


Київ

2020

Міжрегіональна Академія управління персоналом

Кафедра публічного адміністрування (МАУП)

Всеукраїнська Асамблея докторів з державного управління

Міжнародна Академія культури безпеки, екології та здоров’я

Комітет менеджменту Міжнародної Академії культури безпеки, екології та здоров’я 
Інститут професійно-технічної освіти НАПН України

Інститут професійних кваліфікацій

МАТЕРІАЛИ
Міжнародної науково-практичної конференції 

“Трансформація системи  
публічного управління створенням  

здоров’язбережувального та безпечного  
простору України  

(модернізація, інновації, розвиток)”

22 червня 2020 р.



© Міжрегіональна Академія 
     управ лін ня персоналом, 2020

УДК 35.08 (477)

Рекомендовано до друку Вченою Радою Навчально-наукового Інституту 
міжнародних відносин та соціальних наук Міжрегіональної Академії  
управління персоналом (протокол № 4 від 25.05.2020)

Трансформація системи публічного управління створенням здо-
ров’язбережувального та безпечного  простору України (модерні-
зація, інновації, розвиток): матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції (22 червня 2020 р.) / за заг. ред. О. І. Пархоменко-Куцевіл. 
Київ: Міжрегіональна Академія управління персоналом. 2020. 106 с.

 Уміщено матеріали доповідей учасників Міжнародної науково-практич-
ної конференції “Трансформація системи публічного управління створенням 
здоров’язбережувального та безпечного простору України (модернізація, інно-
вації, розвиток)” щодо проблем розвитку публічного управління створенням 
здоров’язбережувального та безпечного простору України.
 Розраховано на фахівців державного управління, працівників органів дер-
жавної влади та місцевого самоврядування, науковців, викладачів, слухачів 
вищих навчальних закладів, які отримують освіту за спеціальністю “Публічне 
управління та адміністрування”.

Тексти надано в авторській редакції. 

УДК 35.08 (477)



3

Акімов О. О. 
Тенденції розвитку особистісно-компетентнісних характеристик 
як результат системогенезу державно-управлінської діяльності  ............................  6

Акімова Л. М.
Аналіз стану державного управління економічною безпекою  ................................  10

Болтівець С. І.
Публічне управління сферою молодіжної політики у правозначому  
просторі універсальної бібліографічної бази “Скопус”  .............................................  14

Галушко О. В.
Формування правової культури молоді: 
взаємозв’язок правової свідомості і правової поведінки ............................................  19

Горяна Л. Г.
Теоретико-методологічні фактори готовності управлінських кадрів 
конкретизації впровадження концепції здоров’язбереження 
у життєвий простір України ................................................................................................  22

Долгіх М. В. 
Проблеми реформування системи охорони здоров’я України 
як аспект національної безпеки  .........................................................................................  26

Жукова Г. В. 
Позаакадемічність в управлінні вищим навчальним закладом  ..............................  29

Колесник В. А.  
Статусні характеристики суб’єктів розгляду публічно-правових спорів 
у системі публічного управління  .......................................................................................  31

Лебедь О. 
Развитие навыков коммуникативной деятельности и перевода 
в сфере подготовки специалистов государственного управления 
по специальности “водные биоресурсы”  .........................................................................  34

Лисачок А. В.
Інвестиційна безпека як важлива компонента національної безпеки країни 
у процесі реформування публічного управління ..........................................................  37

Матвійчук О. Є.
Інформаційні ресурси ДнПб України ім. В. О. Сухомлинського 
з питань здоров’язбережувальних технологій навчання ............................................  40

Олексієнко О. 
Здоров’язбереження як державний механізм публічного управління 
в Україні ......................................................................................................................................  44

Пархоменко-Куцевіл О. І.
Державне управління у сфері забезпечення санітарного 
та епідемічного благополуччя населення України .......................................................  46

ЗМІсТ



4

Прощук Е. П.
Європейські принципи управління 
у сфері фізичної культури і спорту: можливості для імплементації
у систему публічного управління України  .................................................................... 49

Разумовский К. В.
Особливості управління впровадженням інноваційних методик 
Tremass Fitness для профілактики хронічних захворювань хребта, 
гіподинамії у людей різного віку ........................................................................................ 52

Романенко Є. О., Щокін Р. Г., Дацій О. І.,  
Радкевич В. О., Бородієнко О. В., Короткова Л. І.,  
Мірошниченко О. В., Колишко Р. А., Притоманов С. О.
Система професійно-технічної освіти і навчання німеччини  ................................ 54

Самофалов Д. О.
Зарубіжний досвід формування стратегій комунікативної діяльності 
публічного управління охорони здоров’я з метою створення 
здоров’язбережувального простору  .................................................................................. 60

Терентьєва Н. О.
безпековий стан держави: освітній ідентифікативний потенціал .......................... 64

Федорич П. В.
Інноваційні технології для забезпечення здоров’язбереження
в галузі дерматовенерології  ................................................................................................. 67

Федорич О. В., Добровольська Н. А. 
Інноваційні технології здоров’язбереження. Гіпотеза зовнішнього
електричного приводу капілярної циркуляції у живих організмів  ....................... 70

Філоненко О. О.
Розвиток системи публічного управління 
у реабілітації для учасників антитерористичної операції
як здоров’язбережувальний простір України  ............................................................... 73

Хрутьба А. С., Коваленко О. Л. 
Особливості сучасних підходів до підготовки фахівців системи 
державного та публічного управління  ............................................................................. 77

Шмагун А. В.
Розвиток рекламної діяльності в Україні як складової 
рекламно-комунікаційного ринку в Україні  ...................................................................... 80

Gechbaia B. N., Vdovenko N. M., Dmytryshyn R. A.
Mechanisms and tools of innovative technological solutions 
in reforming the system of reporting data for effective industry regulation  .............. 84

Lebiedieva N. A.
Historical and analytical study of the scientific and source base 
for the researching public communication  ......................................................................... 89

Zhukova I. V. 
The peculiarity of the public-communicative sphere 
as a categorial range of communication in the state  ......................................................... 93



5

Люріна Т. І.
Концептуальні засади впливу цінностей на стан свідомості 
і діяльності людини в контексті здоров’язбереження  ................................................ 97

Задоя С. Ю.
Професійна підготовка майбутніх педагогів-бандуристів 
в умовах модернізації освіти в Україні  .........................................................................  100

Джафарлі Ельшан Ельман Оглия  
Механізми запобігання та протидії корупції в Україні 
в системі публічного управління  ....................................................................................  103



37

А. В. ЛИСАЧОК

аспірантка, аспірантка кафедри державного управління, ЛРІДУ НАДУ  
при Президентові України

ІНВЕсТИЦІЙНА  БЕЗПЕКА  ЯК  ВАЖЛИВА  КОМПОНЕНТА 
НАЦІОНАЛЬНОЇ  БЕЗПЕКИ  КРАЇНИ  У  ПРОЦЕсІ  
РЕФОРМУВАННЯ  ПУБЛІЧНОГО  УПРАВЛІННЯ

Реформа державного управління є однією з основних реформ у країнах 
з перехідною економікою, що здійснюють комплексні реформи у різних 
сферах державної політики. Дієва система державного управління є одним 
з основних факторів конкурентоспроможності держави та передумовою 
європейської інтеграції. Ефективна діяльність Кабінету Міністрів України 
щодо формування державної політики у різних сферах можлива за наявно-
сті професійної, результативної, ефективної та підзвітної системи централь-
них органів виконавчої влади. Зниження адміністративного навантаження 
державного регулювання, покращення якості надання адміністративних 
послуг, забезпечення законності та передбачуваності адміністративних дій 
покращує позиції держави у світових рейтингах конкурентоспроможності. 
Крім того, ефективна система державного управління є однією з основних 
передумов демократичного врядування, що ґрунтується на принципах вер-
ховенства права [1].

Згідно зі світовими показниками ефективності врядування, Україна по-
сідає доволі низьке місце у рейтингах конкурентоспроможності. Покращити 
позиції держави здатні такі фактори, як зниження адміністративного наван-
таження державного регулювання, підвищення якості надання адміністра-
тивних послуг, забезпечення законності та передбачуваності адміністра-
тивних дій. Результатом реформування має бути така система державного 
управління, яка гарантує належне впровадження політичних рішень та пра-
вових норм, є прозорою, передбачуваною та клієнтоорієнтованою, спрямо-
вана на стале економічне зростання і сприяє розвитку підприємництва та 
інвестицій. Окрім того, ознаками ефективності державного управління має 
бути раціональне використання фінансових та людських ресурсів, створення 
умов для самореалізації громадян і перетворення держави на привабливого 
та ефективного роботодавця.       

Індикатором ефективності систем державного управління є позиція дер-
жави у відповідних міжнародних рейтингах. Згідно з показниками Індексу 
глобальної конкурентоспроможності (за 2018 рік) Україна займає 110 місце 
(серед 140 держав) у категорії “державні інституції”, 49 місце в категорії “бю-
джетна прозорість”, 82 місце в категорії “тягар державного регулювання”. У 
рейтингу Світового банку “Ведення бізнесу” позиції України є кращими —  
у загальному рейтингу в 2018 році Україна займає 71 місце, у сфері відкрит-
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тя бізнесу Україна піднялася з 70 місця у 2015 році до 56 місця у 2018 році 
[1].

Зважаючи на вищенаведені показники, варто зауважити, що важливим ас-
пектом у процесі реформування державного управління є також національ-
на безпека, саме в Законі України “Про національну безпеку” від 21 червня  
2018 р. № 2469-VIII визначаються та розмежовуються повноваження дер-
жавних органів у сферах національної безпеки і оборони, створюється осно-
ва для інтеграції політики та процедур органів державної влади, інших дер-
жавних органів, функції яких стосуються національної безпеки і оборони, 
сил безпеки і сил оборони, визначається система командування, контролю та 
координації операцій сил безпеки і сил оборони, запроваджується всеосяж-
ний підхід до планування у сферах національної безпеки і оборони, забезпе-
чуючи у такий спосіб демократичний цивільний контроль над органами та 
формуваннями сектору безпеки і оборони [2].

У ст. 1 зазначено, що планування у сфері національної безпеки — функція 
державного управління з визначення пріоритетів, завдань і заходів із забез-
печення національної безпеки України, збалансованого розвитку складових 
сектору безпеки і оборони на основі оцінки безпекової обстановки та з ураху-
ванням фінансово-економічних можливостей держави. 

Тобто органи державного управління беруть безпосередню участь у про-
цесі забезпечення національної безпеки держави. Крім цього, варто врахову-
вати також такий фактор як інвестиції, тобто інвестиційна безпека є важли-
вою компонентою національної безпеки, оскільки органи державної влади 
задіяні під час процедури залучення інвестицій. Варто зазначити, що держа-
ва бере участь в інвестиційному процесі як прямо — через державний сектор 
економіки, так і опосередковано — через свої інституції: органи виконавчої 
влади та місцевого самоврядування, національний банк і т. д. При активіза-
ції інвестиційної діяльності держава інвестує кошти у розвиток виробництв, 
доцільність яких обґрунтовується необхідністю прискореного розвитку еко-
номіки. Таке інвестування може здійснюватися державою і на паритетних 
засадах з іншими інвесторами, враховуючи іноземних. Можливі різноманітні 
організаційні форми такої діяльності: консорціуми, холдинги, корпоратизо-
вані підприємства, акціонерні товариства тощо. 

До форм опосередкованого впливу держави на інвестиційну діяльність 
належать такі: державне кредитування, державні позики, роздержавлення і 
приватизація, податкове регулювання, амортизаційна політика, державний 
лізинг, ліцензування та квотувати, антимонопольні заходи, стандартизація 
тощо. Засоби непрямого впливу держава реалізує через свої інституції як 
учасник інвестиційного процесу. У макроекономічному аспекті інвестиційна 
діяльність є процесом закладання майбутнього економіки країни. Чим біль-
ші обсяги інвестицій сьогодні, тим більший обсяг валового внутрішнього 
продукту країни завтра.

Однак в умовах, що склалися в Україні, не може не насторожувати прак-
тична відсутність зваженої інвестиційної політики, спрямованої на активне 
стимулювання розвитку національного промислового виробництва: не роз-
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роблюються методи конкретного заохочування інвестиційної діяльності, в 
тому числі залучення в країну реального капіталу іноземних підприємців; 
не створюються умови для розвитку такої сфери нетрадиційного вкладення 
інвестицій, як лізинг машин та обладнання, не на достатньому рівні вдоско-
налюється податкове законодавство, не формуються умови для переливання 
вітчизняного капіталу з невиробничої та банківської сфер у сферу промисло-
вого виробництва [3, 29].

Зважаючи на цілий спектр проблем, які присутні на сьогодні в сфері ін-
вестування здійснюють негативний вплив на інвестиційну безпеку, яка в 
свою чергу негативно впливає на національну безпеку держави. Крім цього 
важливим також є усунення проблем, які наявні в сфері державного управ-
ління, оскільки вони в свою чергу мають більше коло охоплення та можли-
вого негативного впливу на всі сфери та галузі економіки, оскільки процеси 
державного управління задіяні в усіх сферах економічного життя держави, а 
також здійснюють свій вагомий вплив на будь-яку галузь економіки країни. 
Всі проблеми, які виникають у сфері інвестування та національної безпеки 
можуть бути вирішені при правильному та ефективному державному управ-
лінні.

Отже, сучасні методи управління персоналом дозволять перетворити дер-
жаву на конкурентного та престижного роботодавця. Державна служба має 
орієнтуватися на результат, а не на процес, та мати чіткі показники ефектив-
ності своєї діяльності. До того ж, завдяки системам електронного урядування 
та введенню чіткої системи збалансованих показників з аналізом їх впливу 
державна служба буде більш ефективною. не останню роль у цих змінах ві-
діграватиме і запровадження прозорої та справедливої системи оплати праці 
держслужбовців.
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  Уміщено матеріали доповідей учасників Міжнародної науково-практич-
ної конференції “Трансформація системи публічного управління створенням 
здоров’язбережувального та безпечного простору України (модернізація, інно-
вації, розвиток)” щодо проблем розвитку публічного управління створенням 
здоров’язбережувального та безпечного простору України.

  Розраховано на фахівців державного управління, працівників органів дер-
жавної влади та місцевого самоврядування, науковців, викладачів, слухачів 
вищих навчальних закладів, які отримують освіту за спеціальністю “Публічне 
управління та адміністрування”.
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