимчук А. Забезпечення прав людини та громадянина в 
демократичному суспільстві…………………………………………. 383 

Тихонова А., Заднєпровська Г. Сучасність державного 
регулювання зайнятості населення в Україні………………………. 386 

Троценко М. Трансформація управлінських процесів як виклик 
сьогодення…………………………………………………………….. 389 

Тулейко Е. Профессиональное развитие идеологических 
работников и специалистов в области информационной работы в 
Республике Беларусь…………………………………………………. 392 

Устимчук О. Перспективи комунікаційної діджиталізації системи 
управління галуззю охорони здоров’я в Дніпропетровській 
області…………………………………………………………………. 395 

Хассун Мухамед Абдель Маджет Деякі теоретичні питання 
механізмів державного регулювання дипломатичної діяльності….. 398 

Чижик Є. Створення позитивного іміджу прес-служб як одна з 

умов  успішного реформування державного управління………….. 400 

Чистякова А. Государственная миграционная политика в 
современной России: вызовы и векторы развития…………………. 403 

Чудик М. Особливості формування ефективної фінансової бази 
діяльності об’єднаних територіальних громад в Україні…………. 407 

Шаповалов Є. Перспективи місцевих бюджетів сільських ОТГ в 
умовах економічної кризи та запровадження ринку землі………… 410 



 10 

 

Шерстюк А. Політична культура сучасної молоді: основні 
тенденції розвитку……………………………………………………. 413 

Шестакова Ю. Парламентська етика як складова політичної 
психології……………………………………………………………… 414 

Шкурко В., Заднєпровська Г. Мотивація волонтерської 
діяльності……………………………………………………………… 417 

Шойко В. Концептуальне підґрунтя державного регулювання 
сфери захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій: 
закордонний досвід…………………………………………………… 420 

Янсонс Я. Особливості демократизації, що впливають на 
становлення та розвиток електронної демократії в Україні……….. 422 

Яшутін І. Забезпечення виконавської дисципліни в органах 
публічної служби: сутність та особливості…………………………. 425 

 

 



 222 

ЛИСАЧОК АЛЛА 
аспірантка кафедри державного управління Львівського регіонального 
інституту державного управління Національної академії державного 
управління при Президентові України 

 

ДОСВІД ІТАЛІЇ ЩОДО ЕФЕКТИВНОГО ЗАЛУЧЕННЯ 

ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ ДЕРЖАВИ:  
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ 

 

Незважаючи на досить широкий спектр зарубіжних та 

вітчизняних досліджень щодо державного управління інвестиційною 

безпекою, існує потреба у всебічному систематичному узагальненні з 

урахуванням зарубіжного досвіду країн-членів ЄС та впровадження 

інноваційних методів та технологій для таких діяльності. Здебільшого 

іноземні інвестори не знаходять великих перешкод для інвестування в 

Італію, капіталовкладення іноземної власності не є забороненими. 
Існують деякі обмеження на іноземні інвестиції. Уряд має 

повноваження блокувати злиття, якщо внутрішній уряд іноземної 
фірми застосовує дискримінаційні заходи щодо італійських фірм. Є 

галузі, які або тісно регламентовані, або прямо заборонені для 

іноземних інвесторів, такі як виробництво літаків і державні монополії 
(хоча лібералізація залізниці та тютюнових виробів є 

монополістичними, але вони розглядаються) [2; 7]. 

Як правило, інвестиції в італійські компанії, що працюють в галузі 
оборони та національної безпеки (включаючи, останнім часом, послуги 

широкосмугового електронного зв’язку на основі технологій 5G), 

енергетики, транспорту, зв’язку або високотехнологічних технологій, 
підлягають попередньому перегляду процедура, в результаті якої уряд 

може здійснювати певні спеціальні повноваження, які залежно від цілі 
можуть бути більш-менш жорсткими. Інвестори не стикаються з 

вимогами щодо ефективності, орієнтованими на іноземців. Уряд Італії 
пропонує стимули, спрямовані на заохочення приватних інвестицій (як 

італійських, так і зарубіжних фірм) з депресивних районів, особливо в 

недостатньо розвиненому «Меццогорно» на півдні Італії. Іноземні 
інвестори можуть брати участь у державних програмах досліджень та 

розробок, заснованих на взаємній допомозі італійським фірмам. 
В принципі, іноземні інвестиції в будь-який інший сектор не 

підлягають будь-якому подальшому загальному обмеженню або 

попередньому перегляду, окрім вищезазначених та будь-яких 

застосовних антимонопольних дозволів. Однак, певні галузеві 
регуляторні дозволи можуть знадобитися. Процедура перегляду та 

особливі повноваження уряду щодо інвестицій у компанію, яка 

здійснює стратегічну охорону, особливо суворі та стосуються 

інвестицій, здійснених будь-якою особою, незалежно від 
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національності (включаючи осіб чи суб’єктів ЄЕП). Повідомлення про 

іноземні інвестиції, що підпадають під дію спеціальних повноважень 

уряду, повинно бути заздалегідь подано уряду [4; 5]. Повідомлення 

про рішення чи транзакції повинно здійснюватися через спеціальні 
форми, видані урядом, та подані за допомогою сертифікованого 

електронного листа. Порядок перегляду координується Департаментом 

адміністративної координації (конкретний урядовий офіс), який 

допомагає координаційній групі, що складається з представників 

міністерств, які беруть участь у процедурі перегляду, та, за 

необхідності, членів інших органів (включаючи приватні організації ) 
компетенція яких необхідна для глибшого розуміння питань та 

інтересів. 
Щодо нашої держави, то в Україні суб’єктами інституційного 

забезпечення у сфері інвестиційної діяльності є: Верховна Рада 

України, Кабінет Міністрів України, Міністерство закордонних справ 

України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 
Міністерство соціальної політики України, Міністерство фінансів 

України, Міністерство юстиції України, Національна інвестиційна 

рада, Офіс із залучення і підтримки інвестицій. Серед прийнятих 

законів України, якими регулюється державне управління 

інвестиційною діяльністю, є Конституція України, Бюджетний кодекс 

України, закони України «Про інвестиційну діяльність», «Про режим 

іноземного інвестування», «Про міжнародні договори України»  

[1; 2; 6]. 

На сучасному етапі утвердження України як незалежної 
демократичної країни пріоритетним вектором є державне управління 

інвестиційними процесами під час реалізації спільних проектів з 

міжнародними фінансовими організаціями [3; 8]. Україна для 

подальшого ефективного розвитку своєї економіки зобов’язана 

враховувати досвід провідних країн світу, Італія є одним з хороших 

прикладів ефективного інвестування, оскільки можна переймати 

світовий досвід розбудови економіки, що в подальшому призведе до її 
сталого розвитку. Звісно, завжди варто враховувати сучасні українські 
реалії та стан економіки під час впровадження. 
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В СОЦИАЛЬНОЙ 

СФЕРЕ РЕГИОНА 

 

Экономическая безопасность региона – это состояние 

экономических элементов и властных институтов, гарантирующих 

жизнеспособность региона.  
Одним из направлений безопасности региона является социальная 

безопасность. Это качество социальных отношений, 
характеризующееся предоставлением любому члену общества 

возможности реализовать свой внутренний потенциал, находясь вне 

угрозы экономической, социальной и физической деградации, даже 

при снижении уровня и качества жизни [1]. 
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