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CLUSTER ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF HEALTHCARE SYSTEMS IN OECD  
COUNTRIES, EU AND UKRAINE 

_______________________________________________________________________________________ 
 

В статті проведено порівняльний аналіз ефективності систем охорони здоров’я в 
країнах ОЕСР та ЄС. Надано коротку характеристику цих регіональних об’єднань. Основою 
дослідження був кластерний аналіз. Визначено місце України в цих групах країн. 
Зроблено висновки щодо розвитку системи охорони здоров’я України 

 
The article provides a comparative analysis of the effectiveness of health care systems 

in OECD and EU countries. A brief description of these regional associations is given. The 
study was based on cluster analysis. Ukraine's place in these groups of countries has been 
determined. Conclusions are made on the development of the health care system of Ukraine 
_______________________________________________________________________________________ 
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Постановка проблеми. Процес 

вдосконалення механізмів державного 
управління системою охорони здоров’я 
України зумовлює необхідність аналізу 
імплементації діяльності міжнародних 
організацій в систему державного 
управління охороною здоров’я. рівень 
досконалості системи державного 
управління охороною здоров’я можна 
визначити у порівнянні з ефективністю 

систем охорони здоров’я інших країн. Одним 
з можливих способів проведення такого 
порівняння може стати проведення 
кластерного аналізу ефективності систем 
охорони здоров’я в країнах світу та в Україні.  

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Науковці України достатньою 
мірою дослідили питання співпраці 
міжнародних організацій та органів 
державного управління в процесі 
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трансформації системи охорони здоров’я.  
Необхідно визначити таких  авторів та 
роботи, як: Саричев В.І. «Порівняльний 
контекст функціонування системи охорони 
здоров’я України та співпраця з 
міжнародними інституціями» [1] 
Магльованний А.В., Куненець О.Б. 
«Концептуальна основа подання здоров’я 
людини як системи» [2], Фуртак І.І., 
Грицько Р.Ю. «Напрями розвитку 
громадського здоров’я в Україні» [3], 
Сазонець І.Л., Зима І.Я. «Соціальні інститути 
в трансформації державної системи 
управління охороною здоров’я» [4; 5; 6; 7].  В 
поданій статті ми намагаємося посилити 
міжнародний контекст досліджень системи 
охорони здоров’я за рахунок співставлення її 
з системами провідних країн світу.  

Мета статті. Метою статті є аналіз 
ефективності систем охорони здоров’я в 
країнах світу та в Україні. Для проведення 
цього аналізу використовувався такий 
інструмент як кластерний аналіз. 

Виклад основного матеріалу. З метою 
проведення такого аналізу нами було обрано 
дві групи країн. Перша група країн – країни 
Європи, що є членами Європейського Союзу. 
Друга група країн – країни, що є членами 
Організації економічного співробітництва. 
Перша група країн, яка обрана для 
порівняння ефективності систем охорони 
здоров’я є органічною складовою системи 
прагнень, стратегій та завдань системи 
державного управління України, яка 
визначила для себе європейський шлях 
розвитку. Ці країни характеризуються 
високим рівнем систем охорони здоров’я, 
наявністю різних підходів до формування 
таких систем, значна кількість держав 
Європейського Союзу визначили себе як 
соціальні держави, і, відповідно, розвиток 
системи охорони здоров’я в таких державах 
є пріоритетною задачею. Крім того, всі 
держави – члени ЄС є члени Всесвітньої 
організації охорони здоров’я. Ці країни 

сформували для себе та надали всьому світу 
позитивні зразки впливу високо розвинутої 
системи інститутів на механізми державного 
управління, зокрема і в системі державного 
управління охороною здоров’я. Можна 
стверджувати, що саме в державах ЄС 
вперше створено інституційні механізми 
системи охорони здоров’я. 

Для проведення кластерного аналізу 
нами обрано три види показників, які на 
нашу думку найбільш повно характеризують 
ефективність державного управління 
системою охорони здоров’я.  Інституційний 
показник – рік набуття членства у ВОЗ, 
кількісний показник – кількість населення, 
соціальні показники – тривалість життя при 
народженні, вірогідність смерті на 
1000 новонароджених у віці до п’яти років, 
вірогідність смерті у віці 15-60 років на 
1000 жителів, фінансові показники – 
загальні витрати на охорону здоров’я на 
душу населення, загальні витрати на 
охорону здоров’я, % від ВНП. 

Як один з показників, що оцінюють 
ефективність національної системи охорони 
здоров’я   включено показник «Членство у 
ВОЗ». На нашу думку, чим раніше країна 
вступила у ВОЗ тим раніше вона 
інтегрувалась у світову інституційну систему 
охорони здоров’я. У випадку аналізу країн 
ЄС, можна стверджувати, що вони і стали 
ініціаторами формування такої системи. 
Нами сформовано статистичну базу даних 
щодо років вступу країн ЄС у ВОЗ. Як 
правило, ці роки вступу коливаються від  
1947 до 1951 року. Не дивлячись на той 
факт, що офіційно після закінчення Другої 
світової війни в липні 1946 року в Нью-Йорку 
відповідно до рішення Міжнародної 
конференції з охорони здоров'я було 
вирішено створити ВОЗ. В нашій таблиці є 
країни, у яких рік вступу до ВОЗ вважається 
1947. Статут ВОЗ був ратифікований 7 квітня 
1948 року народження. З того часу в цей 
день 7 квітня відзначається «Всесвітній день 
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здоров'я». Для країн, які були ініціаторами 
Міжнародної конференції з охорони здоров'я 
у 1947 році і є засновниками ВОЗ, рік вступу 
вважається 1947. Це такі країни ЄС як  
Австрія, Італія, Нідерланди, Фінляндія, 
Швеція.  

Показник членства країни у ВОЗ є 
важливою складовою інституційного 
механізму державного управління охорони 
здоров’я, оскільки таке членство надає 
наступні переваги в сфері управління 
охороною здоров’я:   

доступ до оперативної інформації щодо 
розповсюдження захворювань. Не 
дивлячись на той факт, що ВОЗ є 
надзвичайно відкритою організацією, яка 
оприлюднює найважливішу інформацію про 
пандемії та епідемії, динаміку 
розповсюдження неінфекційних хвороб, 
аналітичні доповіді та статистику в 
відкритому доступі, доступність до окремих 
прогнозних матеріалів, розрахунків надає 
певні переваги;  

фахівці ВОЗ розробляють рекомендації 
для кожної країни в ситуаціях, які пов’язані 
із випадками пандемій та розповсюдженням 
небезпечних захворювань; 

країни, що попадають в програми 
ліквідації окремих видів хвороб отримають 
фінансову, організаційну, юридичну 
методичну та кадрові допомогу від інших 
країн – учасників ВОЗ; 

участь у ВОЗ є додатковою перевагою 
при розгортанні на території країни місій, 
лікарень, консультаційних центрів інших 
міжнародних організацій, які надають 
допомогу у вирішенні проблем медичного 
характеру; 

ратифікація країною Міжнародних 
медико-санітарних правил, які затверджені 
країнами – членами ВОЗ,  є основою 
стандартизації медичних процедур, норм, 
протоколів лікування, і, відповідно, 
можливості вирішення питань про 
використання ефективних сучасних вакцин, 

ліків, методів лікування з в використанням 
інформаційних технологій, розвитку 
телемедицини та використання сучасних 
підходів до організації системи управління 
охороною здоров’я; 

країни отримують доступ і до розвитку 
сфери громадського здоров’я, 
використовуючи в практичній діяльності 
можливість запровадження Глобальної 
стратегії в області раціону та режиму 
харчування, фізичної активності та здоров’я; 

країни одного регіону світу мають 
можливість об’єднувати свої зусилля у 
боротьбі із хворобами, що притаманні для 
цього регіону, інтегрувати механізми 
державного управління системами охорони 
здоров’я, здійснювати великі медичні 
проекти на основі спів фінансування шляхом 
участі у діяльності Регіонального бюро ВОЗ. 
На теперішній час існують шість 
Регіональних бюро, зокрема: Європейське 
регіональне бюро (Копенгаген, Данія), 
регіональне бюро для країн Америки 
(Вашингтон, США), Регіональне бюро для 
країн Східного Середземномор’я (Каїр, 
Єгипет), Регіональне бюро для країн 
Південно-східної Азії (Делі, Індія), 
Регіональне бюро для країн Західної частини 
Тихого океану (Маніла, Філіппіни), 
Регіональне бюро для країн Африки 
(Браззавіль, Конго). 

Інші показники, що наведені в 
статистичній табл. 1 також значною мірою 
характеризують загальний стан 
ефективності системи охорони здоров’я в 
країнах. Зокрема, такий показник як 
«тривалість життя при народженні» 
складається в основному з таких чинників, 
що характеризують загальний рівень 
системи охорони здоров’я в країні. 
Вважається, що його основними складовими 
є стать – чоловіки за своєю природою мають 
більш низку тривалість життя ніж жінки, 
тому демографічна структура суспільства 
впливає на цей показник, спадковість – з 
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одного боку спадковість є природною 
характеристикою, яка впливає на тривалість 
життя, з іншого боку, тривалість життя 
змінюється з покращанням якості життя та 
підвищенням рівня надання ургентної 
допомоги; доступний рівень охорони 
здоров'я та гігієни – базовий показник, який 
визначає загальний середній рівень умов 
формування громадського здоров’я в країні; 
дієта і якість їжі – показник, який дуже часто 
пов’язують із матеріальним рівнем життя 
населення, але це не досить повно його 
характеризує. Значне місце в формуванні 
цієї складової мають пропаганда здорового 
способу життя, розповсюдження інформації 
про захворювання, які пов’язані із 
переїданням (в країнах із заможним 
населенням), популяризація наукових теорій 
оптимального складання раціону 
харчування; рівень фізичної активності – 
складова, яка є актуальною саме для країн з 
високим рівнем доходів, громадяни яких 
мають більше можливостей заробляти 
кошти, працюючи в офісах компаній, або 
дистанційно он-лайн. Для таких громадян є 
необхідним виділяти вільний час для 
підтримки високого рівня фізичної 
активності; спосіб життя – комплексна 
складова, яка містить в собі усталену 
організацію часу громадян країни, 
досконалий раціон харчування, високий 
рівень санітарії та гігієни в побуті та на 
роботі, фізичну активність; соціальне 
середовище є також важливою складовою 
тривалості життя, так як в 
незбалансованому соціальному середовищі 
з великою кількістю не повних сімей, сімей із 
складними життєвими обставинами, 
високим рівнем приступності, 
захворюваності та багатьма іншими 
несприятливими для життя чинниками 
тривалість життя не буде високою. 

Показник «вірогідність смерті на 1000 
новонароджених у віці до п’яти років» 
характеризує рівень дитячої смертності та 
дозволяє зробити висновки про організацію 
діяльності перинатальних центрів, 
патронажної служби, якості життя 
домогосподарств, а також наявністю високих 
ризиків у сім’ях зі складними життєвими 
обставинами. 

Показник «Вірогідність смерті у віці 15-
60 років на 1000 жителів» характеризує не 
тільки рівень системи охорони здоров’я, але 
і стан системи громадського здоров’я, рівень 
якості соціального середовища, наявність 
техногенних ризиків на робочих місцях та у 
повсякденному житті, екологічну ситуацію в 
країні. 

Показники «Загальні витрати на 
охорону здоров’я на душу населення» та 
«Загальні витрати на охорону здоров’я, % від 
ВНП» характеризують рівень соціальності 
бюджетної політики держави. Якщо перший 
показник визначає рівень витрат на одну 
особу, що характеризує наявний рівень 
піклування про охорону здоров’я, то другий 
показник доповнює перший та надає 
можливість зробити висновки про рівень 
використання можливостей держави щодо 
фінансування системи охорони здоров’я.  

В табл. 1 представлено показники 
ефективності систем охорони здоров’я в 
країнах ЄС та в Україні. Якщо проаналізувати 
матеріали таблиці, то можна побачити, що 
значна більшість країн ЄС мають дуже високі 
показники ефективності системи охорони 
здоров’я, у порівнянні із показниками 
України. Перші країни Європи, що були 
ініціаторами створення ВОЗ це такі країни 
як: Австрія, Італія, Нідерланди, Фінляндія, 
Швеція. 

 

 
 
 

 
 



Стратегія і тактика державного управління         № 1-2, 2020 
 

 
 

9

Таблиця 1 
Показники здоров’я населення в країнах Європи та в Україні 

[складено за матеріалами 8] 
№ Країна Членство 

у ВОЗ, 
рік 

Кількість 
населення

млн осіб 

Тривалість 
життя при 

народженні, 
роки 

Вірогідність 
смерті на 1000 

новонароджених
у віці до п’яти 

років 

Вірогідність 
смерті у віці 

15-60 років на 
1000 жителів 

Загальні 
витрати на 

охорону 
здоров’я на 

душу 
населення, дол.

Загальні 
витрати на 

охорону 
здоров’я, % 

від ВНП ч ж Ч ж

1 Австрія 1947 8.712 79 84 4 80 44 5.039 11.2
2 Болгарія 1948 7.131 71 78 8 183 85 1.399 8.4
3 Великобританія 1946 65.789 80 83 4 81 52 3.377 9.1
4 Греція 1948 11.184 79 84 5 90 42 2.098 8.1
5 Данія 1948 5.712 79 83 4 81 49 4.782 10.8

6 Іспанія 1951 46.348 80 86 3 74 38 2.966 9.0
7 Італія 1947 59.430 80 85 3 68 39 3.239 9.2
8 Нідерланди 1947 16.987 80 83 4 66 52 5.202 10.9
9 Німеччина 1951 81.915 79 83 4 94 48 4.508 11.5

10 Латвія 1991 1.971 70 80 4 225 84 940 5.9
11 Польща 1948 38.224 74 82 5 150 62 1.570 6.3
12 Португалія 1948 10.372 78 84 4 110 43 2.690 9.5
13 Румунія 1948 19.778 72 79 8 191 77 1.079 5.6
14 Литва 1991 2.908 70 80 4 231 79 1.718 6.5
15 Угорщина 1948 9.753 72 79 4 173 79 1.872 7.4
16 Фінляндія 1947 5.503 79 84 2 95 44 3.701 9.7
17 Франція 1948 64.721 80 86 4 94 98 4.508 11.5
18 Чехія 1993 10.611 76 82 3 108 53 2.146 7.4
19 Швеція 1947 9.839 81 84 3 64 40 5.219 11.9
20 Україна 1948 44.439 68 77 9 264 98 584 7.1
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Одними з перших членів ВОЗ були 
країни ЄС:  Болгарія, Греція, Данія, Польща, 
Португалія, Румунія, Угорщина, Франція, 
Україна. Після набуття незалежності та 
виходу із складу СРСР у 1991 році вступили у 
ВОЗ Латвія і Літва. Таким чином, Україна з 
моменту заснування є членом ВОЗ, що 
позитивно впливає на розвиток 
інституційних основ системи державного 
управління охороною здоров’я. Серед 
факторі соціального характеру, які 
характеризують країни ЄС можна виділити 
країни з найбільш висок рівнем тривалості 
життя, такі як: Великобританія, Іспанія, 
Італія, Нідерланди, Франція, Швеція. 
Найменша вірогідність смерті на 1000 
новонароджених у віці до п’яти років – 
всього дві особи – у Фінляндії,  найнижча 
вірогідність смерті у віці 15-60 років на 
1000 жителів в Італії, Нідерландах і Швеції. 
Найвищі показники фінансування системи 
охорони здоров’я за показниками «Загальні 
витрати на охорону здоров’я на душу 
населення» та «Загальні витрати на охорону 
здоров’я, % від ВНП» у таких країнах як: 
Австрія, Данія, Нідерланди, Німеччина, 
Франція, Швеція.  

На рис. 1 представлено результати 
кластерного аналізу ефективності систем 
охорони здоров’я в країнах ЄС та в Україні. 
Проведений аналіз дозволив виявити 
наступні кластери: 

Кластер 1. Країни, що входять в цей 
кластер демонструють найкращі показники 
ефективності систем охорони здоров’я. До 
таких країн відносять: Австрія, Данія, Греція, 
Фінляндія, Португалія, Нідерланди, Швеція. 
Одним з показників, що характеризує 
високорозвинену систему управління 
охороною здоров’я цих країн є відносно 
невелика кількість населення у порівнянні з 
іншими високо розвинутими країнами 
Європи. Ці країни мають високу тривалість 
життя населення – від 79 до 81 років у 
чоловіків та від 83 до 84 роки у жінок. Також 
в цій групі високі видатки на охорону 
здоров’я на душу населення та у % від ВВП; 

Кластер 2. Країни, що входять в цей 
кластер також демонструють високі 
показники ефективності системи охорони 

здоров’я. До таких країн входять: 
Великобританія, Іспанія, Італія, Німеччина. 
На відміну від країн першого кластеру вони 
мають більшу кількість населення. Ці країни 
мають приблизно такі ж показники 
тривалості життя чоловіків та жінок. 
Чоловіків від  79 до 80 років, жінок – від 83 
до 86 років. В них також не високі показники 
вірогідність смерті на 1000 новонароджених 
у віці до п’яти років – Італія та Іспанія – 
3 дитини, Німеччина та Великобританія – 
4 дитини. В цих країнах відносно країн 
першого кластеру невисокі видатки на 
охорону здоров’я на душу населення та 
загальні витрати на охорону здоров’я, % від 
ВНП (крім Німеччини); 

Кластер 3. До третього кластеру 
входять такі країни як Чехія, Франція, 
Болгарія та Угорщина. З цих країн Франція 
вирізняється найбільш високими 
показниками ефективності систем 
управління охороною здоров’я. В неї 
найвищі показники тривалості життя, 
найнижчі показники дитячої смертності та 
фінансування системи охорони здоров’я. 
Серед інших розвинутих країн «старої 
Європи», у Франції найбільш високі 
показники смертності дорослого населення.  
та смертності дорослих, Інші країни, які 
представляють регіон Східної Європи, як ми 
бачимо з табл. 1 та рис. 1 мають дещо нижчі 
показники. 

Кластер 4. Країни цього кластеру 
показують, на жаль значно нижчі показники 
ефективності системи охорони здоров’я ніж 
інші країни Європейського Союзу. До цього 
кластеру увійшли такі країни як Румунія, 
Польща, Литва, Латвія та Україна. Тривалість 
життя в цих країнах варіюється у чоловіків – 
від 68 до 74 років, у жінок – від 77 до 80 
років. За цими показниками Україна 
найбільш наближена у своєму кластері до 
Латвії та Литви. Показник дитячої смертності 
в Україні практично є рівним аналогічному 
показник у в Румунії. Показник смертності 
дорослих на тисячу осіб населення в Україні 
наближений до аналогічного показника 
Латвії та Литви. Не дивлячись на той факт, 
що показники фінансування системи 
охорони здоров’я в Україні також низькі, все 
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ж таки за показником «Загальні витрати на 
охорону здоров’я, % від ВНП» Україна 

перевершує Латвію та Румунію. 

Tree Diagram for 20 Cases
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Рис. 1. Кластерний аналіз ефективності систем охорони здоров’я в країнах ЄС та в Україні 
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Друга частина нашого аналізу була 
присвячена визначенню місця системи 
охорони здоров’я України серед аналогічних 
систем країн ОЄСР. ОЄСР – найбільш 
потужне економічне угрупування, яке 
охоплює економічно розвинені країни світу, 
в тому числі і Європу. ОЕСР було створено у 
1948 році, як організацію, яка координувала 
питання відновлення Європи після Другої 
Світової війни. Однак в середині 60-х років 
організація почала трансформуватися в 
структуру загальносвітового масштабу. Це 
пов’язано із активною роботою в той час 
органів державного управління різних країн 
Європи в напрямі створення Європейського 
Союзу. ОЕСР є потужним фінансово-
економічним інститутом, діяльність якого 
останнім часом сконцентровано на створенні 
систем державного управління, які є 
вільними від корупції та створюють 
максимальні умови для прозорості роботи 
національних економік. Для проведення 
аналізу нами було обрано як Європейські 
країни, що входять до ОЕСР, так і країни 
інших регіонів світу. 

В табл. 2 подано основні показники 
ефективності систем управління охороною 
здоров’я країн ОЕСР. В цілому, ми можемо 
визначити, що не дивлячись на досить 
високий рівень розвину тості інститутів, 
інституційної економіки, інституційного 
соціального середовища в країнах ЄС, 
показники системи охорони здоров’я в 
країнах ОЕСР дещо вище європейських. 
Зокрема, в окремих країнах ОЕСР тривалість 
життя у чоловіків доходить до 81 року у п’яти 
країн (Австралія, Канада, Японія, Ісландія, 
Швеція), в той час, як в ЄС тільки в однієї – 
Швеції. Середня тривалість життя у жінок 
сягає 86 років у Франції, південній Кореї, а в 
Японії – 87, в той час, як в ЄС – тільки у 
Франції. Показник «вірогідність смерті на 
1000 новонароджених у віці до п’яти років» 
сягає двох осіб в країнах ОЕСР в чотирьох 
країнах (Японія, Ісландія, Люксембург, 
Фінляндія), в той час, як в ЄС – тільки у 
Фінляндії та Люксембурзі. Також високим в 
країнах ОЕСР є показник «Вірогідність смерті 
у віці 15-60 років на 1000 жителів». 
Найбільш високий показник «Загальні 
витрати на охорону здоров’я, % від ВНП» 

серед країн світу мають США – 17,1%. В 
інших країнах ОЕСР цей показник також є 
дуже високим: Канада – 10,6%, Нова 
Зеландія – 11,0%, Японія – 10,2%. Хоча 
окремі країни ЄС також мають високим цей 
показник. Слід визначити, що за своїми 
економічними показниками та рівнем 
інституційного розвитку країни ОЕСР є більш 
різноманітними. Тому порівняння стану 
системи охорони здоров’я з показниками 
країн ОЕСР має велику наукову цінність. 

На рис. 2 представлено результати 
кластерного аналізу ефективності систем 
охорони здоров’я в країнах ОЄСР та в 
Україні. Проведений аналіз дозволив 
виявити наступні кластери: 

Кластер 1. Австралія, Канада, Франція, 
Швеція. Ці країни характеризуються 
високим рівнем життя населення, високою 
тривалістю життя населення – у чоловіків від 
81 року у Австралії, Канади, Швеції до 80 
років у Франції та у жінок – від 86 у Франції, 
до 85 у Канаді та Австралії і 84 у Швеції. Всі 
ці країни одними з перших країн світу стали 
членами ВОЗ. Особливістю цієї групи є 
найбільші показники видатків на охорону 
здоров’я у відсотках до обсягу державного 
бюджету. Наприклад у Франції вони 
складають 11,5%, а у Швеції 11,9%, що є 
кращими показниками країн ОЕСР після 
США. 

Кластер 2. До цього кластеру входять 
такі країни як Нова Зеландія, Японія, 
Ісландія. Ці країни також характеризуються 
високим рівнем ефективності систем 
охорони здоров’я. В Японії – один з 
найвижчих в світі показник «Загальні 
витрати на охорону здоров’я, % від ВНП» – 
10,2%. Також в Японії найвижчі показники 
тривалості життя – для чоловіків – 81 рік, 
для жінок – 87 років. Для Нової Зеландії та 
Ісландії ці показники складають відповідно 
80 та 84 роки, що також є дуже високими 
показниками для країн світу. Не дивлячись 
на той факт, що на теперішній час Нова 
Зеландія має трохи нижчі соціальні 
показники громадського здоров’я, вона має 
всі шанси наздогнати своїх партнерів по 
кластеру, тому що має найбільш високі з цієї 
групи показники фінансування системи 
охорони здоров’я. 
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Таблиця 2 
Показники здоров’я населення в країнах ОЕСР та в Україні 

[складено за матеріалами 8] 
№ Країна Членство у 

ВОЗ, 
рік 

Кількість 
населення

млн осіб 

Тривалість життя 
при народженні, 

роки 

Вірогідність 
смерті на 

1000 
новонарод-
жених у віці 

до п’яти 
років 

Вірогідність смерті у 
віці 15-60 років на 

1000 жителів 

Загальні 
витрати на 

охорону 
здоров’я на 

душу 
населення, 

дол. 

Загальні 
витрати на 

охорону 
здоров’я, % від 

ВНП 
ч ж ч ж

1 Австралія 1948 24.125 81 85 4 77 45 4357 9.4
2 Ізраїль 1949 8.192 80 84 4 75 41 2599 7.8
3 Канада 1946 36.290 81 85 5 76 49 4641 10.6
4 Колумбія 1959 48.653 72 79 14 182 92 962 7.2 
5 Мексика 1948 127.540 74 79 13 164 89 1122 6.3

6 Нова Зеландія 1946 4.661 80 84 6 81 51 4018 11.0 
7 США 1948 322.180 76 81 6 142 86 9403 17.1
8 Туреччина 1948 79.512 73 79 11 138 71 1036 5.4
9 Південна Корея 1949 50.792 80 86 3 85 36 2531 7.4

10 Японія 1951 127.749 81 87 2 65 36 3727 10.2
11 Ісландія 1948 332.0 81 84 2 67 42 3882 8.9
12 Люксембург 1949 576 80 85 2 71 38 6812 6.9
13 Чілі 1948 17.910 76 82 7 114 60 1749 7.8 
14 Словаччина 1993 5.444 74 81 6 147 61 2179 8.1
15 Угорщина 1948 9.753 72 79 4 173 79 1872 7.4
16 Фінляндія 1947 5.503 79 84 2 95 44 3701 9.7
17 Франція 1948 64.721 80 86 4 94 98 4508 11.5
18 Чехія 1993 10.611 76 82 3 108 53 2146 7.4
19 Швеція 1947 9.839 81 84 3 64 40 5219 11.9
20 Україна 1948 44.439 68 77 9 264 98 584 7.1 
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Tree Diagram for 20 Cases
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Рис. 2. Кластерний аналіз ефективності систем охорони здоров’я в країнах ОЕСР та в Україні 
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Загальні витрати на охорону здоров’я 
на душу населення складають у Новій 
Зеландії 4018 дол, в той час як у Японії та 
Ісландії – 3727 дол. та 3882 дол. відповідно.  

Кластер 3. До третього кластеру 
увійшли такі країни як Ізраїль, Південна 
Корея, Чилі, Угорщина. Країни цього 
кластеру мають достатньо високі показники 
ефективності систем охорони здоров’я, 
однак, вони не є найбільш високими не за 
одним з показників. У Ізраїлю та Південної 
Кореї ці показники дещо вищі ніж у Чилі та 
Угорщини. Всі ці країни приблизно 
одночасно вступили до ВОЗ. В Південній 
Кореї найвижча тривалість життя – чоловіків 
80 років, жінок – 86 років. В Ізраїлі 
відповідно 80 та 84 роки. В Чилі та Угорщині 
ці показники нижчі. Показники смертності 
серед дорослих та дітей, а також показники 
фінансування системи охорони здоров’я 
знаходяться на прийнятному середньому 
рівні. 

Кластер 4. Кластер цікавий тим, що до 
нього входить Україна. Цей кластер 
сформовано такими країнами як: Колумбія, 
Туреччина, Україна та Мексика. Ці країни 
мають практично найнижчі показники 
ефективності систем управління охороною 
здоров’я. Середня тривалість життя 
чоловіків в Колумбії – 72 роки, Мексиці – 
74 роки, Туреччині – 73 роки, Україні – 
68 років. Тривалість життя жінок у цих 
країнах – у Колумбії, Мексиці та Туреччині 
складає 79 років, в Україні – 77 років. Це 
найнижчі показники з всіх країн ОЕСР. 
Показники смертності серед дорослих та 
дітей також знаходяться на низькому рівні. 
Слід зазначити, що серед країн четвертого 
кластер Україна має доволі високий 
показник «Загальні витрати на охорону 
здоров’я, % від ВНП», він сягає 7,1%. В той 
час як у Колумбії він становить 7,2%, у 
Мексики – 6,3%, у Туреччини – 5,4%. 

Кластер 5. В цей кластер увійшли 
країни з відносно невисоким рівнем 

ефективності систем охорони здоров’я: 
Словаччина, Чехія і Фінляндія. Виключення 
складає Фінляндія, яка має середні 
показники тривалості життя, смертності та 
фінансування системи охорони здоров’я. 
Чехія та Словаччина мають аналогічні 
показники нижче середнього. Ці країни 
споріднює відносно мала кількість 
населення відносно інших країн ОЕСР. 
Показник «Загальні витрати на охорону 
здоров’я на душу населення» найбільш 
високий у Фінляндії – 3701 дол., Чехія – 
2146 дол., Словаччина – 2179 дол. 

Кластер 6. Найбільш цікавим є 
групування країн у шостому кластері. До 
нього входять лише США та Люксембург. 
Географічно та за демографічними 
показниками ці країни дуже різняться. За 
показниками ефективності системи охорони 
здоров’я це країни, що мають високі 
показники, але не найкращі. При цьому 
Люксембург має кращі показники тривалості 
життя, дитячої смертності, смертності 
дорослих. Показник, який в основному 
об’єднує ці країни – «Загальні витрати на 
охорону здоров’я на душу населення». США і 
Люксембург мають його значно вищим, ніж у 
інших країн. Для США він складає  9403 дол., 
для Люксембургу – 6812 дол. За цим 
показником навіть Люксембург значно 
випереджає інші країни ОЄСР з високими 
аналогічними показниками. У Швеції цей 
показник складає 5219 дол., у Франції – 
4508. 

Висновки. На основі проведених 
досліджень ефективності систем охорони 
здоров’я в двох групах країн – країнах ЄС та 
в країнах ОЕСР можна зробити наступні 
висновки: 

Одним з важливих напрямків 
діяльності ВОЗ є формування інформаційної 
бази щодо показників діяльності 
національних Урядів в сфері охорони 
здоров’я.  ВОЗ концентрує інформацію не 
тільки яка стосується епідеміологічного 
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стану і рівнів захворюваності, але й таку, що 
може надати уявлення про рівень організації 
системи охорони здоров’я в практично будь 
якій країні світу. 

Всі країни, що є економічно та 
соціально розвинутими та входять до таких 
авторитетних та впливових міжнародних 
інституцій як Європейський Союз та 
Організація Економічного співробітництва та 
розвитку є активними членами ВОЗ.  

Кластерний аналіз показників, що 
характеризують ефективність системи 
управління охороною здоров’я країн ЄС, 
доводить, що країни ЄС мають приблизно 
однаковий рівень організації систем охорони 
здоров’я. Рівень організації систем охорони 
здоров’я в країнах ЄС є дуже високим. 
Країни ЄС, що представлені в аналізі 
розподіляються всього на чотири кластери, 
що свідчить про однорідність їх 
економічного, соціального розвитку і, як 
наслідок, однорідність та рівність розвитку 
системи охорони здоров’я. Україна в цій 
групі країн формує кластер із такими 
країнами, як Латвія і Литва. Найбільш 
тотожні показники ефективності систем 
охорони здоров’я у України та Латвії. Латвія 
та Литва є країнами, які, як і Україна 
нещодавно були в складі СРСР, тому можна 
зробити висновок про ідентичність підходів 
в організації охорони здоров’я, які на 
теперішній час активно трансформуються. 
Якість життя населення в цих країнах не 
дозволяє сформувати належні умови 
забезпечення високого рівня громадського 
здоров’я та високих показників ефективності 

системи охорони здоров’я.  
Кластерний аналіз показників, що 

характеризують ефективність системи 
управління охороною здоров’я країн ОЕСР, 
доводить, що країни ОЕСР мають більш 
різнорідний склад за своїм соціально-
економічним розвитком ніж країни ЄС, не 
дивлячись на той факт, що в ОЕСР входять 
як країни ЄС, так і країни з високим рівнем 
економічного розвитку всіх регіонів світу. 
Рівень організації систем охорони здоров’я 
практично в усіх країнах ЄС є дуже високим. 
Країни ЄС, що представлені в аналізі 
розподіляються на шість кластерів, що 
свідчить про  меншу однорідність їх 
економічного, соціального розвитку і, як 
наслідок, меншу однорідність та рівність 
розвитку системи охорони здоров’я у 
порівнянні з країнами ЄС. Україна в цій групі 
країн формує кластер із такими країнами, як 
Колумбія, Туреччина та Мексика. За 
географічною ознакою це країни, які 
знаходяться в різних регіонах світу. Ці 
країни характеризуються великою кількістю 
населення. Економічні системи цих країн 
знаходяться у стані розвитку та 
трансформацій. Якість життя населення в 
цих країнах не дозволяє сформувати 
належні умови забезпечення високого рівня 
громадського здоров’я та високих 
показників ефективності системи охорони 
здоров’я. 
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У статті досліджено причини виникнення конфліктів в системі державного 
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Постановка  проблеми. Сучасний етап 

розвитку суспільства в Україні 
супроводжується конфліктами між 

виконавчою та законодавчою владою, 
партіями й рухами, окремими політичними 
лідерами, фракціями у Верховній Раді 
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України, Апаратом Президента й апаратом 
уряду, між центральною і місцевою владою, 
а також владою і різними верствами 
населення. Це свідчить про те, що в процесі 
формування нової для України політичної 
системи проблема конфлікту потребує як 
наукового осмислення, так і розробки 
технологій запобігання конфлікту і його 
розв’язання.   

 Конфлікти в сфері державного 
управління розглядають як складну систему 
з низкою протиріч, однак це дає їй 
можливість пристосовуватися до мінливих 
умов і розвиватися. Тому конфлікти є 
основою механізму адаптації державно-
адміністративної сфери, оскільки, з одного 
боку, дозволяють відстежувати існуючі 
протиріччя, а, з іншого, за умови вмілого 
управління конфліктами, можливо, досягти 
підвищення ефективності всієї системи.  

Таким чином, конфлікти в системі 
державного управління можуть виступати 
джерелом позитивних змін і не бути лише 
руйнівним явищем. Практичний досвід 
свідчить, що управління конфліктами в будь-
якій сфері є однією з найактуальніших і 
складних проблем.  

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Проблема конфліктної взаємодії 
широко вивчається науковцями всього світу. 
Конфлікт як поняття охоплює широкий 
спектр явищ та  висвітлюється в працях 
вітчизняних та зарубіжних вчених: з 
психології, соціології, конфліктології, 
політології (Г. Андреєва, О. Анцупов, 
І. Гришина, О. Громова, Л. Ємельяненко, 
Є. Жариков, Л. Карамушка, В. Ребкало, 
А. Ручка, Г. Сагач, В. Танчер, Е. Уткін, 
С. Фролов,  В. Шейнов); з публічного та 
адміністрування (Г. Атаманчук, В. Бакуменко, 
О. Бандурка, Л. Беззубко, Н. Довгань, 
С. Дубенко, В. Князєв,В. Луговий, 
В. Майборода, Н. Нижник, В. Олуйко, 
М. Пірен, Т. Сенюшкіна, О. Тертишна, 
В. Тимофієв, В. Тронь, Н. Федчун, 

С. Хаджирадєва, В. Цвєтков); з менеджменту 
(І. Бекешкіна, Р. Дарендорф, М. Дойч,  
О. Здравомислов, Л. Козер, В. Лозниця, 
М. Маскон, Г. Осовська, І. Сазонець, 
Ф. Тейлор) та ін. 

Мета статті полягає у дослідженні 
причин виникнення конфліктів в системі 
державного управління та запропонуванні 
шляхів їх вирішення. 

Виклад основного матеріалу. В 
загальному вигляді конфлікт визначається 
як «граничне загострення протиріч» часто 
пов'язаних з глибокими емоційними 
переживаннями. Конфлікт виникає з 
усвідомленням людьми, що їхні інтереси, 
потреби, цілі не можуть бути задоволеними у 
разі збереження існуючої системи 
соціальних відносин і розпочинаються дії 
для зміни ситуації. Визначальну роль в 
сприйнятті особою конфліктної ситуації 
відіграє суб'єктивне її сприйняття, 
сформоване набутим індивідуальним 
життєвим досвідом. Проте не всі 
суперечності й непорозуміння під час 
взаємодії людей, є конфліктами.   

Термін «конфлікт» в перекладі з 
латинської мови означає «зіткнення,  
боротьбу протилежних поглядів», в основі 
якого лежать протиріччя, що призводить до 
конструктивних (наприклад, до посилення 
групової динаміки розвитку колективу) або 
деструктивних (наприклад, до розвалу 
колективу) наслідків. В середині ХХ ст. 
сформувалась спеціальна галузь знання - 
конфліктологія – наука, що вивчає причини 
виникнення, сутність та способи подолання 
конфліктів і поєднує соціологічний, 
психологічний, філософський та інші підходи 
щодо дослідження теоретичної бази 
конфліктів [1]. Сьогодні ця наука набула 
особливого значення для професійної 
діяльності широкого кола фахівців – 
соціологів, менеджерів, психологів, 
соціальних працівників, державних 
службовців тощо.  
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Конфлікт також можна визначити як 
відсутність згоди між двома або більшою 
кількістю сторін, представлених 
конкретними особами чи групами осіб, 
кожна з яких робить усе можливе для 
прийняття саме її точки зору чи мети, і 
заважає іншим робити те ж саме. Причина 
конфлікту являє собою усвідомлене двома 
різними суб’єктами протиріччя, що криється 
в тому, що кожен співробітник має власні 
цілі, прагнення і інтереси, так само як і 
організація. Тому необхідно узгодження 
досягнення індивідуальних цілей з цілями 
організації. Розлад інтересів однієї сторони 
може спричинити застосування влади іншою 
стороною, невизнання якої є однією з 
найважливіших рис конфлікту. 

Класифікацій причин конфліктів існує 
безліч за різними критеріями, однак загалом 
причини виникнення конфліктів поділяють 
на три групи [2]:  

1) Конфлікт цілей – різне бачення 
сторонами майбутнього бажаного 
результату.  

2) Конфлікт на ґрунті розбіжностей в 
поглядах – думки та ідеї сторін конфлікту 
щодо розв'язуваної проблеми розходяться.  

3) Почуттєвий конфлікт – емоції й 
почуття учасників конфлікту не збігаються 
через їхні взаємини як особистостей.  

Головним джерелом виникнення 
конфліктів в організаціях в більшості є 
причини, породжені трудовим процесом, 
серед яких фактори, що перешкоджають 
виконанню працівниками своїх обов'язків, 
досягненню таких цілей, як високий 
заробіток, сприятливі умови праці й 
відпочинку [2]. Досить часто конфліктні 
ситуації породжують психологічні 
особливості відносин (взаємні симпатії або 
антипатії людей), що призводять до їхньої 
сумісності і несумісності, через що в 
колективі може скластися «атмосфера 
нетерпимості» – несприятлива психологічна 
атмосфера.  

Причини конфліктів також криються у 
особливостях характерів членів колективу 
(невміння людини контролювати свої емоції, 
агресивність, зайва тривожність тощо), а 
також у соціально-демографічних 
характеристиках (наприклад, характерна 
для жінок тенденція до конфліктів, 
пов'язаних з їхнім особистим переживанням 
(відпустки, премії, розмір оплати праці і т.п.), 
а для чоловічої статі – безпосередньо з 
трудовою діяльністю). Кількість та види 
конфліктів в певній мірі визначає вік членів 
колективу – зі збільшенням віку 
співробітників зменшується питома вага 
конфліктів, пов'язаних з організаційними 
проблемами діяльності: порушення трудової 
дисципліни, невідповідність якості роботи 
пропонованим вимогам і т.д. [2]. 

Як правило, основними причинами 
конфліктів в організаціях є [2]:  

1. Обмеженість ресурсів (фінанси, 
матеріальні ресурси, інформація, час), що 
розподіляються між різними групами, які 
борються за них.  

2. Взаємозалежність завдань окремих 
груп організації (причиною конфлікту може 
стати неадекватна робота одного підрозділу 
або людини).  

3. Розходження цілей (цілі окремих 
підрозділів організації можуть суперечити 
одна одній, а іноді й загальній меті 
організації).  

4. Різні уявлення про цінності (як між 
групами, особистостями, так і між 
керівником і підлеглими).  

5. Різна манера поведінки, рівень 
освіти та життєвий досвід, що  зменшує 
ступінь взаєморозуміння і співробітництва 
між представниками підрозділів.  

6. Незадовільні комунікації – можуть 
бути як причиною, так і наслідком конфлікту.  

7. «Тиск» авторитету/лідера (може 
зачіпати почуття власної гідності людини, 
ініціювати комплекс неповноцінності і вести 
до конфліктів).  
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Конфліктологи розрізняють об’єктивні 
(реально існуючі в дійсності обставини, що 
не залежать від нашого бажання й які важко 
чи неможливо змінити: умови буття, що 
створюють фон для виникнення конфлікту та 
суттєві соціально-психологічні особливості 

особи чи соціальної групи) та суб’єктивні 
фактори (стимули до конфліктних дій, 
обумовлені ілюзорними, уявними 
обставинами), що обумовлюють участь 
людини в конфлікті [4]. 

 Рисунок. Фактори, що створюють фон для виникнення конфлікту [3] 
 

Наведемо дві типологізації причин 
конфліктів, які достатньо поширені в 
сучасній конфліктології та психології за 
М. Дойчем та В. Лількольнем.  

Класифікація причин конфліктів 
М. Дойча [3]:  
1. Контроль ресурсів (простір, гроші, 

власність, влада, престиж тощо), які 
розглядаються як неподільні, що може 
викликати появу конфлікту при бажанні 
володіти ресурсом (його частиною) кількома 
сторонами одночасно. Подібні конфлікти 
розв’язувати конструктивно складно при 
жорсткій фіксації конфлікту на конкретному 
ресурсі і відсутності задовільних замінників.   

2. Симпатії та антипатії – пересічення 

вподобань однієї людини чи групи з 
перевагами інших. Розв’язати подібні 
конфлікти легко через дистанціювання, а 
головним є не проявляти своїх переваг і хобі 
в один і той же час, в одному і тому ж місці. 

3. Цінності – ціннісні конфлікти можуть 
виникати щодо окремих питань, коли 
зустрічаються різні ідеологічні чи релігійні 
цінності.  

4. Уявлення – різні оцінки того, що 
існує  (фактів, інформації, знань чи уявлень 
про реальність), що викликають конфлікт 
при перетині галузі поглядів носіїв різних 
поглядів; бажання нав’язати свої уявлення 
іншим.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Рівень суспільства   

  

Рівень організації  

  

Рівень особистості чи  
соціальної групи    

-   конкурентні відносини на ринку  
-   обмеженість ресурсів    
-   недостатньо чіткий розподіл відповідальності, 

обов’язків і пов новажень    
-   погані комунікації (наслідок – дефіцит, утрата та 

викривлення інформації, неузгодженість дій)  
  

- влада і система управління  
- соціальна нерівність  
- культурний контекст  
- класові протиріччя  
- географічне положення  
- конкуренція на ринку  
  

- освіта 
- рівень кваліфікації 
- суттєві соціально -психологічні особливості  
особи чи соціальної групи 
- інтелектуальний розвиток 
- діапазон здібностей, можливості особистості (її  
основні потреби та установки) 
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5. Природа взаємовідносин між 
сторонами – конфлікт виникає при прагненні 
однієї зі сторін в більшій мірі  домінувати або 
навпаки залежати від іншої.   

Класифікація причин конфліктів 
В. Лінкольна [4]:  

1. Інформаційні фактори – 
непридатність інформації для однієї із 
сторін: неповні та неточні факти; чутки, 
несвідома дезінформація; передчасна 
інформація або інформація передана, із 
запізненням; ненадійність експертів, свідків, 
джерел інформації чи даних, неточність 
перекладів та повідомлень ЗМІ; небажане 
оприлюднення інформації, яка може 
образити цінності однієї із сторін, порушити 
конфіденційність; сторонні факти, сторонні 
питання законодавства, правил, порядку дій, 
стереотипів тощо.   

2. Поведінкові фактори – 
характеристики поведінки, що відторгаються 
одною зі сторін (недоречність, агресивність, 
грубість, егоїстичність, непередбачливість та 
інші прагнення до вищості; загроза безпеці 
(фізичній, фінансовій, емоційній чи 
соціальний); підрив самооцінки; не 
виконання позитивних очікувань; виклик 
стресу, незручності, дискомфорту, 
збентеження тощо).  

3. Фактори відносин – незадоволеність 
взаємодією сторін, що  породжується як 
сформованою взаємодією, так і 
непридатністю для одної із сторін 
пропозицій щодо подальшого її розвитку: 
внесок сторін у відношення, баланс сил у 
відносинах; важливість відносин для кожної 
із сторін; сумісність сторін у цінностях, 
поведінці, особистісних чи професійних 
цілях та особистому спілкуванні; різниця в 
освітньому рівні, класові розбіжності; історія 
відносин, їх тривалість, рівень довіри та 
авторитетності; цінності групи, до яких 
належать сторони, і їх тиск на стосунки 
сторін тощо.  

4. Ціннісні фактори – принципи, які 

проголошуються чи відвертаються; 
принципи, дотримання яких сторони 
чекають одна від іншої (особисті системи 
вірувань та поведінки; групові (зокрема 
професійні) традиції, цінності, потреби і 
норми; способи дії і методи, властиві 
окремим інститутам, організаціям, 
професіям; релігійні, культурні, регіональні 
та політичні цінності; традиційні системи 
переконань і очікування; ставлення до 
прогресу і змін, до збереження старого, до 
«статус-кво».   

5. Структурні фактори – відносно 
стабільні обставини, що існують об’єктивно і 
які важко чи навіть неможливо змінити 
(закон, лінії підзвітності, фіксовані дати, час, 
доходи, доступність техніки тощо). Більшість 
конфліктів розгортаються на фоні 
структурних факторів, які є «зовнішніми» до 
них, але мають суттєвий вплив. Структурні 
фактори можна кваліфікувати як умови 
конфлікту (те, що створює фон).   

Аналіз причин конфліктів дозволяє 
зрозуміти, чому і як розвивається конфлікт, 
намітити способи їх усунення. Механізмом, 
що запускає конфлікт, є привід – конкретна 
дія, що порушує інтереси протилежних 
сторін і є початком перетворення 
потенційного конфлікту в реальний, 
переходом від латентної фази конфлікту до 
батальної.  Виникнення конфліктної ситуації 
пов’язане з кількістю джерел виникнення 
конфлікту. Однак, іноді конфлікт не 
відбувається, навіть якщо для нього є всі 
передумови. Люди не йдуть на конфлікт, 
коли потенційні вигоди участі в ньому не 
відповідають витратам [5].  

З метою уникнення конфлікту слід 
змінювати підходи до проблемних ситуацій, 
шукати найбільш оптимальні варіанти в 
організації роботи відповідного органу, для 
недопущення впливу приватного інтересу 
держслужбовця на обґрунтованість і 
добросовісність прийнятого ним рішення чи 
вчиненої дії. Держслужбовець має вжити 
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усіх можливих заходів для уникнення 
конфлікту інтересів, суворо дотримуватись 
обмежень і заборон, передбачених 
законодавством, уникати дій, які 
породжують підозру в безсторонності 
вчинених ним дій чи прийнятті рішень.  

Основна мета управління конфліктами 
полягає в тому, щоб запобігати 
деструктивним конфліктам і сприяти 
адекватному розв'язанню конструктивних. 
Від ефективності управління конфліктом 
залежить стабільність діяльності 
підприємства на яку впливають: масштаб 
дисфункціональних наслідків, усунення 
причин суперечностей, вірогідність 
суперечливих зіткнень. Конфлікт може бути 
як акселератором розвитку підприємства так 
і гальмувати його.   

Процес вирішення конфліктів 
реалізується за рахунок різних технологій. 
Технології являють собою систему способів, 
методів, підходів, численних тактичних 
прийомів, моделей ціленаправлених ігор. 
Вважаємо, що доцільно застосовувати такі 
сучасні технології управління конфліктами:  

Інформаційні, які по своїй суті, є 
технологіями протидії щодо появи та їх 
розростання ще на етапі свого латентного 
зародження і спрямовані на прискорене 
виявлення зацікавлених сторін, припинення 
розростання конфлікту. Забезпечуються 
шляхом ліквідації дефіциту інформації в 
конфлікті; виключення з інформаційного 
поля помилкової, перекрученої інформації; 
усунення чуток тощо. Дієвість розглянутої 
технології залежить від ряду факторів, серед 
них: бажання побачити реальні події; 
об'єктивне сприйняття конфлікту всіма 
учасниками конфлікту, а також того 
оточення, де він протікає.  

Комунікативні: організація 
спілкування між суб'єктами конфліктної 
взаємодії та їхніми прихильниками; 
забезпечення ефективного спілкування. 
Вони спрямовані на створення умов, за яких 

змогли б нормалізуватися взаємини між 
людьми і групами, і в ході яких можна було б 
дійти згоди.  

Соціально-психологічні: робота з 
неформальними лідерами й мікрогрупами; 
зниження соціальної напруженості та 
зміцнення соціальнопсихологічного клімату 
в колективі. Організаційні: вирішення 
кадрових питань; використання методів 
заохочення й покарання; зміна умов 
взаємодії співробітників, тощо. Вони  
передбачають організаційні заходи впливу, 
що змогли б нормалізувати взаємини серед 
співробітників, або хоча б заблокувати 
розвиток конфлікту. У практиці застосування 
сучасних технологій управління конфліктами 
важливо враховувати передумови, форми та 
способи їх розв'язання.  

Оскільки у функціональному плані 
конфлікти розрізняються суперечливістю 
(функціональні та дисфункціональні) для нас 
у даному визначенні найбільш важливим є 
конструктивний аспект конфліктів. Головна 

мета управління конфліктами полягає у 
попередженні дисфункціональних 
конфліктів і адекватному вирішенні 
функціональних. 
  Управлінню конфліктом повинна 
передувати стадії) його діагностики, тобто 
визначення основних складових конфлікту, 
його причин. Діагностика допомагає 
визначити: 
– докорінні причини конфлікту(природу 
конфлікту); 
– учасників конфліктного протиборства; 
– динаміку розвитку конфлікту; 
– позиції конфліктуючих сторін (мета, 
потреби, сподівання тощо); 
– методи, засоби та форми розв'язання 
конфлікту. 

Управління конфліктами – це 
складний процес що включає наступні види 

діяльності: 
– прогнозування конфлікту і оцінка його 
функціональної спрямованості; 
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– попередження чи стимулювання 
конфлікту; 
– регулювання конфлікту; 
– завершення конфлікту. 

Важливим елементом управління 
конфліктами  є чіткий розподіл обов’язків з 
визначенням відповідальних органів або 
підрозділів, та чітко окресленою 
процедурою, за якою держслужбовець має 
діяти в разі виникнення конфлікту.  

Крім того, важливим є регулярне 
проходження державними службовцями 
тренінгів, семінарів та інших видів навчання 
для засвоєння законодавчих рамок щодо 
конфлікту інтересів, а також для 
практичного вирішення ситуацій конфлікту 
інтересів. До проведення цих заходів 
можливо залучати представників 
громадських організацій, контролюючих 
органів, міжнародних експертів, а самі 
тренінги мають засновуватися на реальних 
кейсах та ситуаціях та надавати практичні 
інструменти, які допоможуть зорієнтуватись 
при виникненні конфлікту інтересів та 
спробувати самостійно вирішити його.  

Найважливішою умовою запобіганням 
конфліктам усіх рівнів у державному 
управлінні є прийняття оптимальних 
управлінських рішень. Рішення буде більш 
обґрунтованим і менш конфліктогенним, 
якщо під час його підготовки та прийняття 
максимально глибоко, різнобічно й 
об’єктивно оцінюється стан об’єкта 
управління, виявляються тенденції щодо 
його динаміки; розкривається система 
причин, через які об’єкт управління 
опинився в такому стані, визначаються 
рушійні сили його розвитку; дається 
варіативний прогноз змін в об’єкті 
управління; будується модель цілей 
управління; приймається змістове рішення, а 
також технологічне рішення, визначається, 
які є сили, кошти, час для виконання 
змістового рішення.  Результативність 
розв’язання конфлікту залежить від таких 

факторів: часу, наявності третьої сторони, 
своєчасності, рівноваги сил, культури 
конфліктуючих сторін, єдності цінностей, 
досвіду й стосунків, що склалися.  

Безпосереднє розв’язання конфлікту 
являє собою процес, що включає аналіз і 
оцінку ситуації, вибір способу розв’язання 
конфлікту й визначення раціональної 
послідовності дій, реалізацію плану та його 
коригування, оцінку ефективності дій. 
Основними стратегіями конфлікту варто 
вважати суперництво, компроміс, 
протистояння та відхід від розв’язання 
проблеми. Мож ливе розв’язання конфлікту 
залежно від вибраних стратегій шляхом 
силового втручання або методом 
переговорів. Компромісу можна досягти за 
допомогою застосування техніки відкритої 
розмови, а співробітництва – за допомогою 
принципових переговорів.  

Висновки. Відтак, з метою 
вдосконалення механізмів попередження і 
розв’язання конфліктів у державно-
управлінських відносинах необхідно 
продовжити реалізацію адміністративної 
реформи, зокрема в частині більш чіткого 
визначення функцій державних службовців. 
Це головним чином сприятиме 
унеможливленню виникнення конфлікту 
інтересів. З цією метою необхідно 
прискорити роботу над розробкою та 
схваленням Адміністративно- 
процедурного кодексу, у якому будуть чітко 
прописані функції посадових осіб та 
визначені механізми запобігання можливим 
конфліктам.  

Вважаємо, що необхідно схвалити 
низку законодавчих актів, які б були 
спрямовані на розширення повноважень 
місцевих органів самоврядування та їхнє 
інституційне зміцнення. Насамперед, 
необхідно на законодавчому рівні закріпити 
питання про фінансове вирівнювання, 
комунальний кредит і комунальні цінні 
папери. Також доцільним є  проведення 
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більш чіткого розмежування функцій та сфер 
відповідальності між місцевими державними 
адміністраціями й органами місцевого 
самоврядування, зокрема, попередження  
невиправданого втручання виконавчої 

влади у сферу діяльності місцевого 
самоврядування; дублювання, 
неузгодженого та паралельного вирішення 
питань розвитку територіальних громад 
тощо. 
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В статті досліджено механізми забезпечення діяльності закладів охорони здоров’я в 
об’єднаних територіальних громадах. Подано архітектуру системи реформування охорони 
здоров’я. Систематизовано нормативно-правове та методичне забезпечення процесу 
стратегічного розвитку комунального некомерційного підприємства з медичного 
обслуговування населення в об’єднаній територіальній громаді. Представлено стандарти 
обслуговування хворих на первинному рівні 
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in the united territorial communities. The architecture of the health care reform system is 
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development of the communal non-commercial enterprise on medical service of the 
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Постановка проблеми. Реформа 

децентралізації, яка проводиться в нашій 
країні значними чином спрямована на 
вдосконалення діяльності системи охорони 
здоров’я в регіонах та закладів охорони 

здоров’я, які вже на теперішній час 
функціонують як комунальні підприємства. 
Значна кількість закладів охорони здоров’я 
в регіонах, обласних центрах і раніше  
існували на основі комунальної форми 
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власності, однак на теперішній час із 
установ, що функціонують  на старих засадах 
планово-адміністративної економіки, вони 
перетворюються на комунальні 
підприємства, діяльність яких спрямована 
на реалізацію свого соціального 
призначення – надання якісних медичних 
послуг на основі нових підходів до 
менеджменту. Такі нові підходи добре відомі 
в науці державного управління та 
менеджменту, однак в медичній сфері, в 
діяльності лікарень вони практично не 
застосовувалися.  

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Дослідження в сфері місцевого 
самоврядування, реформи децентралізації 
проводить на теперішній час велика 
кількість авторів. Серед таких науковців слід 
відзначити праці Алейникової О.В., Дацій 
Н.В., Дація О.І., Драгана І.Я., Жовнірчика Я.Ф., 
Пархоменко-Куцевіл О. І., Покатаєвої О.В., 
Радченко О.В., Романенко О.Є., Сазонця І.Л. 
Орлової Н. С., та інші відомі автори. Це 
пов’язано з тим, що децентралізація стає все 
більш вагомим інструментом вирішення 
завдань державного управління не тільки на 
регіональному, але й на державному рівні. 

На визначенні пріоритетів 
реформування системи охорони здоров’я і 
особливо на регіональному рівні та в умовах 
децентралізації акцентували свою увагу такі 
професори – фахівці з державного 
управління як: Баєва О.В., Білінська М.М., 
Грицко Р.Ю., Зима І.Я., Пархоменко-Куцевіл 
О.І., Сазонець І.Л., Солоненко Н.Д.,  
Орловська  Н.С. В поданій статті зроблено 
акцент на дослідження нормативно-
правового та методичного забезпечення 
процесу стратегічного розвитку 
комунального некомерційного підприємства 
з медичного обслуговування населення в 
об’єднаній територіальній громаді. 

Мета статті. Метою статті є 
дослідження механізмів забезпечення 
діяльності комунальних підприємств 

закладів охорони здоров’я в об’єднаних 
територіальних громадах. Основний наголос 
робиться на дослідженні нормативно-
правового забезпечення.  

Виклад основного матеріалу. Особливо 
важливим напрямом нашого дослідження та 
напрямом практичного розвитку системи 
охорони здоров’я є діяльність комунальних 
установ – підприємств в регіонах – 
об’єднаних територіальних громадах. Значна 
територіальна віддаленість цих установ, 
слабка матеріально-технічна база, 
відсутність кваліфікованих і будь-яких  
кадрів, відсутність обладнання, зв’язку, 
транспорту робить їх діяльність на 
теперішній час мало ефективною та такою, 
що не відповідає європейським та світовим 
стандартам. Тому в ході проведення процесу 
об’єднання територіальних громад особлива 
увага приділяється підвищенню 
ефективності діяльності саме цієї ланки 
системи охорони здоров’я.  

Проблеми створення ефективної 
системи охорони здоров’я в регіонах в 
процесі об’єднання територіальних громад 
досліджували вітчизняні науковці. Зокрема 
колектив авторів під керівництвом проф. 
Сазонця І.Л. в монографії «Наукові основи та 
імплементація світових практик місцевого 
самоврядування та об’єднання 
територіальних громад». В цій монографії 
науковці розглянули широке коло питань  
щодо підвищення ефективності місцевого 
самоврядування та створення дієвих 
інструментів управління соціальної сферою в 
об’єднаних територіальних громадах. 
Зокрема,  в монографії визначено, що 
об`єднання територіальних громад – 
пріоритетний напрям вдосконалення 
системи державного управління та 
місцевого самоврядування, визначено 
особливості процесу об’єднання 
територіальних громад (на прикладі 
Волинської області), розглянуто проблеми 
підготовки кадрів для об’єднаних 
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територіальних громад Рівненщини [1]. 
В колективній монографії 

«Інституційний вплив на трансформацію 
державного управління системою охорони 
здоров’я» проф. Зима І.Я проаналізував нові 
тенденції розвитку системи охорони 
здоров’я в регіоні на прикладі Рівненської 
області, особливості діяльності комунальних 
підприємств – закладів охорони здоров’я 
Рівненської області, вплив Світових 
фінансових інститутів на трансформацію 
регіональної системи охорони здоров’я, 
зокрема, на прикладі проекту Світового 
банку в шести областях України, в тому числі 
і в Рівненській області [2].  

Монографія В. П. Окорського,  
В. М. Суховича, Я. П. Цецика «Організаційно-
економічні засади реформування інститутів 
місцевого самоврядування та їх вплив на 
сталий розвиток об’єднаних територіальних 
громад (на прикладі Рівненської області)» 
надає рекомендації, що стосуються системи 
управління охороною здоров’я, зокрема 
шляхом вдосконалення діяльності 
об’єднаних територіальних громад в таких 
сферах як: об’єднана територіальна громада 
як об’єкт управління соціально-економічним 
розвитком, соціальні питання в системі 
децентралізації системи державного 
управління, особливості реформування 
органів місцевого самоврядування та процес 
об’єднання територіальних громад, 
ресурсний потенціал ОТГ – шляхи його 
зростання та підвищення якості, напрями 
сталого соціально-економічного розвитку 
ОТГ за умов демократичних змін та 
європейської інтеграції України [3]. 

В колективній монографії «Соціальний 
концепт суспільних та економічних процесів 
національного розвитку» під загальною 
редакцією проф. Безтелесної Л.І. було 
розглянуто основні напрямки розвитку 
соціальної сфери України, в тому числі і на 
регіональному рівні, визначено 
взаємозв’язок форм власності із 

проведенням реформ соціально-економічної 
системи України. Ці дослідження ще раз 
підтверджують ефективність використання 
комунальної форми власності на 
регіональному рівні трансформації системи 
охорони здоров’я [4].  

Науковий колектив ДУ «Інститут 
регіональних досліджень імені 
М.І. Долишнього» під керівництвом проф. 
С.Л. Шульц підготував монографію 
«Розвиток соціальної сфери територіальних 
громад в умовах адміністративно-фінансової 
децентралізації». Серед багатьох питань, що 
досліджувалися в монографії, найбільш 
дотичними до досліджуваних нами питань є 
наступні: фінансове забезпечення 
соціального розвитку територіальних 
громад, програмно-цільовий інструментарій 
підтримки соціальної сфери ОТГ, інструменти 
фінансового забезпечення розвитку 
соціальної сфери ОТГ [5].  

Одним з фундаментальних досліджень, 
що стосуються взаємозв’язку процесів 
децентралізації, об’єднання територіальних 
громад є монографія «Державне управління 
реформуванням системи охорони  здоров’я  
в  Україні» за  редакцією  проф.  М.  М.  
Білинської.  Серед питань, що досліджують 
науковці і які стосуються трансформації 
системи охорони здоров’я в регіоні наступні: 
загальна характеристика існуючих моделей 
реформування сфери охорони здоров’я, 
основні напрями та пріоритети 
реформування сфери охорони здоров’я, 
програмно-цільове та проектне 
забезпечення, реформування сфери охорони 
здоров’я в Україні, ресурсне забезпечення 
проведення, реформування сфери охорони 
здоров’я в Україні, державно-приватне 
партнерство у сфері охорони здоров’я: 
технології залучення громадськості до 
здійснення реформування сфери охорони 
здоров’я в Україні, забезпечення реалізації 
демократичних принципів державного 
управління реформуванням сфери охорони 
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здоров’я в Україні, моніторинг і прогностична 
оцінка результатів реформування системи 
охорони здоров’я в Україні [6]. 

В методичних матеріалах з проведення 
реформи системи охорони здоров’я 
визначається, що основними причинами 
низької ефективності роботи медичних 
установ в сільській місцевості є наступні:  

1. Абсолютна централізація всіх 
управлінських рішень, концентрація 
повноважень «нагорі».  

2. Тарифна сітка як принцип 
визначення мотивації персоналу, за яким 
стимулюються лояльність до професії та 
категорія лікаря, що за умов 
напівзруйнованої системи підвищення 
кваліфікації веде до зрівняйлівки, повністю 
відірваної від реальної кваліфікації лікаря. 

3. Наслідком перших двох рис є 
виняткова пасивність і несамостійність 
персоналу у вирішенні організаційних 
питань.  

4. Наслідком другої риси є цілковита 
відсутність інтересу медичних працівників 
до пацієнта (в кращому випадку в ньому 
бачать «випадок», хворобу, але не людину з 
її пріоритетами та бажаннями), що, у свою 
чергу, зумовлює відсутність клієнтського 
сервісу в закладах охорони здоров’я.  

5. Відсутність виокремленої 
управлінської функції: директором 
організації є головний лікар, який часто є ще 
й практикуючим лікарем, що в більшості 
випадків призводить до конфлікту між 
управлінською та виконавчою функціями; 
головний лікар часто є радше 
адміністратором, ніж менеджером або 
лідером.  

6. Визначеність «згори» певних 
параметрів, які для автономних закладів 
встановлює керівник закладу (наприклад, 
принципи та розмір мотивації персоналу, 
інвестиції тощо) [7]. 

З метою підвищення ефективності 
діяльності саме цієї ланки системи охорони 

здоров’я та всіх інших її компонентів 
Міністерством охорони здоров’я було 
погоджено план дій реформування 
медицини в процесі децентралізації. Такий 
план дій  до 2020 року містить в собі 
наступні заходи:  

запровадження нової моделі 
фінансування для первинної медичної 
допомоги; 

створення правових основ для нової 
системи фінансування охорони здоров’я; 

створення єдиного національного 
замовника медичних послуг; 

створення єдиної електронної системи 
обміну медичною інформацією; 

перегляд уніфікованих клінічних 
протоколів для переліку найбільш 
поширених медичних станів і спрощення 
вимог до ведення паперової звітності у 
медичних закладах; 

запровадження нової моделі 
фінансування медичної допомоги для 
вторинної (спеціалізованої) та третинної 
(високоспеціалізованої) медичної допомоги; 

створення госпітальних округів; 
запровадження національної системи 

реімбурсації лікарських засобів для 
визначеного переліку медичних станів; 

автономізація бюджетних закладів 
охорони здоров’я. Цей пункт відноситься і до 
комунальних закладів охорони здоров’я [8].  

Підходи щодо реформування 
комунальних лікувальних закладів 
закладено в багатьох законодавчих актах та 
нормативних документах, однак одним з 
головних законодавчих актів, який 
сформував концептуальні підходи до 
проведення медичної реформи є Закон 
України «Про державні фінансові гарантії 
медичного обслуговування населення». В 
цьому Законі містять такі важливі методичні 
основи проведення медичної реформи як 
принципи програми медичних гарантій, 
права пацієнтів у програмі медичних 
гарантій, функції уповноваженого органу, 
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істотні умови договору  про медичне 
обслуговування населення за програмою 
медичних гарантій, функціонування 
електронної системи охорони здоров’я. Ці 
положення Закону мають загальний 
регулюючий характер, але вони є 
обов’язковими для виконання як у великих 
містах, так і у віддалених селах, тому 

підіймають стандарти медичного 
обслуговування в умовах децентралізації та 
сприяють ефективному використанню 
комунальної власності місцевих громад в 
сфері охорони здоров’я. В табл. 1 за 
матеріалами аналізу основних положень 
Закону подано його змістовну архітектуру.  

 
Таблиця 1 

Архітектура системи реформування охорони здоров’я у відповідності до Закону України 
«Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» 

[розроблено автором на основі 2] 
Принципи програми медичних гарантій

Законодавче 
визначення умов і 
порядку фінансування 
надання медичних 
послуг та лікарських 
засобів за рахунок 
коштів Державного 
бюджету України; 

Надання рівних 
державних гарантій 
для реалізації 
пацієнтами права на 
охорону здоров’я; 

Забезпечення 
збереження і 
відновлення здоров’я 
населення шляхом 
надання медичних 
послуг та лікарських 
засобів належної 
якості; 

Цільове та 
раціональне 
використання коштів, 
передбачених на 
фінансування надання 
медичних послуг та 
лікарських засобів; 

Універсальність та 
справедливість 
доступу до необхідних 
медичних послуг та 
лікарських засобів за 
програмою медичних 
гарантій 

Передбачуваність та 
спланованість обсягу 
медичних послуг та 
лікарських засобів 

Гласність, прозорість 
та підзвітність 
діяльності органів 
державної влади та 
органів місцевого 
самоврядування, їх 
посадових осіб  

Конкуренція і 
відсутність 
дискримінації 
надавачів медичних 
послуг 

Права пацієнтів у сфері  державних фінансових гарантій 
Отримання необхідних 
медичних послуг та 
лікарських засобів 
належної якості за 
рахунок коштів 
Державного бюджету 
України, передбачених 
на реалізацію 
програми медичних 
гарантій, у надавачів 
медичних послуг; 

Безоплатне 
отримання 
інформації від 
Уповноваженого 
органу або надавачів 
медичних послуг про 
програму медичних 
гарантій та надавачів 
медичних послуг за 
цією програмою, які 
можуть надати 
необхідну пацієнту 
медичну послугу; 

Можливість вибору 
лікаря у порядку, 
встановленому 
законодавством; 

Надання лікарям, 
третім особам права 
доступу до 
персональних даних 
та іншої інформації, що 
міститься в 
електронній системі 
охорони здоров’я, у 
тому числі до 
інформації про стан 
свого здоров’я, 
діагноз, про відомості, 
одержані; 
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продовження табл. 1 
Отримання від 
Уповноваженого 
органу інформації про 
осіб, які подавали 
запити щодо надання 
інформації, що 
міститься в 
електронній системі 
охорони здоров’я, про 
такого пацієнта; 

Оскарження рішень, 
дій чи бездіяльності 
надавачів медичних 
послуг або 
Уповноваженого 
органу та його 
територіальних 
органів в 
установленому 
законом порядку; 

Судовий захист своїх 
прав; 

 

Звернення до Ради 
громадського 
контролю щодо дій чи 
бездіяльності 
Уповноваженого 
органу; 

 

Функції уповноваженого органу
Реалізація державної 
політики у сфері 
державних 
фінансових гарантій 
медичного 
обслуговування 
населення за 
програмою медичних 
гарантій; 

Здійснення заходів, 
що забезпечують 
цільове та 
ефективне 
використання коштів 
за програмою 
медичних гарантій; 
 

Проведення 
моніторингу, аналізу 
і прогнозування 
потреб населення 
України у медичних 
послугах та 
лікарських засобах; 
 

Розроблення проекту 
програми медичних 
гарантій, внесення 
пропозицій щодо 
тарифів і 
коригувальних 
коефіцієнтів; 

Укладення, зміна 
та припинення 
договорів про 
медичне 
обслуговування  

Отримання та 
обробка 
персональних 
даних та іншої 
інформації про 
пацієнтів; 

Виконання 
функцій 
замовника 
медичних 
послуг та 
лікарських 
засобів; 

Забезпечення 
функціонування 

електронної 
системи 
охорони 
здоров’я; 

Здійснення інших 
повноважень, 
визначених 
законом. 

 

Істотні умови договору  про медичне обслуговування населення за програмою медичних 
гарантій 

Перелік та обсяг 
надання пацієнтам 
медичних послуг та 
лікарських засобів; 

Умови, порядок та 
строки оплати 
тарифу; 

Фактична адреса 
надання медичних 
послуг; 

Права та обов’язки 
сторін; 

 

строк дії договору; звітність надавачів медичних 
послуг; 

відповідальність сторін;
 

Функціонування електронної системи охорони здоров’я 
 

Виходячи з аналізу таблиці ми можемо 
побачити, що  Центри надання первинні 
допомоги в об’єднаних територіальних 
громадах повинні спиратися в своїй 
діяльності на такі положення Закону України  
«Про державні фінансові гарантії медичного 
обслуговування населення» як: принципи 

програми медичних гарантій, права 
пацієнтів у сфері державних фінансових 
гарантій, функції уповноваженого органу, 
істотні умови договору  про медичне 
обслуговування населення за програмою 
медичних гарантій, функціонування 
електронної системи охорони здоров’я. 
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Безумовно, ці положення стосуються всіх 
рівнів державного управління системою 
охорони здоров’я, але ми розглянемо більш 
ретельно первинний рівень, який значною 
мірою пов'язаний із системою 
функціонування закладів охорони здоров’я 
на основі комунальної власності.  

Наступним документом, який визначає 
та конкретизує реформу системи охорони 
здоров’я в умовах поширення мережі 
закладів, що створюються та працюють на 
основі комунальної є Методичні 
рекомендації «Стратегічне планування в 
секторі охорони здоров’я в об’єднаних 
територіальних громадах». Названі 
методичні рекомендації доводять до рівня 
конкретних заходів та управлінських 
процедур процес створення медичних 
закладів нового типу в об’єднаних 
територіальних громадах. Методичні 
рекомендації надають можливість 
практичного застосування різних норм 
нових і старих Законів, що діють в сфері 
реформування медицини в регіонах на 
різних етапах створення лікарняних установ.  
По-перше, зміст Методичних рекомендацій 
ґрунтується на визначенні повноважень 
органів місцевої влади в сфері охорони 
здоров’я. Такими повноваженнями на 
теперішній час є:  

управління закладами охорони 
здоров’я, які належать територіальним 
громадам або передані їм, організація їх 
матеріально-технічного та фінансового 
забезпечення; 

забезпечення в межах наданих 
повноважень доступності та безоплатності 
медичного обслуговування на відповідній 
території; 

забезпечення, відповідно до закону, 
розвитку всіх видів медичного 
обслуговування, розвитку та вдосконалення 
мережі лікувальних закладів усіх форм 
власності, визначення потреби та 
формування замовлень на кадри для цих 

закладів, укладення договорів на підготовку 
спеціалістів, організація роботи щодо 
удосконалення кваліфікації кадрів; 

прийняття рішень про створення, 
ліквідацію, реорганізацію та 
перепрофілювання підприємств, установ та 
організацій комунальної власності 
відповідної територіальної громади; 

здійснення заходів щодо розширення 
та вдосконалення мережі таких підприємств 
та ін.; 

управління в межах, визначених 
радою, майном, що належить до комунальної 
власності відповідних територіальних 
громад; 

встановлення порядку та здійснення 
контролю за використанням прибутків 
підприємств, установ та організацій 
комунальної власності відповідних 
територіальних громад; 

заслуховування звітів про роботу 
керівників підприємств, установ та 
організацій комунальної власності 
відповідних територіальних громад; 

встановлення в порядку і межах, 
визначених законом, тарифів; 

об’єднання на договірних засадах 
коштів відповідного місцевого бюджету та 
інших місцевих бюджетів для виконання 
спільних проектів або для спільного 
фінансування комунальних підприємств; 

розгляд проектів планів підприємств і 
організацій, які належать до комунальної 
власності відповідних територіальних 
громад, внесення до них зауважень і 
пропозицій, здійснення контролю за їх 
виконанням [9].  

По-друге, на основі аналізу змісту 
Методичних рекомендацій виявляється 
можливим згрупувати окремі загальні та 
конкретні законодавчі акти України та їх  
положення з метою використання 
конкретних стратегічних напрямів розвитку 
медицини в об’єднаній територіальній 
громаді. Такі результати представлено в 
табл. 2. 
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Таблиця 2 
Нормативно-правове та методичне забезпечення процесу стратегічного розвитку комунального 

некомерційного підприємства з медичного обслуговування населення в об’єднаній територіальній громаді 
[розроблено автором на основі 10] 

№ Напрям Закони та нормативні документи, що формують загальні 
напрями вирішення питань

Науково-методичні праці щодо вирішення конкретних завдань 

1 Стратегічні
напрями 
розвитку 
громади 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 
21.05.1997 № 280/97-ВР. 
Закон України «Основи законодавства України про охорону 
здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII. 
Закон України «Про засади державної регіональної політики» 
від 05.02.2015 №156-VIII. 
Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних 
громад» від 5.02.2015 № 157-VIII.

Закон України «Про місцеве самоврядування в
Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР: 
• підпункт 1 пункту «а» частини першої статті 27; 
• пункт 2 частини другої статті 52; 
• стаття 59. 

2 Стратегія
розвитку 
сфери охорони 
здоров’я в 
громаді 

Закон України «Про державне прогнозування та розроблення 
програм економічного і соціального розвитку України» 
Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного 
обслуговування населення» від 19.10.2017 № 2168-VIII.  
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо удосконалення законодавства з питань 
діяльності закладів охорони здоров’я» від 06.04.2017  
№ 2002-VIII. 
Концепція реформи фінансування системи охорони здоров’я 
України, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 30.11.2016 № 1013. 

Порядок розроблення регіональних стратегій розвитку і планів 
заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та 
оцінки результативності реалізації зазначених регіональних 
стратегій і планів заходів. Постанова КМУ від 11.11.2015  
№ 932. 
Постанова КМУ України від 06.08.2014 № 385 «Про 
затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 
період до 2020 року». 
Наказ Мінрегіону України від 30.03.2016 № 75 «Про 
затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і 
реалізації прогнозних та програмних документів  соціально-
економічного розвитку об’єднаної територіальної громади 

3 Стратегічний
план розвитку 
комунального 
некомерційного 
підприємства 
з медичного 
обслуговування 
населення 

1.Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР
2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 
21.05.1997 № 280/97-ВР. 
3.Закон України «Основи законодавства України про охорону 
здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII. 
4. Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного 
обслуговування населення» від 19.10.2017 № 2168-VIII. 
5. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо удосконалення законодавства з питань 
діяльності закладів охорони здоров’я» від 06.04.2017 № 2002-
VIII. 

Примірний статут для комунального Некомерційного 
підприємства, яке надає первинну медичну допомогу. / 
Методичні рекомендації з питань перетворення закладів 
охорони здоров’я з бюджетних установ у комунальні 
некомерційні підприємства оновлена версія, 
2018 р.: 
Концепція реформи фінансування системи охорони здоров’я 
України, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 30.11.2016 № 1013. 
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Для якісного та всебічного процесу 
надання первинної медичної допомоги в 
регіонах лікувальними комунальними 
підприємствами фінансова спроможність 
однієї об’єднаної громади може виявитися 
недостатньою. Тому «Методологічні 
рекомендації щодо підписання угоди про 
міжмуніципальне співробітництво щодо 
створення спільного підприємства ПМД)» 
регулюють питання створення потужних 
підприємств об’єднаними зусиллями. 
Зокрема, у відповідності до цих 
Рекомендацій співробітництво здійснюється 
у формі: 

1) делегування одному із суб’єктів 
співробітництва іншими суб’єктами 
співробітництва виконання одного чи 
кількох завдань з передачею йому 
відповідних ресурсів; 

2) реалізації спільних проектів, що 
передбачає координацію діяльності суб’єктів 
співробітництва та акумулювання ними на 
визначений період ресурсів з метою 
спільного здійснення відповідних заходів; 

3) спільного фінансування (утримання) 
суб’єктами співробітництва підприємств, 
установ та організацій комунальної форми 
власності - інфраструктурних об’єктів; 

4) утворення суб’єктами 
співробітництва спільних комунальних 
підприємств, установ та організацій – 
спільних інфраструктурних об’єктів; 

5) утворення суб’єктами 
співробітництва спільного органу управління 
для спільного виконання визначених 
законом повноважень [10]. 

Якщо таке комунальне підприємство 
створено в об’єднаній територіальній 
громаді, або на основі  об’єднання 
фінансового потенціалу де-кількох громад 
його наступними першочерговими 
завданнями є підписання угоди із НСЗУ та 
створення моделі ефективної діяльності. 

У відповідності із матеріалами 
методичної підтримки реформи 

фінансування системи охорони здоров’я 
закладами ПМД з метою підписання угоди із 
НСЗУ необхідно:  

1. Здійснити автономізацію закладу та 
перетворитися із комунальної установи у 
комунальне некомерційне підприємство. 
Даний етап вимагає злагодженої командної 
роботи органів місцевого самоврядування, 
які є власником закладу та безпосередньо 
керівництва медичної установи.  

2. Мати діючу ліцензію на провадження 
господарської діяльності з медичної 
практики, інших дозвільних документів, 
передбачених законом.  

3. Обрати медичну інформаційну 
систему та підключитися до електронної 
системи охорони здоров’я (eHealth). Це 
дозволить закладам вести точний облік 
пацієнтів, які отримують послуги та із часом 
перейти на електронний документообіг.  

4. Забезпечити відповідність 
матеріально-технічного оснащення закладу 
вимогам примірних табелів оснащення. Для 
цього слід оцінити власну матеріально-
технічну базу та розробити покроковий та 
реалістичний план закупівель [11].  

Як можна побачити з поданих заходів, 
вимоги до якості надання послуг  
комунальними підприємствами – закладами 
охорони здоров’я на первинному рівні  такі ж 
самі як і до великих лікарень у великих 
містах. Тому створення та функціонування 
лікувального закладу у формі комунального 
підприємства, його діяльність на основі 
запровадження сучасних інформаційних 
технологій, наявність Інтернету, оформлення 
статутних документів та ліцензій, сучасне 
сертифіковане обладнання є головними 
складовими його співпраці з органами 
державного управління системою охорони 
здоров’я.  

Однак, подальше функціонування 
комунального підприємства – закладу 
охорони здоров’я пов’язано показниками 
його ефективної діяльності. Тому у 
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відповідності до тих же матеріалів 
методичної підтримки для ефективного 
управління закладом в умовах 
реформування необхідно: 

1. Здійснити фінансове планування 
діяльності закладу ПМД в умовах нової 
моделі фінансування. Для цього заклади, 
замість отриманого «згори» кошторису 
повинні розробити власний фінансовий 
план, тобто визначити всі свої доходи і 
видатки та визначити чіткі пріоритети для 
інвестицій в розвиток закладу, персоналу та 
покращення якості надання послуг ПМД.  

2. Розпочати кампанію «Лікар для 
кожної сім’ї», створити умови для пацієнтів 
обирати для себе лікаря та укладати 
декларації. Завдяки підписанню декларацій, 
«гроші підуть за пацієнтом» у той заклад, 
який він обрав.  

3. Сформувати спроможну мережу 
надання ПМД, шляхом оптимізації 
структурних підрозділів закладу ПМД.  

4. Здійснювати стратегічний та 

операційний менеджмент (впроваджувати 
нові підходи до управління закладом - 
стратегічне планування, розвиток 
персоналу, управління сервісом, зовнішні та 
внутрішні комунікації, пошук інвестицій 
тощо) [11]. 

Забезпечення  ефективного 
функціонування комунальних підприємств 
ПМД в сільській місцевості повинно 
спиратися на відповідність європейським 
стандартам, зокрема, Центр первинної 
медичної допомоги повинен мати в своєму 
складі не менше семи лікарів та 
обслуговувати приблизно 15000 осіб, 
амбулаторія групової практики налічує  від 2 
до 6 лікарів та обслуговує близько 3000 осіб, 
амбулаторія одиночної практики 
складається з одного лікаря та обслуговує 
2000 осіб, медичний пункт, в якому є 
фельдшер, медична сестра або лікар 
повинен обслуговувати 750 осіб. Більш 
детально це подано в табл. 3. 

Таблиця 3 
Стандарти обслуговування хворих на первинному рівні [12] 

Вид закладу Кількість 
населення (осіб) 

Кількість 
сімейних 

лікарів(осіб) 

Кількість 
середнього та 

молодшого 
медичного 

персоналу(осіб) 

Допоміжний 
персонал (осіб)

Центр ПМД 15000 і більше 7 і більше 1-2 медсестри 
на сімейного 

лікаря 

Управлінська 
структура 

Амбулаторія 
групової 
практики 

3000 і більше 2 і більше 1-2 медсестри 
на сімейного 

лікаря 

Рецепція

Амбулаторія 
монопрактики 

2000 і більше 1 1-2 медсестри − 

Медичний 
пункт 

750 і більше − Медсестра або 
фельдшер 

− 

 
Нові комунальні підприємства в 

об’єднаних територіальних громадах мають 
більш високий рівень автономії в роботі. Не 
дивлячись на свої невеликі розміри, вони 

самостійно підписують контракти з НСЗУ. 
НЗСУ в свою чергу закуповує ліки за 
контрактом для застрахованих осіб. 
Підприємство ПМД працює автономно не 
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підпорядковуючись місцевій бюрократії та 
відповідає за якість наданих медичних 
послуг у відповідності до контрактів із 
населенням. Місцеві жителі мають нагоду 
обирати лікаря самостійно – незалежно від 
свого місця проживання та «прикріплення» 
до лікарні та фінансувати своє лікування на 
основі страхових схем. 

Висновки. Із поданого матеріалу 
необхідно зробити наступні висновки:  

значна кількість закладів охорони 
здоров’я в регіонах, обласних центрах і 
раніше  існували на основі комунальної 
форми власності, однак на теперішній час із 
установ, що функціонують  на старих засадах 
планово-адміністративної економіки, вони 
перетворюються на комунальні 
підприємства, діяльність яких спрямована 
на реалізацію свого соціального 
призначення – надання якісних медичних 
послуг на основі нових підходів до 
менеджменту. Такі нові підходи добре відомі 
в науці державного управління та 
менеджменту, однак в медичній сфері, в 
діяльності лікарень вони практично не 
застосовувалися; 

вітчизняними науковцями значною 
мірою досліджено науково-методичні 
підходи розгортання процесу діяльності 
комунальних підприємств – закладів 
охорони здоров’я в умовах процесу 
децентралізації та об’єднання 
територіальних громад. В науковій літературі 
недостатньо поєднанні питання розвитку 
соціальної сфери та вдосконалення 
механізмів управління охороною здоров’я із 
питаннями розвитку транспортної 
інфраструктури, мобільного зв’язку, 
Інтернет-технологій, наявності об’єктів 
інженерної інфраструктури, можливістю 
залучення кваліфікованих медичних 
працівників. Однак, для вирішення 
практичних питань в цій сфері надаються 
методичні матеріали, розроблені спільно 
підрозділами МОЗ України та міжнародними 

організаціями медичного та соціального 
профілю діяльності; 

підходи щодо реформування 
комунальних лікувальних закладів 
закладено в багатьох законодавчих актах та 
нормативних документах, однак одним з 
головних законодавчих актів, який 
сформував концептуальні підходи до 
проведення медичної реформи є Закон 
України «Про державні фінансові гарантії 
медичного обслуговування населення». В 
цьому Законі містять такі важливі методичні 
основи проведення медичної реформи як 
принципи програми медичних гарантій, 
права пацієнтів у програмі медичних 
гарантій, функції уповноваженого органу, 
істотні умови договору  про медичне 
обслуговування населення за програмою 
медичних гарантій, функціонування 
електронної системи охорони здоров’я. Ці 
положення Закону мають загальний 
регулюючий характер, але вони є 
обов’язковими для виконання як у великих 
містах, так і у віддалених селах, тому 
підіймають стандарти медичного 
обслуговування в умовах децентралізації та 
сприяють ефективному використанню 
комунальної власності місцевих громад в 
сфері охорони здоров’я; 

однією з головних проблем управління 
комунальними підприємствами – закладами 
охорони здоров’я є відсутність достатнього 
фінансування. Вирішення цього питання 
полягає у об’єднання коштів громад з метою 
створення спільних закладів ПМД. 
«Методологічні рекомендації щодо 
підписання угоди про міжмуніципальне 
співробітництво щодо створення спільного 
підприємства ПМД)» є важливим 
документом, який дозволяє налагодити 
співпрацю на регіональному рівні в цій 
сфері. Така співпраця ґрунтується на 
наступному: делегування одному із суб’єктів 
співробітництва іншими суб’єктами 
співробітництва виконання одного чи 
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кількох завдань з передачею йому 
відповідних ресурсів; реалізація спільних 
проектів, що передбачає координацію 
діяльності суб’єктів співробітництва та 
акумулювання ними на визначений період 
ресурсів з метою спільного здійснення 
відповідних заходів; спільне фінансування 
(утримання) суб’єктами співробітництва 
підприємств, установ та організацій 
комунальної форми власності – 
інфраструктурних об’єктів; утворення 
суб’єктами співробітництва спільних 
комунальних підприємств, установ та 
організацій – спільних інфраструктурних 
об’єктів; утворення суб’єктами 
співробітництва спільного органу управління 
для спільного виконання визначених 

законом повноважень; 
вимоги до якості надання послуг  

комунальними підприємствами – закладами 
охорони здоров’я на первинному рівні  такі ж 
самі як і вимиоги до якості у великих 
лікарнях у великих містах. Тому створення та 
функціонування лікувального закладу у 
формі комунального підприємства, його 
діяльність на основі запровадження 
сучасних інформаційних технологій, 
наявність Інтернету, оформлення статутних 
документів та ліцензій, сучасне 
сертифіковане обладнання є головними 
складовими співпраці органів державного 
управління системою охорони здоров’я із 
місцевою владою. 
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INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF TRANSFORMATION 
CONCEPTS OF CIVIL SERVICE 
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В статті проведено аналіз процесу формування інституційного середовища 
трансформації концепцій державної служби в Україні. Для досягнення цієї мети 
згруповано країни Європейського Союзу за видами концепцій, що використовуються в 
процесі формування системи державної служби.  Визначено, що політика заснована на 
державній довірі, що виражається в вільних політичних виборах і підлягає верифікації 
після кожного політичного терміну. Адміністрація заснована на обліку службових заслуг, 
а професійні здібності державних службовців піддаються верифікації в рамках відкритої 
конкуренції під час вступу кандидатів на державну службу 

 
The article analyzes the process of forming the institutional environment for the 

transformation of civil service concepts in Ukraine. To achieve this goal, the countries of the 
European Union are grouped according to the types of concepts used in the process of forming 
the civil service system. It is determined that the policy is based on state trust, which is 
expressed in free political elections and is subject to verification after each political term. The 
administration is based on merit accounting, and the professional abilities of civil servants 
are verified in the framework of open competition during the entry of candidates for civil 
service 
_______________________________________________________________________________________ 
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Постановка проблеми. В сучасній 

України вибір форми держави та 
формування інституційного середовища є 
еволюційним процесом. Українській державі 
доводиться співіснувати, взаємодіяти і 
конкурувати з розвиненими країнами Заходу 
і Сходу в умовах глобалізації економічних 
зв'язків і політичних процесів і в рамках 
цивілізаційних стандартів 
постіндустріального світу. Таке середовище 
вимагає високої ступені готовності до вимог і 
викликів часу. З метою забезпечення 
економічної конкурентоспроможності країни, 
безпеки і суверенітету держави, розвитку 
соціальних і правових основ громадянського 
суспільства, модернізації системи 
державного управління керівництво країни 
протягом ряду років здійснює комплекс 
реформ, серед яких найбільш важливі, 
адміністративна, судова і бюджетна. Суттєва 
обставина проведених реформ − їх 
політичний характер. Він визначається 
політичними передумовами і наслідками 
реалізації реформ. Розвиток взаємодії 
держави і громадянського суспільства 
зачіпає впливає на політичні інтереси 
великої кількості учасників політичного 
процесу, змінюючи, крім економічних, і 
відносини з приводу влади.  

Актуальність проблеми 
підтверджується соціально-політичною 
значимістю процесів організації, 
функціонування і зміни сутності інститутів 
державної служби. Подане дослідження 
порушує питання про фундаментальні 
засади, закономірності та фактори, за 
допомогою яких реалізуються тенденції 
зміни ролі держави у взаємовідносинах із 
суспільством і громадянином, і, отже, 

видозмінюються інститути державного 
управління та державної служби. Таким 
чином, актуальним є більш широкий 
системний підхід до реформування 
державної служби на євроінтеграційних 
засадах, що забезпечує її повноцінну 
інституціоналізацію в рамках модернізованої 
політичної системи суспільства і системи 
державного управління. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Проблемами формування 
інституційного середовища трансформації 
державної служби в Україні займалися 
відомі вчені − фахівці з державного 
управління. Серед таких науковців слід 
відзначити праці Алейникової О.В. [1], 
Дацій Н.В. [4; 5], Драгана І.Я. [6], 
Жовнірчика Я.Ф. [7], Радченко О.В. [8], 
Романенко О.Є. [3], Сазонця І.Л. [1; 9], 
Саричева В.І. [10],  Тихончук Л.Х. [2] та інших 
відомих авторів. В своїх наукових працях 
автори ретельно дослідили сучасний стан 
державної служби, теоретичні підходи до 
формування нової системи державної 
служби, етапи та ретроспективу формування 
державної служби. Специфікою нашого 
дослідження є аналіз процесу формування 
інституційного середовища трансформації 
концепцій державної служби в Україні на 
основі вивчення досвіду країн 
Європейського Союзу. 

Мета статті. Метою статті є аналіз 
процесу формування інституційного 
середовища трансформації концепцій 
державної служби в Україні. Для досягнення 
цієї мети нами згруповано країни 
Європейського Союзу за видами концепцій, 
що використовуються в процесі формування 
системи державної служби.  
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Виклад основного матеріалу. 
Важливою складовою аналізує мого процесу 
є лібералізація політичних відносин і 
демократизація процедур державного 
управління соціально-економічними 
процесами, на євроінтеграційних засадах. 
Разом з цим реформування національної 
державної служби відбувається в умовах 
політизованого середовища. Модернізація 
системи державної служби виражається в 
поступальному розвитку цього 
найважливішого інституту демократичної 
політичної системи. Будучи найважливішим 
елементом системи державного управління, 
державна служба за своїм політичним 
статусом і значенням є соціально-
політичним інститутом.  

Оцінка програмних і нормативно-
правових документів щодо реформування 
державної служби та досвід впровадження 
адміністративної реформи на 
євроінтеграційних засадах свідчить, що 
питанням відповідності змін на макро- і 
мікрорівнях приділено недостатньо уваги, і 
такий взаємозв'язок  не встановлений. В 
результаті державна служба, незважаючи 
на свої оновлені принципи, формується на 
основі старих підходів і методів державно-
адміністративного впливу. Такий 
суперечливий характер процесу 
реформування ставить під питання 
можливість досягнення цілей трансфомації 
державної служби, основний напрямок якої 
полягає в підвищенні ефективності 
державного управління в цілому і державної 
служби в усіх її проявах: соціальному, 
економічному і політичному. Крім того, 
системний характер досліджуваних проблем 
і невдалий досвід перших кроків 
конвергенції державної служби України до 
Європейських стандартів стимулює розробку 
нової методології інституціоналізації 
державної служби в процесі її реформування 

Аналіз інституційних передумов та 
факторів трансформації державної служби в 

контексті європейської інтеграції дає змогу 
стверджувати, що сучасні конституції країн 
ЄС містять положення, які стосуються 
регулювання питань про державну службу, і 
навіть передбачають загальні моделі 
державної адміністрації, але вони в значною 
мірою диференційовані. Більшість цих 
конституцій вимагає прийняття спеціального 
закону, що регулює особливі 
правовідносини між державними 
службовцями та державою. Наприклад, 
конституції Франції, Німеччини, Греції, Італії, 
Португалії та Іспанії включають прямо або 
побічно основні принципи державної 
служби. В розумінні Європейського Союзу 
сучасна конституційна державна служба 
може мати місце тільки в тому випадку, коли 
є присутнім набір умов, що задекларовані в 
офіційних регламентах  інтеграції: поділ 
державної і приватної сфер; поділ політики і 
адміністрації; розвиток індивідуальної 
підзвітності державних службовців, що 
долають старі процеси прийняття рішень, що 
вимагає наявності добре освічених і 
досвідчених державних керівників; 
достатній рівень охорони праці, стабільність 
і рівень заробітної плати, а також чітко певні 
права та обов'язки державних службовців; 
наймання на роботу і просування по службі, 
засновані на обліку службових заслуг. 

Всі ці умови сприяють, в значній мірі, у 
визначенні природи і цінностей  сучасної 
професійної державної служби. 
Відмежування державної сфери від  
приватної ідея настільки ж стара, як і 
відмежування держави від суспільства. Воно 
призводить до визнання того, що існує 
сфера, в якій державний інтерес повинен 
превалювати, і що цей державний інтерес 
повинен бути вільним від втручання з боку 
окремих приватних інтересів. Також мається 
на увазі, що дана державна сфера повинна 
регулюватися спеціальними правовими 
принципами, і що суб'єкти, що здійснюють 
діяльність всередині цієї державної сфери, 
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як такі, підпадають під дію цих принципів 
[01]. 

Поділ політики і адміністрації включає 
в себе основне припущення про те, що в 
рамках державної сфери існують дві основні 
частини, які хоча і сильно залежать одна від 
одної, але в той же час є різними за своєю 
природою, мають у своїй основі різну логіку, 
а також різні джерела легітимності. Політика 
заснована на державній довірі, що 
виражається в вільних політичних виборах і 
підлягає верифікації після кожного 
політичного терміну. Адміністрація 
заснована на обліку службових заслуг, а 
професійні здібності державних службовців 
піддаються верифікації в рамках відкритої 
конкуренції під час вступу кандидатів на 
державну службу відповідно до умов [12].  

Введення особистої індивідуальної 
підзвітності за прийняті рішення і здійснені 
дії призводить до того, що обов'язки і 
компетенція в рамках державної 
адміністрації чітко визначені. В європейській 
системі важливим є поняття 
адміністративного компетентного органу, а 

також той факт, що будь-яке 
адміністративне рішення має під собою чітко 
визначене в законі державне повноваження 
по звітності. Сфера адміністрації 
обслуговується державними службовцями. 
При визначенні структур  своїх державних 
служб держави-члени ЄС використовували 
різні підходи, які зазвичай йдуть корінням в 
історію і змінювалися з плином часу. У ряді 
країн, таких як Франція, Ірландія, 
Нідерланди, Іспанія і Швеція, існує структура 
системи державної служби, яка стосується 
кожного державного службовця, оскільки 
вважається, що кожен державний 
службовець є частиною існуючої державної 
машини (широка концепція державної 
служби), в той час як інші країни, такі як 
Австрія, Німеччина, Великобританія, а з 
недавніх пір Данія та Італія, обмежили сферу 
концепції державної служби так званої 
«концентрованої державної служби». 
Загалом інституційне середовище 
трансформації державної служби в контексті 
Європейської інтеграції, представлено на 
таблиці. 

Таблиця 
Інституційне середовище трансформації концепцій державної служби в країнах 

Європейського Союзу [13] 

Концепції 
державної служби 

Країни які використовують 
концепцію 

Системні імперативи  концепцій системи 
державної служби 

Широка концепція 
державної служби 

Франція, Ірландія, Голландія, 
Іспанія і Швеція 

Кожен державний службовець є частиною 
існуючої державної машини, та досягнення 

основних економічних, соціальних цілей 
держави реалізовується за допомогою 

державних службовців 

Концентрована 
державна служби 

Австрія, Німеччина, 
Великобританія, а з недавніх 

пір Данія та Італія, 

Концентрована державна служби 
характеризується обмеження сфер  

традиційного загального політичного 
розуміння. 
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Як видно з таблиці в останньому 
випадку тільки професіонали з державного 
управління та адміністрування і 
професіонали, що володіють державними 
повноваженнями (наприклад, поліція, 
митниця, і т. д.), є державними службовцями 
(обмежена концепція державної служби). 
Серед країн Центральної та Східної Європи 
Угорщина і Польща застосовують цю 
обмежену концепцію державно служби, в 
той час як Литва розглядає питання про 
використання модальності широкої 
концепції. 

Висновки. В процесі узагальнення 
інституційних передумов та факторів 
трансформації державної служби в контексті 
Європейської інтеграції виявлено, яким 
чином переплітаються принципи та 
стандарти державної служби. На основі 
компаративного аналізу було обґрунтовано, 
як стандарти і принципи характеризують 
загальне розуміння, яке набуло широкого 
поширенні в Європейському просторі, в 
основному, за допомогою визначення 
концепцій державного управління. В  рамках 
проведеного дослідження, виявлено, що 

інституційні передумови трансформації 
державної служби в ЄС беруть свій початок 
від конституційних механізмів, які сягають 
корінням глибоко в культурні, соціальні та 
політичні цінності. В рамках дослідження 
виявлено, що державна служба в ЄС є одним 
з основних елементом державної 
адміністрації; але оскільки вона є дуже 
впливовим елементом, державна 
адміністрація і державна служба часто 
розглядаються як тотожні поняття. 
Узагальнення факторів трансформації 
державної служби в контексті Європейської 
інтеграції дає розуміння вектору руху 
інституту державної служби в Україні, 
шляхом створення спільного Європейського 
адміністративного простору. Слід зазначити, 
що для країн-кандидатів, які прагнуть 
приєднатися до ЄС або хочуть стати 
повноцінними гравцями на Європейському 
адміністративному просторі, першорядне 
значення матиме те, в якій мірі весь 
державний адміністративний апарат, 
включаючи державну службу, буде 
відповідати загальноприйнятим стандартам. 
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В статті досліджено розвиток системи адміністративних послуг  в регіоні на основі 
формування концепції сервісної держави, визначено сутність адміністративних послуг у 
відповідності до законодавства України. подано звіт про роботу Управління забезпечення 
надання адміністративних послуг Рівненської міської ради. Визначено взаємозв’язок 
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процесу децентралізації та розвитку адміністративних послуг в регіоні 
 

The article investigates the development of the system of administrative services in 
the region on the basis of the formation of the concept of the service state, defines the 
essence of administrative services in accordance with the legislation of Ukraine. the report on 
work of Management of providing of administrative services of the Rivne city council is 
submitted. The relationship between the process of decentralization and the development of 
administrative services in the region has been identified 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Ключові слова: розвиток, адміністративні послуги, регіон, сервісна держава, 
децентралізація 
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Постановка проблеми. Сучасна 

держава має систему органів з наявним 
кваліфікованим персоналом (державними 
службовцями), які надають різноманітні 
послуги (блага) різним категоріям 
населення. Державні організації також 
мають певну спеціалізацію, формально-
правові межі та завдання своєї діяльності, а 
в сучасних умовах навіть мають перелік 
послуг, за які отримувачі платять кошти. 
Проте платність послуг, що надають органи 
державної влади чи її організації інколи 
трактується як «комерційна діяльність» і ця 
проблема набуває великого соціального 
значення. Чи повинна держава «торгувати 
послугами», якщо громадяни платять 
податки на її утримання? Які послуги повинні 
бути платними, а які гарантовано 
безоплатними? Ці та інші питання, 
сформульовані відповідним чином повинні 
знайти кваліфіковану теоретичну оцінку, а 
потім втілитися у відповідні нормативні 
документи, стандарти та механізми 
державного управління у сервісній сфері [7]. 

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Сучасним науковцям – фахівцям 
з публічного управління необхідно вирішити 
цілу низку питань науково-методичного 
характеру. Необхідно визначити окремих 
науковців, які активно працюють в напрямі 

формування механізмів сервісної держави, 
зокрема: Алейнікова О.В. [3], Безтелесна Л.І. 
[5], Козак В.І. [10], Малиновський В.Я. [6], 
Місюра В.Я. [2], Сазонець І.Л. [3; 4],  
Фесянов П.О. [1].  Зокрема до проблем, які 
вони досліджують відносяться наступні: 
дослідження теоретичних підходів до 
формування сервісної моделі держави в 
системі суспільно-наукових концепцій 
розвитку людства; аналіз концепції сервісно-
орієнтованої держави в новій моделі 
публічного управління; визначення умов та 
особливостей впровадження системи 
адміністративних послуг в регіонах; 
дослідження процесу імплементації кращих 
практик надання адміністративних послуг на 
основі досвіду створення Центрів надання 
адміністративних послуг; систематизація 
основних функцій Центру надання 
адміністративних послуг; аналіз механізму 
та перших результатів функціонування 
ЦНАП; розробка методів оцінки якості 
надання адміністративних послуг та 
діяльності ЦНАП; аналіз тенденцій 
формування мережі ЦНАП в регіонах на 
основі реалізації  міжнародної програми  «U-
LEAD з Європою»; розробка завдань 
формування сервісної моделі державного 
управління. 
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Метою статті є дослідження розвитку 
системи адміністративних послуг в регіоні в 
концепції формування сервісної держави. З 
метою досягнення мети авторами 
аналізуються як теоретичні, так і практичні 
аспекти функціонування нових інституцій, 
що поєднують зусилля держави та її 
громадян в контексті підвищення окремих 
аспектів якості життя.  

Виклад основного матеріалу. 
Теоретичною основою сучасного розвитку 
моделі сервісної держави є розвиток 
економічних концепцій суспільства. Сервісна 
модель державного управління має 
економічне підгрунття. Вона входить до 
сучасних парадигм управління, як і 
інформаційна економіка, економіка знань, 
економіка взаємодії. На наш погляд, 
основою сервісної держави є розвиток 
економічних систем, спрямованих на 
надання послуг − постіндустріальне 
суспільство або постіндустріальна 
економіка. 

Стосовно сфери публічного управління, 
то сервісна концепція ґрунтується на 
принципах, до яких відносяться:  

– незалежне оцінювання якості 
публічних послуг; 

– оптимізація технологічного 
ланцюжка надання публічних послуг; 

– клієнтські відносини між 
громадянами та органами влади; 

–  конкурентоспроможність публічних 
послуг; 

–  мережева побудова системи. 
Організація управління у форматі 

сервісної держави має певні принципи. До 
таких принципів належать: 

1. Принцип єдиного вікна. Цей принцип 
є базовим під час надання публічних послуг. 
Він передбачає виключення або 
максимально можливе обмеження участі 
заявників у процесах збору з різних 
інстанцій та надання в різні інстанції різних 

документів і довідок, що підтверджують 
права заявників на отримання публічних 
послуг. 

2. Принцип дебюрократизації 
управлінської системи. Цей принцип у межах 
концепції сервісної держави передбачає 
обмеження сфери діяльності бюрократії в 
суспільстві, має принципове значення в 
питаннях щодо скорочення кількості 
документів, що надаються заявниками для 
отримання публічних послуг, а також 
виключення особистих контактів заявників 
із посадовцями, що приймають рішення про 
надання (відмову в наданні) публічних 
послуг. 

3. Принцип підвищення ефективності, 
доступності та відкритості інформації щодо 
діяльності публічних органів влади (принцип 
транспарентності). Виконання цього 
принципу розглядається розвиненими 
країнами Європи як механізм забезпечення 
права на доступ до інформації, якою 
володіють органи публічної влади.  

4. Принцип єдиних критеріїв 
оцінювання якості публічних послуг. 
Реалізується шляхом проведення 
регулярних моніторингів. Найпоширенішими 
джерелами інформації для проведення 
оцінки якості надання публічних послуг є: 
статистичні дані публічних органів; 
результати моніторингів, що проводяться 
державними структурами щодо оцінювання 
діяльності публічних органів; аналіз 
офіційних Інтернет-ресурсів публічних 
органів; результати опитувань одержувачів 
публічних послуг.  

5. Принцип доступності публічних 
послуг. Визначається як можливість 
споживачів послуги мати легкий доступ до 
органів публічної влади у зручний час, 
причому інформація про порядок надання 
послуг має надаватися простою і зрозумілою 
мовою.  

6. Принцип легалізації процедури 
медіації спорів. Медіація – це позасудова 
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структурована процедура врегулювання 
конфлікту шляхом переговорів його 
учасників за допомогою нейтрального 
посередника-медіатора.   

7. Принцип запобігання та протидії 
корупції. Принципу запобігання та протидії 
корупції в умовах сервісної держави 
приділяється особливе значення. За такої 
моделі управління стратегічним напрямом у 
запобіганні та протидії корупції є послідовна 
демократизація всіх сфер суспільного життя, 
розвиток громадянської свідомості та 
активності в загальному контексті побудови 
демократичної держави.  

8. Принцип інтерактивних механізмів 
здійснення громадського контролю та 
нагляду. Сьогодні процес інтеграції України у 
світове співтовариство як демократичної, 
соціальної, правової держави потребує 
адекватного розуміння сутності, місця й ролі, 
тенденції розвитку контролю в системі 
публічного управління [10]. 

Законом України «Про адміністративні 
послуги» регулюються відносини з 
організації надання адміністративних 
послуг. Це, наприклад, визначення суб’єктів 
надання адміністративних послуг (тобто тих, 
хто надає такі послуги), принципи державної 
політики у сфері надання адміністративних 
послуг, вимоги щодо якості їх надання, 
способи забезпечення інформацією про 
порядок отримання адміністративних послуг, 
строки надання, порядок встановлення 
плати (збору) за адміністративні послуги, 
вимоги до утворення та функціонування 
центрів надання адміністративних послуг, 
порядок надання супутніх послуг тощо [8]. 

Адміністративною послугою є результат 
здійснення владних повноважень суб’єктом 
надання адміністративних послуг за заявою 
фізичної або юридичної особи, спрямований 
на набуття, зміну чи припинення прав та / 
або обов’язків такої особи (пункт 1 статті 1 
Закону). Прикладами адміністративних 
послуг є:  

реєстрація актів цивільного стану 
(шлюбу, народження тощо);  

реєстрація місця проживання;  
реєстрація прав на нерухоме майно;  
реєстрація транспортних засобів, 

отримання посвідчення водія;  
отримання паспортів (у т.ч. 

«закордонного»);  
реєстрація юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців;  
призначення соціальної допомоги, 

субсидії, пенсії;  
дозволи у сфері будівельних та 

земельних відносин та ін. [8]. 
Безпосереднім механізмом надання 

публічних послуг в Україні є створення 
ЦНАП. Переваги системи надання 
адміністративних послуг методами 
створення ЦНАПів. До таких методів 
відносяться: професійність, 
результативність, своєчасність, гендерно-
орієнтований сервіс, зручність, доступність, 
простота. 

Діяльність ЦНАПів є дуже активною, 
населення активно користується їх 
послугами, про що свідчать результати 
діяльності ЦНАПУ м. Рівного у 2017 році 
(табл. 1). 

Вдосконалення системи надання 
адміністративних послуг є також складовою 
частиною процесу децентралізації, який 
активно проводиться в Україні. Так, в 
процесі створення ОТГ одночасно 
проводиться і процес створення ЦНАПів в 
ОТГ. Станом на 2019 рік вже створено в 
країні всього 806 ЦНАПів, 176 з яких 
працюють в ОТГ [9]. 

Основні моделі створення ЦНАПів в ОТГ 
розрізняються за формами обслуговування. 
До таких моделей відносяться: 

ЦНАП у центрі громади; 
Віддалені робочі місця організаторів 

ЦНАП; 
«Виїздний» адміністратор ЦНАП; 
Міжмуніципальне співробітництво; 
Мобільний ЦНАП [9]. 
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Таблиця 1 
Звіт про роботу Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської 

міської ради за 2017 рік [9] 

Назва сектору 
кількість наданих 
адміністративних 

послуг 

кількість 
відмов у 
наданні 

адміністра-
тивних послуг

надані 
консультації 

надходження до 
бюджету, грн 

Оформлення та 
видача паспорта 

громадянина України 
та паспорта 

громадянина України 
для виїзду за кордон 

62 366 4 18 101 3 520 236,00 

Реєстрація, зняття з 
реєстрації місця 
проживання на 

території м. Рівне 

103 513 10 2 650 397 562,05 

Виконавчі органи 
Рівненської міської 

ради та інші суб’єкти 
надання 

адміністративних 
послуг 

30 799 2 211 20 510 1 811 123,11 

Управління 
Державного 

земельного кадастру 
3 840 719 1 400 814 477,53 

Державна реєстрація 
і юридичних осіб та 

фізичних осіб-
підприємців 

18 390 1 2 504 757 428,74 

Державна реєстрація 
речових прав на 

нерухоме майно та їх 
обтяжень 

26 193 197 8 151 1 394 130,40 

Всього 245 101 3 142 53 316 8 694 957,83 

 
Однією з міжнародних інституцій, яка 

надає допомогу в процесі створення ЦНАПів 
в Україні є програма «U-LEAD з Європою». 
Програма надає наступні види допомоги: 

Програма пропонує учасникам наступні 
види допомоги: 

1. Інституційна допомога. 
2. Матеріальна допомога. 
3. Спеціальні види допомоги. 
4. Розробка проектів по створенню та 

модернізації ЦНАП. 
5. Навчальні візити та обмін досвідом. 
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6. Програмний комплекс автоматизації 
роботи центру надання адміністративних 
послуг» (ПК ЦНАП «Вулик») [9]. 

Таким чином, на теперішній час 
держава виконує наступні сервісні функції: 
держава – гарант, держава – партнер, 
держава – інстанція нагляду, держава – 
виконавець послуг для суспільства [2]. 

Висновки. Спираючись на означені 
функції, можна визначити напрями розвитку 
сервісної діяльності держави, в тому числі і у 
регіонах [2]: 

посилення функції стратегічного 
планування; 

вироблення і артикуляція ефективних 
засобів та методів сервісної політики в 
сферах, які найбільше впливають на 
суспільство як систему; 

встановлення нових критеріїв 
вертикальної мобільності державних 
службовців і розробка чітких механізмів 
службового заохочення на основі критеріїв 
сервісної діяльності державної служби; 

орієнтація на соціальні фактори в 
сучасному державному управлінні та в 
розвитку регіонів; 

в процесах формування державної 
політики потрібно оптимізувати 
співвідношення регіональних та 
загальнонаціональних інтересів; 

встановлення стандартів якості 
сервісної діяльності органів державної 
влади може кардинально знизити 
корупціогенність управлінської системи 
старого бюрократичного зразка. 
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Постановка проблеми. На сучасному 

етапі розвитку людства відбуваються 
глибокі зміни у всій системі міжнародних 
відносин. Істотною їх межею стає 
глобалізація. Питання становлення системи 
предметного вивчення глобалізації є 
актуальним не тільки в теоретичній його 
площині, але й з точки зору вибору 
конкретних шляхів розвитку України. 
Ринкові сили і принципи ринкової моделі 
стають загальноприйнятними в публічному 
управлінні. Публічне адміністрування більше 
схоже на «бізнес». Як і управління бізнесом, 
державне управління дедалі частіше 
зосереджує увагу на ефективності, 
продуктивності, гнучкості, застосовуючи 
методи, використовувані здебільшого в 
корпораціях. Іншим виміром зазначених 
процесів стає інтеграція органів державного 
управління в глобальну систему 
міжнародних інституцій, яка забезпечує та 
координує більшість суспільно-економічних 
відносин. Глобалізація забезпечує більшу 
свободу вибору для низького рівня влади 
через революцію інформаційних технологій. 
Для залучення інвестицій або просування 
торгівлі, органи влади безпосередньо 

працюють з іноземними урядами і 
міжнародними корпораціями, і у такий 
спосіб, створюють більше робочих місць і 
стимулюють місцеву економіку. Періодизація 
імперативів механізму державного 
управління на сучасному етапі свідчить, що 
глобальні сили вимагають фундаментальних 
змін у соціальних, економічних, політичних і 
адміністративних системах у всіх країнах.  

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Глобалізація світового розвитку 
є одним з найбільш складних і актуальних 
предметів міждисциплінарних досліджень. 
Автор дослідив сучасні підходи відомих 
вітчизняних та зарубіжних науковців до 
визначення категорії «глобалізація», і 
виявив різні точки зору щодо цієї дефініції, а 
також її різнорідну природу походження, а 
саме: як процес уніфікації (універсалізації) 
ідей, норм поведінки цінностей: Д. Белл, 
Ч. Морісон, С. Мочерний, В. Пєрская, 
О. Чумаков, К. Шот; як інтегративна 
властивість ринків: Ж. Адда, Л. Бляхман, 
Гж. Колодко, Дж. Сорос, Т. Фрідман, 
С. Хофман; як детериторіалізація соціально-
економічних явищ і процесів: А. Аппадураї, 
У. Бек, Д. Гелд, Д. Голдблатт, Дж. Парратон, 
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М. Уотерс; як інтенсифікація соціально-
економічних трансформацій: Е. Гіденс, 
М. Інтрилігейтор, В. Міхеєв, А. Тейт, 
Ю. Шишков; як процес формування 
глобальних управлінських структур або 
проект глобального управління: М. Ільїн, 
В. Міхеєв, А. Панарін, В. Сіденко, А. Уткін, 
Т. Шанін; як форми і методи світової 
експансії: О. Білорус, А. Вебер, В. Інозємцев, 
В. Лукашевич; як тенденція в розвитку 
людської цивілізації: Н. Глейзер, В. Міронов, 
Дж. Стігліц; як розмивання меж державного 
суверенітету: М. Арчер, Б. Баді, І. Лукашук, 
К. Омає; як результат науково-технічного 
прогресу: М. Делягін, Ю. Пахомов, Т. Шанін.  

Узагальнення наукових концепції 
глобалізації та трансформації методів 
державного управління в умовах 
глобалізації наведено в працях таких 
вітчизняних вчених як Алейнікова О.В. [7], 
Безтелесна Л.І. [2], Валіулліна З.В. [1], 
Гладченко А.Ю. [5], Джинджоян В.В. [8], 
Мешко Н.П. [4], Сазонець І. [2; 5; 6; 7; 8], 
Сазонець О.М. [3; 9], Саричев В.І. [9].  

Мета статті. Це дало змогу автору 
визначити основною мето статті формування 
пріоритетів державного управління в умовах 
глобалізації, як вищого ступеня 
інтернаціоналізації національних відносин і 
поступове утвердження в якості панівних 
загальноцивілізаційних принципів, норм і 
цінностей у системі суспільних відносин. Такі 
відносини регулюються міжнародними 
інститутами глобального типу, на основі 
парадигмальних принципів формування 
глобальної суспільної системи, таких як: 
системність, взаємозалежність, відкритість, 
суперечливість, субординованість, 
нелінійність, уніфікованість та 
конвергентність.  Глобальні масштаби 
процесу, його не високий рівень керованості 
робить актуальною і іншу задачу   
дослідження процесів регіоналізму в 
глобальній структурі світової економіки.  

Структурні зміни, що усунули 

обмеження на ринках, вільна купівля-
продаж власності, успіхи в створенні 
корпорацій і бухгалтерської звітності і 
формування надійних фінансових інститутів   
все це сприяло зниженню ризиків і розвитку 
підприємництва. На відміну від цього в решті 
частини світу відношення власності і інші 
суспільні інститути залишалися традиційно 
націлені на захист громадських і кланових 
пріоритетів, на підтримку соціальної 
рівноваги і були набагато менш придатні до 
того, щоб допускати самостійність окремих 
осіб, заохочувати новаторство і ризиковані 
соціальні зміни. Це дало змогу 
стверджувати, що людство вступило в епоху 
постіндустріального суспільства, яке є 
узагальненою назвою таких більш 
конкретизованих наукових теорій 
цивілізаційного розвитку як технотронне 
суспільство, інформаційне суспільство, 
суперіндустріальне суспільство (рисунок). 

З поданого рисунку, ми можемо 
визначити, що основними елементами 
розвитку економіки держави в сучасному 
суспільстві є створення талантів, охорона 
навколишнього середовища, поліпшення 
якості життя, підвищення культури і її 
толерантність, партнерство в межах 
інформаційного простору. 

Всі перераховані положення дають 
підстави стверджувати, що роль держави в 
регулюванні процесів економічного 
характеру повинна базуватися на принципах 
регулювання діяльності міжнародних 
корпорацій системою глобальних інститутів. 
Однак, діяльність органів державного 
управління України в системі глобальних 
інститутів, спільна координація суспільно-
економічних процесів є певною мірою, 
досить фрагментарними. За роки 
незалежності, у системі державного 
управління України не сформовано сталої 
взаємодії уряду, зокрема, з такими 
глобальними утвореннями, як Організація 
Об’єднаних Націй, яка містить
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Рисунок. Генезис наукових ідей та імперативів розвитку  економіки в умовах глобалізації 
 

у своїй структурі Світову організацію 
торгівлі, Світовий банк та інші релевантні до 
економічного розвитку підрозділи, що 
функціонують на засадах наддержавної 
координації колегіального характеру. 

Особливої актуальності проблематиці 
надає і те, що сьогодні одним із складних 
наукових завдань теорії міжнародних 
відносин є визначення парадоксального 
феномену регіоналізації у середовищі 
глобалізації. Якщо процес глобалізації 
передбачає транспарентність національних 
кордонів внаслідок інтенсифікації потоків 
капіталу, товарів, технологій та людських 

ресурсів, то процес регіоналізації 
асоціюється з різнорівневою та 
протекціоністською політикою. 

Новітня теорія інтеграції виокремлює 
два підходи щодо генезису та розвитку 
регіоналізму: «результат» та «відповідь». 
По-перше, модель, яка передбачає 
недискримінаційну поведінку інтегрованих 
держав стосовно третіх країн, що не 
суперечить принципам глобалізації. По-
друге, модель, що навпаки передбачає 
дискримінаційний режим стосовно країн, які 
не увійшли до інтеграційного об'єднання. 

На основі компаративного аналізу, було 
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виявлено, що нині міждержавне 
співробітництво представлено значною 
кількістю міжнародних інституцій як 
універсального характеру, так і вузької 
спрямованості, через які національні 
системи державного управління реалізують 
свої політики. Найбільш застосовуваними є, 
зокрема, такі: Азіатсько-Тихоокеанське 
економічне співробітництво (АТЕС); 
Сonsumers International (КІ); Організація 
економічного співробітництва (ОЕС); 
Євразійська патентна організація (ЄАПВ); 
Європейська асоціація вільної торгівлі (EU 
EFTA); Міжнародна торгова палата (ICC). 
Однак, водночас ці організації мають досить 
обмежену географічну діяльність, а 
принципи інтеграції до зазначених 
інституцій мають дуже специфічну 
спрямованість. 

На противагу зазначеним інституціям, 
система організацій ООН має більш 
комплексну структуру, яка містить в собі як 
регіональні дочірні організації, які 
акцентують увагу на торгових та 
економічних відносинах, так і 
спеціалізовані міжнародні організації, які 
за кількістю країн, що приєднались, у 
декілька разів перевищують альтернативні 
міжнародні інституції. У такий спосіб, у 
системі ООН є понад 30 організацій, що 
забезпечують комплексність при 
застосуванні різноманітних інструментів 
системою органів державного управління. 
Стосовно механізмів державного 
управління в системі організацій ООН, 
необхідно підкреслити, що національні 
уряди, які є активними гравцями в системі 
організацій ООН, мають змогу ефективніше 
відстоювати власні торгові інтереси, на 
відміну від систем державного управління 
тих країн, які не інтегровані або частково 
інтегровані. 

Протягом останніх десятиліть 
міжнародні організації розширили і 
переглянули свої мандати і завдання, 

досягнувши глобального рівня за рахунок 
кількості членів, ставши одним з головних 
предметів критики щодо прискорення 
процесу глобалізації, невдачі їх місій або 
поверхневого погляду на процеси 
лібералізації міжнародної торгівлі. При 
цьому, вони забезпечують основу для 
переговорів і оформлення торгових угод. 
Водночас, системи органів державного 
управління на національному рівні 
втратили деякі компетенції щодо 
ефективного процесу регулювання торгової 
діяльності. Причиною такого становища 
насамперед є інтенсифікація процесів 
транснаціоналізації, інформатизації, 
інституціоналізації економіки. 

Висновки. В статті досліджено та 
узагальнено основні тенденції  процесу 
глобалізації в контексті розвитку світової 
економіки. Встановлено, що на сучасному 
етапі розвитку людства відбуваються глибокі 
зміни у всій системі міжнародних відносин. 
Процес глобалізації охоплює різні сфери 
світової економіки, а саме: зовнішню, 
міжнародну, світову торгівлю товарами, 
послугами, технологіями, об'єктами 
інтелектуальної власності; міжнародний рух 
чинників виробництва (робочої сили, 
капіталу, інформації); міжнародні фінансово-
кредитні і валютні операції (безвідплатне 
фінансування і допомога, кредити і позики 
суб'єктів міжнародних економічних відносин, 
операції з цінними паперами, спеціальні 
фінансові механізми і інструменти, операції з 
валютою); виробнича, науково-технічна, 
технологічна, інжинірингова і інформаційна 
співпраця. Це потребує нових методів 
державного управління, які повинні 
спиратися на співпрацю із міжнародними 
інститутами. 
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PUBLIC ADMINISTRATION AS A NEW MODEL OF ORGANIZATION OF ACTIVITES OF POWER 
AUTHORITIES 

_______________________________________________________________________________________ 

 
У статті здійснено комплексне дослідження проблем публічного адміністрування як 

нової моделі організації діяльності органів владних повноважень. Визначено, що поняття 

«публічне адміністрування» характеризується розрізненістю поглядів на його зміст, часто 

пов’язаних із традиційністю застосування в окремих сферах. З’ясовано зміст державної 

політики щодо публічного адміністрування, її мету, завдання, принципи та пріоритетні 

напрямки. Обґрунтовано тезу про те, що суб’єкти публічного адміністрування становлять 

окрему категорію публічних органів. Визначено адміністративно-правовий статус цих 

суб’єктів. Доведено, що форми публічного адміністрування поділяється на дві групи – 

правові та організаційні, а специфіку діяльності суб’єктів публічного адміністрування 

відображає сукупність методів, що застосовуються для її здійснення. Сформульовані 

конкретні пропозиції щодо стратегічних напрямів подальшого розвитку публічного 

адміністрування в Україні 
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The article provides a comprehensive study of the problems of public administration as 
a new model of organizing the activities of public authorities. It is determined that the concept 
of «public administration» is characterized by differences in views on its content, often 
associated with the traditional application in certain areas. The content of the state policy on 
public administration, its purpose, tasks, principles and priority directions are clarified. The 
thesis that the subjects of public administration constitute a separate category of public 
bodies is substantiated. The administrative and legal status of these entities has been 
determined. It is proved that the forms of public administration are divided into two groups – 
legal and organizational, and the specifics of the subjects of public administration reflects a 
set of methods used for its implementation. Specific proposals for strategic directions of 
further development of public administration in Ukraine have been formulated 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Ключові слова: адміністративна діяльність, адміністративна послуга, державне 
управління, орган владних повноважень, орган публічної адміністрації, публічна діяльність, 
публічне адміністрування, публічне управління 

 
Keywords: administrative activity, administrative service, public administration, public 

authority, public administration body, public activity, public administration, public administration 
 
Постановка проблеми. Процес 

розбудови сучасної демократичної держави 
набув особливо стрімких темпів в останні 
кілька років, що зумовлено, насамперед, 
реалізацією Україною європейського вибору 
та утвердженням міжнародних та 
європейських стандартів у сферах 
забезпечення прав і свобод громадян, 
організації діяльності органів державної 
влади та місцевого самоврядування. 
Зазначене, безумовно, має ключовий і 
визначальний вплив на процеси, які 
відбуваються в сфері здійснення публічної 
влади та організації управлінських процесів 
у всіх ключових сферах публічної діяльності. 
Крім того, вибір європейського вектору 
розвитку для України означає рух у 
напрямку європейської цивілізаційної 
моделі, що передбачає складний 
демократичний перехід до політично 
організованого, відповідального суспільства 
нової якості, в якому поступово підвищується 
рівень ділової активності та політичної участі 
громадян, забезпечення їхніх прав і свобод, 
формується нова структура соціального 

простору. Всі ці якісні зміни у структурі та 
змісті громадянського суспільства неминуче 
детермінують зміни у формі та змісті 
держави, особливо в системі державного 
управління, що передбачає,насамперед, 
докорінну зміну формату спілкування 
держави та громадян. І підґрунтям такого 
нового «формату» має стати формування 
ефективної та результативної системи 
публічного управління, адекватної 
українським реаліям і світовим тенденціям. 

У зв’язку з цим, спостерігається певне 
зростання кількості наукових досліджень, 
дискусій, обговорень, що пов’язані із 
застосуванням і впровадженням в обіг нових 
управлінських категорій, принципів, форм та 
методів діяльності, чільне місце серед яких 
посідають «належне врядування», 
«електронне врядування», «публічне 
управління» і, безумовно, «публічне 
адміністрування». Водночас наукові погляди 
на сутність публічного адміністрування як 
правової категорії дуже різняться залежно 
від застосованих методів досліджень і форм 
імплементації праць закордонних 
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дослідників до вітчизняних, що вносить 
певну термінологічну плутанину і не сприяє 
системності та логічності розуміння цього 
поняття. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Концептуальні питання правової 
природи публічного адміністрування 
неодноразово ставали об’єктом дослідження 
багатьох вітчизняних вчених. Серед таких 
авторів варто відмітити В.Б. Авер’янова, О.Ф. 
Андрійко, Г.В. Атаманчука, Д.М. Бахраха, 
В.М. Бевзенка, Ю.П. Битяка, В.В. Галунька, 
В.М. Гаращука, І.П. Голосніченка, 
І.С. Гриценка, Є.В. Додіна, О.О. Дрозда, Д.М. 
Лук’янця, С.В. Ківалова, Т.О. Коломоєць, В.К. 
Колпакова, А.Т. Комзюка, М.Н. Курка, О.В. 
Кузьменка, Я.В. Лазура, Р.С. Мельника, М.В. 
Савчина, В.Ф. Сіренка, Ю.О. Тихомирова, 
О.Н. Ярмиша та інших. Але, незважаючи на 
відносно глибоку розробленість зазначеної 
проблематики, системним особливостям 
модернізації системи публічного 
адміністрування, залежно від національної 
специфіки суспільних трансформацій, не 
було приділено достатньої уваги. Саме тому 
ці питання в науці публічного управління 
потребують подальшого всебічного 
дослідження. 

Метою статті є аналіз та узагальнення 
наукових підходів до визначення категорії 
«публічне адміністрування», що містяться у 
вітчизняній та іноземній науковій літературі, 
а також формулювання власної точки зору 
на її поняття та складові елементи. 

Виклад основного матеріалу. Сьогодні 
термін «адміністрування» є одним із тих 
понять, яке, внаслідок активної модернізації 
вітчизняної адміністративно-правової 
доктрини та європейських інтеграційних 
процесів, активно використовується і в 
науковій, і в правотворчій, і в 
правозастосовній сферах. Найчастіше ж 
поняття «адміністрування» доповнюється 
прикметником «публічне», і має при цьому 
різне тлумачення. Так, у науковій літературі 

домінує її розуміння як процесу здійснення 
публічного управління через формування та 
реалізацію системи виконавчих органів 
демократичного врядування – публічних 
адміністрацій, на всіх рівнях соціальної 
структуризації суспільства [1, С. 121; 2, С. 
118]. При цьому частина дослідників 
стверджує, що управління завжди 
передбачає певну імперативність прийняття 
і, як наслідок, виконання управлінських 
рішень. Адміністрування ж, на їх 
переконання, слід розуміти як форму 
надання управлінської послуги з 
урахуванням інтересів всіх верств населення 
[3, С. 33; 4, С. 114]. Однак, очевидно, що 
термін «адміністрування» є дещо ширшим і 
відображає ті процеси, які притаманні 
зарубіжній практиці організації та діяльності 
владних суб’єктів. Термін же «публічне 
адміністрування» в зарубіжних джерелах 
визначається і як сфера вивчення або 
дисципліна, і як сфера практичної діяльності 
[5; 6, С. 131-132]. У роботах вітчизняних 
дослідників публічне адміністрування 
розуміється або як сукупність органів, 
установ та організацій, які здійснюють 
адміністративні функції [7, С. 97], або як 
адміністративна діяльність, що здійснюється 
цією адміністрацією в інтересах всього 
суспільства [8, С. 54], або як сфера 
управління публічним сектором з боку 
публічної адміністрації [9, С. 124]. Не 
викликає сумніву, що формування сучасної 
концепції публічного адміністрування у 
вітчизняній науці має відбуватись на базі 
європейської практики її розуміння, 
європейського досвіду побудови системи 
публічного управління, однак з обов’язковим 
урахуванням специфіки нашої держави та 
помилок, допущених на практиці під час 
реалізації адміністративної реформи з метою 
попередження їх повторення.  

Аналізуючи ґенезу терміну «публічне 
адміністрування» у вітчизняному науковому 
просторі, слід зазначити, що відступ від 
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панування концепції тотального державного 
управлінського владарювання, а також 
сприйняття того факту, що управління 
здійснюється лише в окремій частині 
суспільних відносин, врегульованих 
нормами адміністративного права, мало 
наслідком розширення змісту 
«адміністрування» на ті сфери, що були 
визначені В.Б. Авер’яновим як «не 
управлінські» (застосування 
адміністративного примусу, розгляд скарг, 
розгляд індивідуальних адміністративних 
справ та прийняття індивідуальних актів, 
надання адміністративних послуг, прийняття 
зобов’язуючих рішень щодо приватних осіб). 
Відповідно, набула поширення теза, що 
публічне адміністрування повинне 
сприйматися в обсязі всіх врегульованих 
адміністративним правом суспільних 
відносин, не обмежуючись тільки 
управлінням. Теоретичне опрацювання саме 
не управлінських сфер (у першу чергу, 
сприяючого врядування) і стало приводом до 
утвердження поняття «публічне 
адміністрування» [10, С. 7-8].  

Подібне тлумачення терміну «публічне 
адміністрування» виглядає зрозумілим, 
оскільки включає до свого змісту всю 
виконавчо-розпорядчу діяльність владних 
суб’єктів. Однак, крім визначеності будь-яка 
термінологія, в тому числі і юридична, 
повинна мати власне призначення, стати 
корисною для теоретичного і практичного 
використання, відображаючи суттєві 
властивості та зв’язки явищ матеріального 
світу. Але закріплення за категорією 
«публічне адміністрування» всієї існуючої 
системи відносин, що виникають за участю 
органів публічної адміністрації, на наш 
погляд, не є остаточним вирішенням 
проблеми. По-перше, виконавчо-розпорядча 
діяльність владних суб’єктів становить 
широкий спектр діяльності, яку дуже важко 
підвести під спільні правила та процедури, а 
їх об’єднання не сприятиме «налагодженню 

діяльності існуючих суб’єктів реалізації 
публічної влади шляхом виконання 
публічних функцій на єдиних засадах та за 
єдиними правилами» [11, С. 105]. А по-друге, 
сучасна «людиноцентристська» концепція в 
сучасних умовах вимагає  поступової зміни 
ідеологія виконавчої влади - «від керування 
держави людиною і суспільством до 
служіння держави інтересам людини і 
суспільства» [12, С. 102].  

У таких умовах модернізація публічної 
адміністрації (порівняно з державним 
управлінням) стосується як кількісних 
параметрів (включення  органів місцевого 
самоврядування), так і змістовних 
характеристик – переважну спрямованість 
органів публічної адміністрації на реалізацію 
конституційного припису щодо змісту та 
спрямованості діяльності держави, які 
визначаються правами і свободами людини 
та їх гарантіями [13, С. 73]. А завдання, що 
постають перед адміністративним правом на 
певному етапі його розвитку, можуть 
спричинювати відповідні кількісні і якісні 
зміни в структурі предмета правового 
регулювання, корегувати вектори 
подальшого розвитку окремих видів 
суспільних відносин, змінювати засадничу 
ідеологію управлінських стосунків [14, С. 
453]. Відповідно, повинні змінюватися і 
суспільне призначення та завдання 
адміністративного права, що сьогодні 
полягає в тому, що воно виступає основним 
регулятором гармонійних взаємостосунків 
між публічною адміністрацією, суб’єктами 
виконавчої влади і місцевого 
самоврядування та громадянами [15, С. 178].  

Водночас, включення до змісту терміну 
«публічне адміністрування» всього обсягу 
виконавчо-розпорядчої діяльності владних 
суб’єктів та закріплення за ним всієї 
сукупності відносини, які виникають за 
участю органів публічної адміністрації, не є 
повністю виправданим. Адже даний варіант 
не дозволяє відмежувати відносини, що 
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виникають між приватною особою та 
суб’єктом владних повноважень, які 
захищаються в порядку адміністративного 
судочинства. Більш перспективним, на наш 
погляд, є розуміння «публічного 
адміністрування» в якості зовнішньо 
спрямованої діяльності суб’єктів публічної 
адміністрації, яка полягає у встановленні, 
зміні або припиненні прав та обов’язків 
приватних суб’єктів шляхом прийняття 
нормативних актів, адміністративних актів, 
вчинення юридично-значущих дій. Хоча і це 
твердження теж є об’єктом критики в 
адміністративно-правовій доктрині. Що ж 
стосується внутрішньо організаційної 
діяльності органів виконавчої влади, а також 
інших органів державної влади (наприклад, 
переміщення державних службовців, 
реалізація дисциплінарної відповідальності 
тощо), то її можна називати внутрішньою 
управлінською діяльністю.  

Адміністративна діяльність із 
здійснення виконавчих завдань, як правило, 
охоплюється поняттям «регулювальне 
адміністрування». Відповідно, повноваження 
на здійснення виконавчих завдань є 
складовою регулювального публічного 
адміністрування, яке згідно з традиційними 
поглядами,  відображає діяльність, 
спрямовану на відвернення небезпек [16, С. 
67-68]. Ці повноваження реалізують 
наглядові адміністративні органи, що 
здійснюють точкові заходи втручання, 
видаючи приписи, заборони та проводячи 
контрольні дії у сферах, які в усьому іншому 
розвиваються за своїми власними 
закономірностями. Регулювальне публічне 
адміністрування використовує передусім 
імперативні інструменти та встановлює межі 
для приватних інтересів.  

В той же час, трансформації в розумінні 
місця і ролі владних суб’єктів у процесах 
регулювання суспільним розвитком 
зумовили зміни в розумінні змісту 
регулювального публічного адміністрування. 

Сучасне регулювальне публічне 
адміністрування займається не лише 
відверненням небезпек, але і вдається до 
запобігання ризикам. При цьому зазнають 
змін його юридичні інститути: діяльність не 
обмежується застосуванням імперативних 
засобів, а використовуються інструменти 
попередження та рекомендації, 
попереднього узгодження та порозуміння. 
Тому і двополюсні відносини «втручання-
відвернення» перетворилися на 
багатополюсні правовідносини. 
Регулювальне публічне адміністрування не є 
застарілим типом публічно-адміністративної 
діяльності, а є виразом виконання 
найважливіших завдань держави, що має 
реагувати на нові потенціали небезпек. 
Діапазон завдань сьогодні сягає від права 
технічної безпеки до профілактики боротьби 
зі злочинністю [17, С. 49].  

Ще одним видом публічного 
адміністрування є планувальне публічне 
адміністрування. За зовнішніми ознаками в 
планувальному публічному адмініструванні 
можна виявити суттєві відмінності, хоча воно 
в різноманітних формах пронизує публічно-
адміністративну діяльність. Воно 
здійснюється не лише тоді,  коли виступає в 
усталених юридичних формах,  як це має 
місце в системі планування розвитку 
територій. Воно відіграє вирішальну роль і в 
гуманітарній сфері, сприяючи розвитку 
культури, освіти, науки тощо. 
Адміністративна діяльність із надання 
послуг є наступним видом повноважень 
публічної адміністрації, що стосується 
надання послуг. Даний вид адміністрування 
«забезпечує можливість життя та 
поліпшення життя членів спільноти, 
безпосередньо сприяючи переслідуванню 
їхніх інтересів наданням послуг» [18, С. 88]. 
Метою запровадження у правовому обігу 
категорії «адміністративні послуги», а також 
здійснення відповідного виду 
адміністрування є створення зручних для 
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громадян та інших приватних осіб умов 
спілкування з приводу задоволення їх 
потреб з уповноваженими органами 
виконавчої влади, органами місцевого 
самоврядування та іншими суб'єктами 
владних повноважень [19, С. 152].  

Окремим із охарактеризованих видів 
публічного адміністрування є таке, що 
здійснюється на виконання контрольних 
завдань. Адміністрування з приводу 
контролю та нагляду здійснюють усі органи 
публічної адміністрації у тій сфері, де 
реалізується ними управлінська діяльність. 
Цей вид діяльності виділено в окрему групу, 
оскільки відповідні процеси забезпечення 
законності, як правило, становлять не просто 
виконання закону, а діяльність із 
використанням різноманітних комбінацій 
інструментів, яку не можна наперед 
окреслити в усіх подробицях за допомогою 
правових приписів. Тут також слід відмітити,  
що реалізація контрольних завдань вимагає 
визначення такого аспекту, як доцільність та 
передбачає більшу свободу вибору 
контролюючого суб’єкта, ніж при здійсненні, 
наприклад, адміністрування і з надання 
послуг.  

Типовими формами дій публічної 
адміністрації сучасна зарубіжна 
адміністративно-правова доктрина визначає 
плани та нормо установчі акти. Тому 
публічне адміністрування зі спрямування та 
підтримки сфер соціального, економічного 
або культурного життя є скерувальним 
публічним адмініструванням, а реалізація 
повноважень надання дорадчих послуг, 
передачі інформації або забезпечення 
організаційної допомоги називають 
посередницьким публічним 
адмініструванням [20, С. 75-76]. Відповідно у 
наведеному контексті скерувальні 
повноваження можуть виникнути на основі 
реалізації як виконавчих завдань, так і 
публічно-адміністративної діяльності з 
надання послуг. Даний вид повноважень 

здійснюється також на основі завдання з 
планування, що є виразом зростання 
державної відповідальності, яка не 
обмежується керуванням окремими 
випадками, а вимагає концепцій.  

Організація посередницького 
публічного адміністрування пов’язане з 
наданням дорадчих послуг, передачею 
інформації або забезпеченням 
організаційної допомоги. У аналізованому 
контексті публічна адміністрація як 
посередник перебуває в одному понятійному 
змісті з поняттями само відповідальності та 
самоорганізації,  порівняно з якими вона 
бере на себе додаткову роль адміністрації. 
Тому, як відмічається дослідниками, її 
діяльність такого ґатунку можна вивести з 
адміністративного права меншою мірою, ніж 
засоби прямого адміністративного 
спрямовування, зокрема, наказ і примус. 
Однак, при більш ретельному дослідженні, 
такі повноваження органів публічної 
адміністрації призводять не до менших,  а,  
навпаки,  до інших загроз.  Зокрема, 
ставиться питання забезпечення 
нейтральності органів публічної 
адміністрації, які спочатку заангажовано 
виступали посередниками, а потім мусять 
дистанційно ухвалювати рішення [21, С. 114]. 

Отже, поняття «публічне 
адміністрування» характеризується 
розрізненістю поглядів на його зміст,  часто 
пов’язаних із традиційністю застосування в 
окремих сферах. В той же час, найменш 
критикованою у науковому середовищі є 
позиція щодо розуміння категорії «публічна 
адміністрація» як сукупності органів 
виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування та інших суб’єктів, які 
відповідно до закону чи адміністративного 
договору мають повноваження 
забезпечувати виконання законів, діяти в 
публічних інтересах, тобто виконувати 
публічні функції. Тому можна вважати, що 
найбільш прийнятним є віднесення до її 
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суб’єктного складу органів виконавчої 
влади,  органів влади Автономної Республіки 
Крим,  органів місцевого самоврядування та 
інших суб’єктів при здійсненні ними владних 
управлінських функцій на основі 
законодавства, у тому числі і на виконання 
делегованих повноважень.  

Щодо питання визначення обсягу 
діяльності, яка становить зміст публічного 
адміністрування, то такий варіант, коли 
поняття «публічне адміністрування» 
включає всю виконавчо-розпорядчу 
діяльність владних суб’єктів та за ним 
закріплюються всі відносин, які виникають 
за участю органів публічної адміністрації, не 
є перспективним. Даний варіант не дозволяє 
відмежувати відносини, що виникають між 
приватною особою та суб’єктом владних 
повноважень, та які захищаються в порядку 
адміністративного судочинства, а веде до 
об’єднання під одним поняттям відносини,  
що не мають спільних принципів, процедур, 
завдань та цілей.  

Висновки. Таким чином, під публічним 
адмініструванням як новою моделлю 
організації діяльності суб’єктів владних 
повноважень слід розуміти регламентовану 
нормативно-правовими актами діяльність 
відповідних суб'єктів, спрямовану на 
здійснення реалізації норм правових актів, 
що регламентують певну сферу суспільно-
політичного життя шляхом прийняття 
адміністративних актів, адміністративних 
рішень, надання встановлених 

законодавством адміністративних послуг та 
вчинення інших юридично-значущих дій. 
Суб’єкти публічного адміністрування 
складають окрему категорію державних 
органів, адміністративно-правовий статус 
яких характеризується наступними рисами: 
вони здійснюють державно-владний вплив 
на об’єкт публічного адміністрування; їх 
головною рисою є наявність у них владних 
повноважень, які дозволяють їм втілювати 
власну волю в формі управлінських рішень; 
правовою основою їх діяльності в 
переважній більшості випадків стають 
норми адміністративного права; в процесі 
власної діяльності дані суб’єкти 
використовують виключно форми та методи 
публічного адміністрування. Сукупність форм 
публічного адміністрування поділяється на 
дві основні групи – правові (видання 
правових актів і регламентування 
адміністративних договорів) та організаційні 
(які на відміну від правових не пов’язуються 
з реалізацією державно-владних 
повноважень суб’єктами публічного 
адміністрування, а в переважній більшості 
випадків сприяють їх здійсненню). 
Неможливо відмежувати відносини, які 
виникають між приватною особою та 
суб’єктом владних повноважень і які 
захищаються в порядку адміністративного 
судочинства – це призведе веде до 
об’єднання під одним поняттям відносини, 
що не мають спільних принципів, процедур, 
завдань та цілей. 
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У статті проведено аналіз досвіду провідних країн світу щодо впровадження та 
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Постановка проблеми. Державне 

управління у сфері подолання наслідків 
Чорнобильської катастрофи повинне стати 

науково обґрунтованим. і стабільним. 
Потрібна така система управління з 
подолання наслідків Чорнобильської 
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катастрофи, яка б об’єднала всі напрямки: 
соціальний захист і реабілітація населення, 
яке постраждало внаслідок катастрофи; 
екологічне оздоровлення радіоактивно 
забруднених територій; економічне і 
соціальне відродження населених пунктів; 
узагальнення наукових даних та створення 
більш ефективної нормативно-правової бази 
щодо розв’язання всіх проблем, пов’язаних з 
подоланням наслідків Чорнобильського 
лиха, дозволивши перейти до нової фази – 
відродження та розвитку. Є необхідним 
постійний контроль за станом радіаційної 
безпеки. 

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. На актуальність проблеми 
державного регулювання екологічною 
безпекою вказують численні теоретичні 
дослідження та узагальнення як 
українських, так і зарубіжних вчених. 
Означені проблеми ґрунтовно розглядали 
Д. В. Зеркалов, І.М. Ляшенко, 
Б.М. Данилишин, А.В. Степаненко, 
В.О. Владимиров, Г.О. Білявський, 
Р.С. Фурдуй, І.К. Костіков та ін. фахівці. У 
своїх дослідженнях вони аналізують 
особливості екологічної політики й 
екологічної культури нашої країни та держав 
світу, визначають міжнародні і 
внутрішньополітичні парадигми радіаційної 
безпеки як складової частини національної 
безпеки України. Критичні технології і 
інфраструктура атомної енергетики значною 
мірою пов’язана з національною і 
військовою безпекою держави. Важливі 
аспекти цієї тематики досліджував 
Сазонець І.Л. в своїх працях [7; 8]. В 
поданому дослідженні подано аналіз стану 
державного управління радіаційною 
безпекою, яка в нашій країні є важливою 
умовою забезпечення екологічної безпеки. 
Визначено основні підходи до управління 
екологічною безпекою в провідних країнах 
світу.  

Мета статті. Метою статті є аналіз 

іноземного досвіду контролю екологічної 
безпеки в контексті наслідків аварії на ЧАЕС. 
Визначено основні напрями імплементації 
іноземного досвіду в практичну діяльність 
органів державного управління України.  

Виклад основного матеріалу. 
Надзвичайна актуальність вирішення 
проблем, обумовлених Чорнобильською 
катастрофою, знайшла своє відображення в 
Основному законі України – Конституції 
України (1996 р.) [2]. Конституційні права і 
обов'язки стосуються всіх громадян держави 
і, природно, розповсюджуються і на 
постраждалих внаслідок Чорнобильської 
катастрофи. Одними з найважливіших для 
забезпечення захисту населення від 
наслідків Чорнобильської катастрофи в 
Конституції України є такі положення: 

1. Забезпечення екологічної безпеки і 
підтримання екологічної рівноваги на 
території України, подолання наслідків 
Чорнобильської катастрофи – катастрофи 
планетарного масштабу, збереження 
генофонду України е обов'язком держави 
[ст. 16]. 

2. Людина, її життя і здоров'я ... 
визнаються найвищою соціальною цінністю 
[ст. 3]. 

3. Конституція має найвищу юридичну 
силу. Закони та інші нормативні акти 
приймаються на основі Конституції і повинні 
відповідати їй [ст. 8]. 

4. Кожен має право на безпечне для 
життя і здоров'я довкілля та на 
відшкодування завданої порушенням цього 
права шкоди ... [ст. 50]. 

5. Кожен зобов'язаний не заподіювати 
шкоду природі, культурній спадщині, 
відшкодовувати завдані ним збитки [ст. 66] 
[2]. 

Планомірно створюється законодавча 
база з загальних питань радіаційної безпеки 
та радіаційного захисту заселення. У 1994-
1995 рр. Верховною Радою України 
затверджені і введені в дію «Концепція 
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державного регулювання безпеки та 
управління ядерною галуззю». Закони 
України «Про використання ядерної енергії 
та радіаційну безпеку» [3] і «Про 
поводження з радіоактивними відходами» 
[4]. У 1998 році введені в дію Закон України 
«Про радіаційний захист людини від 
іонізуючих випромінювань» (затверджений 
14 січня 1998р.) [5] та Норми радіаційної 
безпеки України – НРБУ-97. Вперше в 
Україні з часів початку використання 
ядерної та атомної енергії в основному 
створена правова та законодавча база з 
питань використання ядерної енергії і 
протирадіаційного захисту населення, яка 
стала частиною створюваної в державі 
Системи Ядерного законодавства. Аварія на 
ЧАЕС 1986 р., яка за своїми масштабами 
стала національною трагедією України, 
вимагає зміни ставлення як, до оцінки 
впливу радіонуклідів чорнобильського 
викиду на природне середовище так і до 
комплексного аналізу впливу усіх чинників 
катастрофи на організм людини, 
навколишній тваринний та рослинний світ, 
водний та повітряний басейни. Чим далі у 
часі віддаляється Чорнобильська 
катастрофа, тим більш проявляються зміни у 
стані природного середовища, ще більше 
питань на які потрібно дати вичерпні 
відповіді.         

Відповідно до Закону України «Про 
правовий режим територій, що зазнали 
радіоактивного забруднення внаслідок 
Чорнобильської катастрофи» [6] визначено 
які органи здійснюють радіаційний контроль 
на територіях забруднених в внаслідок 
Чорнобильської катастрофи а саме, 
прогнозні оцінки сумарної дози опромінення  
людей, а також контроль за додержанням  
норм радіаційної безпеки здійснюються 
Міністерством охорони здоров'я України.  

Загальна оцінка радіаційної обстановки 
на території зон, що зазнали радіоактивного 
забруднення, радіоекологічний моніторинг 

території, методичне керівництво та 
координація робіт по визначенню 
радіаційної обстановки здійснюються 
Державною службою з надзвичайних 
ситуацій України. 

Радіаційний контроль за рівнем 
радіоактивного забруднення 
сільськогосподарських угідь здійснюється 
Міністерством розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства, водних ресурсів 
- Державним агентством водних ресурсів 
України; підземних вод та корисних копалин 

– Державною службою геології та надр 
України, атмосферного повітря на території 
населених пунктів – Державною службою 
України з надзвичайних ситуацій. 
Радіаційний контроль за рівнем 
радіоактивного забруднення 
сільськогосподарської продукції і продуктів 
харчування здійснюється Міністерством 
розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства та Міністерством охорони 
здоров'я України. 

Радіаційний контроль за рівнями 
радіоактивного забруднення залізничного, 
водного, авіаційного та автомобільного 
транспорту, їх складових частин, вирішення 
питань про надання дозволу на його 
переміщення за межі зон відчуження та 
безумовного (обов'язкового) відселення 
здійснюється міністерствами і відомствами, 
яким належать вказані транспортні засоби, 
за участю в необхідних випадках 
відповідних служб Міністерства внутрішніх 
справ України. 

Радіаційний контроль за  вивезенням 
домашніх і побутових речей, знарядь праці 
та будівельних матеріалів за межі 
радіоактивно забрудненої території, з якої 
передбачається відселення людей, 
здійснюється органами державного 
санітарного нагляду та відповідними 
службами Державною службою з 
надзвичайних ситуацій України, а домашніх 
тварин – Державною службою України з 
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питань безпечності харчових продуктів та 
захисту споживачів. 

Контроль за достовірністю і 
об'єктивністю даних відомчих служб, що 
здійснюють радіаційний контроль, 
незалежно від їх підпорядкування 
покладається на Державну службу України з 
надзвичайних ситуацій, а метрологічний 
контроль – на Міністерство розвитку 
економіки, торгівлі та сільського 
господарства та Державну службу України з 
питань безпечності харчових продуктів та 
захисту споживачів. 

Відомчий радіаційний контроль за 
рівнями радіоактивного  
забруднення продукції здійснюється 
підприємствами, об'єднаннями і  
організаціями, які її виготовляють [ст. 21] [6]. 

З метою вдосконалення діяльності 
щодо подолання наслідків Чорнобильської 
катастрофи, посилення захисту 
постраждалих громадян, покращення 
контролю за радіаційною ситуацією, 
контролю за переміщенням вантажів на 
кордоні та координації дій служб на які 
згідно до чинного законодавства покладено 
ці обов’язки пропонується внести 
доповнення до Закону України «Про 
правовий режим території, що зазнала 
радіоактивного забруднення внаслідок 
Чорнобильської катастрофи» та Закону 
України «Про використання ядерної енергії 
та радіаційної безпеки»: 

- всім органам які здійснюють 
радіологічний контроль відповідно до ст. 21 
Закону України «Про правовий режим 
територій, що зазнали радіоактивного 
забруднення внаслідок Чорнобильської 
катастрофи», щоквартально надавати 
інформацію Департаменту екологічної 
безпеки, Мінекоресурсів України за 
результатами контролю[6]; 

- державному органу який здійснює 
радіологічний контроль відповідно до 
ст.23.24. Закону України «Про використання 

ядерної енергії та радіаційну безпеку» 
щоквартально надавати інформацію 
Департаменту екологічної безпеки, 
Мінекоресурсів України за результатами 
контролю [3]; 

- департаменту екологічної безпеки 
узагальнювати надану інформацію та 
проводити постійний моніторинг та ін. 

Соціально-економічний розвиток 
України потребує забезпечення його 
екологічної безпеки, яка, внаслідок 
практики природно виснажливого 
господарювання, кризового екологічного 
стану більшості території країни, зростання 
кількості техногенних аварій і катастроф, 
характеризується значними соціальними, 
екологічними та економічними збитками. На 
загальнодержавному та регіональному 
рівнях досі немає дієвих механізмів і 
стратегії забезпечення інструментарію для 
оцінки економічної безпеки.  

Зростаючий розвиток промисловості, 
збільшення техногенного навантаження 
обумовлюють відповідне зростання рівнів 
споживання природних ресурсів та обсягів 
відходів, які повертаються у навколишнє 
середовище, зменшення можливостей 
екосистем поглинати та переробляти 
наслідки антропогенної діяльності. Сучасна 
ситуація характеризується наближенням або 
перевищенням за окремими параметрами 
меж стійкості природних екосистем, що 
зумовлює необхідність забезпечення 
екологічної безпеки територій, врахування 
екологічних обмежень у плануванні 
напрямків подальшого економічного 
розвитку суспільства.  

Проблемам формування та діяльності 
системи екологічної безпеки приділялось і 
приділяється значна увага в різних країнах 
світу, де на основі глибоких аналітичних 
досліджень виробляються обґрунтовані 
пропозиції і рекомендації забезпечення 
безпеки, впроваджуються нормативно-
правові акти, створюється відповідна 
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інституційна система.  
В країнах Європейської співдружності 

екологічна політика поєднує збалансовані 
адміністративно-контрольні та фінансово-
економічні важелі, які дозволяють 
ефективно регулювати питання охорони 
довкілля та забезпечення екологічної 
безпеки. У червні 1993 р. були прийняті 
основні принципи і положення екологічного 
обліку в рамках ЄС, які набули чинності в 
квітні 1995 р. Змінилися і пріоритети у 
боротьбі з забрудненням атмосфери. Головні 
програми спрямовані не на введення в дію 
очисного обладнання, а на створення 
екологічно чистих технологій. В цих країнах 
діють понад 200 чітких механізмів реалізації 
екологічного законодавств, застосовується 
близько 150 видів екологічних податків, 
структура і тарифні ставки яких 
затверджено національними парламентами 
[1, С. 395]. Причому ці механізми мають свої 
специфічні риси, які обумовлені 
особливостями власних екологічних 
проблем, а також сформованістю 
політичного, економічного, соціального 
середовищ та специфікою національного 
управління.  

У Німеччині, наприклад, розроблена та 
реалізується стратегія екологічно 
орієнтованого менеджменту і екологічного 
підприємництва, що є важливим напрямком 
екологічної модернізації, із зростанням ролі 
екологічних характеристик товарів та 
продуктів, що виробляються і реалізуються. 
Обов’язковим для підприємств Німеччини є 
проходження екологічного аудиту на основі 
прийнятих національних стандартів, що його 
регулюють.  

У США на початку 70-х років були 
прийняті законодавчі акти щодо охорони 
навколишнього середовища, основним з 
яких став закон про законодавчу політику у 
сфері охорони навколишнього середовища. 
Законотворча діяльність, спрямована на 
раціоналізацію використання природних 

ресурсів, поліпшення екологічної ситуації в 
населених пунктах та підвищення стандартів 
якості життя.  

Варто вказати, що в організаційному 
плані система управління охороною 
навколишнього середовища в США 
передбачає три рівні: Національне агентство 
з охорони довкілля (створене у 1970 р.), 
центральні агентства штатів та місцеві 
природоохоронні агентства. Агентство з 
охорони довкілля є основним органом 
федерального уряду, що координує 
діяльність усіх федеральних міністерств та 
відомств країни і виконує переважно 
регулятивні функції: регулювання якості 
довкілля стосовно всіх галузей 
промисловості, зокрема ядерного 
виробництва, через розробку відповідних 
стандартів, загальна координація 
федеральної природоохоронної діяльності, 
оцінка ефективності різних заходів у сфері 
охорони довкілля тощо.  

Що до організаційної структури 
агентства з охорони довкілля, яка сприяє 
повноті охоплення та комплексності 
вирішення проблемних питань в галузі 
екологічного управління США, то воно 
спирається на: створені у складі агентства 
спеціальні підрозділи нагляду за 
небезпечними об'єктами навколишнього 
середовища; виділення спеціальної групи 
підрозділів, орієнтованих на надзвичайні 
ситуації; структуризацію, яка передбачає 
формування підрозділів: запобігання 
забрудненням, оцінки впливу на здоров'я, 
економічного аналізу, науки та технології, 
контролю виконання законодавства; 
наявний при агентстві науково-дослідний 
інститут з розгалуженою мережею 
лабораторій та Національного центру 
розгляду екологічних правопорушень.  

Одним із важливих напрямків 
екологічної політики США є фінансування 
урядом наукових розробок і досліджень. 
Майже три чверті наукового бюджету 
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агентства з якості довкілля спрямовується 
на оплату контрактів і субсидій для окремих 
розробок, що здійснюється здебільшого у 
промисловості. Причому в США діє досить 
розгалужена та деталізована система 
стандартів якості довкілля.  

В Японії одним із пріоритетних питань є 
охорона довкілля. Законодавство в галузі 
навколишнього середовища Японія почала 
формувати на початку 70-х рр. XX ст., а у 
1964 р. був прийнятий Основний закон щодо 
боротьби із забрудненням навколишнього 
середовища, який склав юридичну та 
методологічну базу для подальшого 
формування законодавства в галузі охорони 
довкілля.  

До головних напрямів діяльності 
держави у сфері охорони довкілля в Японії є: 
впровадження стандартів його якості; 
організація наукових досліджень з проблем 
навколишнього середовища; формування 
системи моніторингу; впровадження 
програм контролю за забрудненням. 
Основними рисами механізму охорони 
природи в Японії є: широке використання 
передових технологій та новітніх досягнень в 
галузі її охорони, консолідація владних 
структур та приватного бізнесу навколо 
вирішення екологічних проблем, значне 
поширення програмно-цільового управління, 
активна участь у вирішенні глобальних 
екологічних проблем, широке використання 
системи компенсацій за шкоду від 
забруднення довкілля.  

В країні керівним органом, що 
займається питаннями навколишнього 
середовища, є Управління з питань довкілля 
(засноване у 1971 р. в статусі міністерства), 
яке здійснює планування основних напрямів 
державної політики щодо охорони довкілля, 
розробку проектів екологічних законів, 
стандартів, нормативів, координацію всіх 
природоохоронних заходів.  

Екологічна політика Японії базується на 
таких економічних інструментах: пільгове 

оподаткування та кредитування екологічних 
заходів; система державного субсидування 
екологічних ініціатив бізнесу. В Японії 
розроблені найжорсткіші у світі санітарно-
гігієнічні стандарти якості води, впроваджені 
вимогливі стандарти озеленення новобудов, 
затінювання, перешкод радіохвилями, 
ведеться контроль за виробництвом фреонів 
[1, С. 486].  

Проблема екологічної безпеки і зараз є 
актуальною для багатьох країн світу. 
Екологічна безпека є одним з видів безпеки. 
Часто в науковій літературі дефініція 
безпеки зводиться фактично до стану 
захищеності життєво важливих інтересів 
особи, суспільства, держави від внутрішніх 
та зовнішніх «загроз». Однак поняття 
«безпека» не є тотожним суто стану 
захищеності, а значно ширшим, оскільки, 
визначається в першу чергу не захищеністю 
від зовнішніх впливів, а внутрішніми 
властивостями системи певного рівня. 
Особливо це стосується радіоекологічної 
безпеки.  

З розвитком радіаційної фізики та 
радіобіології, а також вдосконалення 
наукових основ радіаційної гігієни системи 
забезпечення радіаційної безпеки всіх країн 
світу значно змінились. Ці зміни, як правило, 
проходили у відповідності з рекомендаціями 
МКРЗ і новими редакціями основних норм 
безпеки, що розробляються МАГАТЕ. 
Очевидно, що після виходу Рекомендацій 
1990 року і основних міжнародних норм 
радіаційної безпеки по захисту від 
іонізуючого випромінювання і безпеки 
джерел радіації, прийняті МАГАТЕ в 1994 
році, відповідні зміни відобразилися в 
законодавстві країн-членів МАГАТЕ.  

Діючі нині вимоги відносно 
забезпечення радіаційної безпеки 
персоналу і населення країн ЄС встановлені 
Директивами ЄС № 8/836 Euratom (1980 р.) і 
№ 84/467/ Euratom (1984 р.). Ці директиви 
розроблені на базі Основних стандартів 



Стратегія і тактика державного управління         № 1-2, 2020 
 

 
 

72

безпеки для радіаційного захисту МАГАТЕ в 
Редакції 1982 року, які, в свою чергу, стали 
практично реалізацією Рекомендацій 1977 
року. До 1994 року всі країни – члени 
Європейського Співтовариства (за 
виключенням Італії) привели своє 
законодавство у відповідність з 
директивами. Кожна з країн ЄС має свій 
власний закон (або указ президента) про 
радіаційну безпеку населення, який 
встановлює як основні межі і числові 
значення похідних рівнів, так і вимоги до 
ліцензування практичної діяльності, при 
здійсненні якої використовуються джерела; 
правила поводження з цими джерелами. По 
суті, ці законодавчі акти об'єднують в одному 
документі вимоги, аналогічні вимогам 
Закону «Про використання ядерної енергії і 
радіаційну безпеку», норми радіаційної 
безпеки і основні санітарні правила по 
роботі з джерелами випромінювання. 
Основні дозові норми (межі норм) в країнах 
ЄС встановлені у відповідності Рекомендацій 
МКРЗ у 1977 році, які вимагають подвійного 
контролю за величиною доз опромінення 
працівника. Контролюється величина 
ефективного еквівалента дози (визначеної 
величини, аналогічної ефективній дозі) і 
еквівалентній дозі окремих опромінених 
внутрішніх органів тіла людини, кришталика 
ока і шкіри. Річна межа для величини 
ефективної еквівалентної дози встановлена і 
дорівнює 50 мЗв в рік. Для більшості умов 
опромінення людини 1 Зв ефективного 
еквівалента дози приблизно відповідає 1 Зв 
ефективної дози. Встановлені межі 
еквівалентних доз опромінення окремих 
внутрішніх органів в деяких країнах суттєво 
відрізняються від рекомендованої МКРЗ 
величини [7]. В ряді країн з власною 
промисловістю ядерного паливного циклу 
(Бельгія, Франція, ФРН) персонал великих 
підприємств розподілений на дві групи. В 
законодавстві країн ЄС встановлені 
спеціальні вимоги для обмеження доз 

опромінення жінок репродуктивного віку. В 
більшості країн професійним робітником не 
може бути особа молодше 18 років.  

В Україні здійснюється поступова 
уніфікація системи забезпечення радіаційної 
безпеки відповідності міжнародним 
стандартам.  

Проблеми методичного забезпечення 
контролю за опроміненням населення в 
значній мірі вирішені за роки після аварії на 
ЧАЕС. Ситуація з методичним забезпеченням 
контролю доз опромінення персоналу більш 
складна. Перехід на базову концепцію 
вимагає суттєвого перегляду методик і 
регламентів індивідуального 
дозиметричного контролю внутрішнього 
опромінення, опромінення нейтронами, 
контактного опромінення шкіри. Одним з 
найбільш складних при цьому є завдання 
контролю за надходженням радіоактивних 
речовин в організм людини. 

Необхідність вирішення цих проблем 
була очевидна вченим давно, однак 
відсутність в країні системи фінансування 
перспективних розробок в області 
радіаційної гігієни і радіаційної медицини 
поставило наукові колективи, що працюють 
в цій галузі, перед ситуацією, коли 
фінансування таких розробок можливо лише 
після прийняття нормативних документів.  

Крім вирішення чисто наукових задач, 
пов'язаних з реалізацією методик контролю 
доз опромінення населення і 
обслуговуючого персоналу сучасних 
досягнень радіаційної фізики і радіаційної 
біології, необхідна значна робота по 
впровадженню стандартів якості при 
забезпеченні радіаційної безпеки. Умовно до 
цієї проблеми необхідно віднести 
опромінення працівників радіологічних 
служб, стандартизації і метрологічної 
атестації методик контролю, їх широку 
доступність.  

Нормативна база, яка повинна 
розроблятись підрозділом компетентного 
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органу, являється основою для робіт 
радіологічних служб. Нові нормативні 
показники висувають обмеження не тільки 
на дози, отримані на протязі календарного 
року, але і на середні дози, які отримуються 
на протязі багатьох років. Контроль за 
виконанням цих вимог неможливий без 
створення автоматизованих систем, які 
спираються на комп'ютерні бази даних. 
Створення таких систем різного рівня 
повинно стати головною практичною зміною 
- основою в роботі радіологічних служб.  

У зв'язку з прийняттям безпорогової 
концепції радіаційного захисту необхідно 
розглядати принципово нові завдання, що 
виникають при розробці нормативних 
документів.  

Для контролю за виконанням норм 
радіаційної безпеки необхідно:  

визначити дози опромінення окремих 
органів від впливу всіх радіаційних факторів;  

визначити величину ефективної дози, 
порівняти її значення з встановленою 
межею, і після цього зробити висновок про 
відповідність умов опромінення вимогам 
нормативних документів.  

Необхідно чітко визначити види впливу 
іонізуючого опромінення, на які 
розповсюджується дія нормативних 
документів. Нормативний документ повинен 
визначати детальні вимоги по захисту від 
опромінення природними джерелами в 
виробничих умовах:  

обмеженню опромінення населення 
техногенними джерелами і 
обмеженню медичного опромінення 
населення;  

обмеженню потенційного опромінення.  
Числові значення допустимих рівнів 

повинні бути отримані на основі сучасних 
радіологічних моделей із застосуванням 
нових прогресивних методів виміру.  

Радіологічні служби повинні бути 
оснащені методиками, які відповідають 
сучасному рівню розвитку радіаційної 

фізики і радіаційної біології. Потрібно 
змінити філософію нормативних документів. 
Необхідно чітко розмежувати методи 
забезпечення радіаційної безпеки 
обслуговуючого персоналу і населення при 
здійсненні радіаційно-небезпечної 
діяльності (застосування джерел іонізуючого 
опромінення і застосування радіоактивних 
речовин) в нормальних умовах і у випадку 
радіаційної аварії.  

В звичайних умовах безпека робітників 
і населення забезпечується регулюванням 
іонізуючого опромінення. При цьому 
величина річної ефективної дози 
опромінення обслуговуючого персоналу і 
населення обумовлена практичною 
діяльністю, показником керованості та 
безпеки джерел. Тому індивідуальний 
дозиметричний контроль персоналу, як і 
контроль за опроміненням критичних груп 
населення, стає, в першу чергу, засобом 
контролю за безпечним станом джерела. 
Перевищення встановленої дозової межі 
необхідно розглядати як показник 
ослабленого контролю над джерелом, 
погіршення параметрів його безпеки. 
Виявлення перевищення встановлених 
рівнів необхідно взяти за основу для 
дослідження причин цього перевищення і 
для зміни умов експлуатації.  

Проведення заходів по обмеженню 
величини індивідуальної річної ефективної 
дози опромінення персоналу і населення є 
важливим заходом забезпечення умов 
безпечної експлуатації джерела, 
направленої на обмеження вірогідності 
потенційно небезпечного опромінення.  

Висновки. Враховуючи міжнародний 
досвід, необхідно, першочергово, звернути 
увагу на наступне: в міжнародних 
нормативах будь-яке опромінення на 
виробництві повинно бути не більше 
20 мЗв/год. Ця цифра не залежить від того, є 
чи немає на робочому місці джерела 
радіоактивності. Немає необхідності в таких 
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нормативах, де реальна небезпека 
опромінення відсутня. В НРБУ-97 норма 
виглядає наступним чином: для осіб, 
безпосередньо працюючих з техногенними 
джерелами, – 20 мЗв/год; для осіб, що не 
підпадають під опромінення в результаті 
розташування їх робочих місць або від 
природних джерел – 5 мЗв/рік. Такий 
диференційований підхід виправданий. 
Немає сенсу встановлювати нормативи 
20 мЗв/рік там, де можна забезпечити більш 

жорсткі нормативи.  
Врахування зарубіжного досвіду з його 

критичною оцінкою і можливістю адаптації 
до вітчизняних умов стосовно формування 
системи екологічної і радіоекологічної 
безпеки, особливостей розвитку та 
функціонування радіоекологічного 
комплексу сприятиме розробці 
обґрунтованих напрямів його розвитку, 
прийняттю науково обґрунтованих і 
виважених управлінських рішень. 
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Проголошений урядом України перший етап реформи децентралізації 2014-1019 
років завершився успішно і загалом в оцінках високопосадовців отримав схвальні 
відгуки. Настав час ще раз підбити підсумки результативності змін щодо масового 
створення нових моделей публічної влади на місцях, їх ефективності й життєдайності, 
накреслити перспективи на подальші адміністративно-територіальні зміни, спрямовані на 
рішуче перекроювання мапи України  та кардинальне укрупнення районних ланок 
управління 

 
The first stage of reform of decentralization is proclaimed by the government of Ukraine 

2014-1019 came to an end successfully and on the whole in the estimations of high-level 
officials got approving reviews. Time once again to line the results of effectiveness of 
changes in relation to mass creation of new models of public power on places, their efficiency 
and life-givingness came, to draw prospects on subsequent administrative-territorial 
changes, maps of Ukraine  and cardinal enlargement of district links of management sent to 
the decisive refashioning 
_______________________________________________________________________________________________ 
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Постановка проблеми. Підбиваючи 

підсумки першого етапу реформ 
децентралізації, керівники  держави нарешті 
звернули свою увагу на те, що кількість 
успішних об’єднаних територіальних громад 
разюче не співпадають із загальною 
картиною господарств, які традиційно 
потребують державних інвестицій, субсидій. 
Тому нашвидкоруч довелося вносити 
корективи, які, на жаль, неспільномірні з 
європейськими демократичними 
принципами, Конституцією України, нормами 
чинного законодавства. 

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Процеси, пов’язані з 
реформуванням, відбуваються настільки 
інтенсивно, що науковці просто не встигають 
перейти від констатації першого етапу, 
створення розгалуженої системи ОТГ, до 
другого – якісних характеристик глибинних 
процесів перетворення громад із 
бездотаційних у спроможні. Науковці 
Національної академії державного 
управління при Президентові України 
одними з перших звернули увагу на 
багатовекторність самоврядування як єдино 
можливої форми організації публічної влади 
на місцях з поступовим зменшенням ролі 
зайвої надбудови у вигляді 
райдержадміністрацій [1]. 

Структуру органів місцевого 
самоврядування детально аналізує Т. Дерун 
[2]. Системи самоуправління як моделі 
організації публічної влади на місцях 
розглядає І. Щебетун [3]. Сучасний стан і 
перспективи місцевого самоврядування в 
умовах децентралізації досліджує І. Дробуш, 
розглядаючи особливості децентралізації 
влади на місцях [4]. Заходами Асоціації міст 

України за підтримки Агентства США з 
міжнародного розвитку оприлюднена 
навчально-довідкова бібліотечка з 
рекомендаціями для підготовки проектів 
розвитку територіальних громад; порадами 
стосовно формування спроможних 
територіальних громад, місцевого 
самоврядування тощо [5]. В.П. Окорський, 
В.М. Сухович, Я.П. Цецик, глибоко 
проаналізували вплив органів місцевого 
самоврядування на розвиток об'єднаних 
територіальних громад із прив'язкою до 
ресурсного потенціалу Поліського краю в 
загальноукраїнському контексті та з погляду 
стратегії розвитку Рівненської області на 
період до 2020 року [6]. Проблемам 
імплементації світових практик місцевим 
самоврядування при об’єднанні 
територіальних громад присвячена 
колективна монографія І.Л. Сазонця, 
О.В. Алейнікової [7] та ін.  

Мета статті. Дослідити можливості 
виходу із патової ситуації, що склалася в 
процесі другого етапу реформ 
децентралізації. Спрогнозувати шляхи 
повернення до чинних норм законодавчого 
поля без вольових, прагматичних, не завжди 
потрібних змін у діючій Конституції. 

Виклад основного матеріалу. На 
сучасному етапі розбудови українського 
державотворення нарешті нагально постає 
завдання завершити децентралізацію 
місцевого самоврядування, що дасть 
поштовх до наступного кроку 
децентралізації на місцях – укрупнення 
дрібних неспроможних громад чи аграрних 
районів у самодостатні місцеві громади, без 
якої немислимі подальші реформи. Зрештою 
настала пора остаточно завершити процес 
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об'єднання громад, що дасть змогу перейти 
до третьго й завершального етапу 
адміністративно-територіальної реорганізації 
карти України. На наших очах відбувається 
найдинамічніший та, можливо, 
найефективніший етап реформування, коли 
від розмов доводиться переходити до 
певних непопулярних, рішучих дій і задля 
реалізації державної програми вдаватися до 
примусових кроків цільонаправленої 
децентралізації, обумовленої прагматизмом 
економічної доцільності, на жаль, не завжди 
обгрунтованою з позиції державних 
інтересів. 

Якщо спочатку децентралізація 
прив'язувалась до нової територіальної 
системи, розрахованої на кількісні 
показники у об’єднанні територіальних 
громад, тепер уряд пішов на наступні кроки.  

Згідно Моніторингу децентралізації та 
реформування місцевого самоврядування 
Міністерства розвитку громад та територій 
України на початок 2020 року кількість 
об'єднаних територіальних громад досягла 
1920 ОТГ. Сюди увійшли 4698 громад з 
населенням біля 11,7 мільйонів жителів, що 
в загальному підрахунку становить 90,3% 
усієї території держави. З тих чи інших 
причин осторонь, у вичікуванні залишились  
6263 громад, хоча 49 з них очікують на 
дозвіл ЦВК і готові до проведення виборчої 
кампанії. Найгірше виявилося в іншому. 

«Знаємо, що багато з ОТГ слабкі – як 
правило, там, де приймалися політичні чи 
емоційні рішення. Будемо коригувати». Так 
підсумував початок другого етапу реформ 
заступник міністра розвитку громад та 
територій В’ячеслав Негода [8]. І дійсно, 
важливу справу зрушену титанічними 
зусиллями, залишалося довести до кінця. 

Лише в централізований спосіб стало 
можливим планування й утворення нових 
успішних адміністративно-економічних 
одиниць – об'єднаних районів у кількості 100 
та обмеження потужних самодостатніх і 

економічно-спроможних громад до 
оптимальної чисельності 1600-1800 
господарсько-самостійних одиниць, 
наділених базовими юридичними 
повноваженнями та правами, закріпленими 
в Європейській хартії, оновленій Конституції 
та раціонально-прагматичному 
законодавстві про місцеве самоврядування. 
Цей процес покликаний зупинити 
економічне падіння і прискорити вихід 
країни із процесу затяжної стагнації та 
сповзання до технічного дефолту, 
викликаних прорахунками у виконанні 
держаного бюджету за 2019 та початок 2020 
роки та наслідками епідемії COVID-19. 

Згодом у Міністерстві розвитку громад 
та територій внесли уточнюючіі корективи. 
Замість 490 районів на мапі України 
залишиться 102. З них на підконтрольній 
території – 92, решта на теренах Криму й 
окупованого Донбасу. 

Така модель адмінтерустрою видається 
цілком логічною та виправданою. Нарешті 
уряд повертається до ідей Петра 
Аркадійовича Столипіна, коли міцні та 
сильні громади, позбавившись керівної 
надбудови у вигляді регламентованого й 
зарегульованого планового господарства, 
ставали прикладом для відстаючих. Важко 
викорінювалися залишків кріпацько-
колгоспної системи, планового господарства, 
кукурудзні проекти тощо. Розкута приватна 
ініціатива перетворювалась у потужний 
двигун оптимізації на принципово нових 
політичних, економічних і прагматичних 
принципах.  

12 липня 2019 року Віце прем’єр 
міністр – Міністр регіонального розвитку, 
будівництва та ЖКГ України в уряді 
Гройсмана Геннадій Зубко, виступаючи під 
час пленарного засідання Верховної Ради 
України, схвально підвів підсумок реформі 
децентралізації: «Нова система 
адміністративно-територіального устрою 
дозволить сформувати якісний менеджмент 
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європейського зразка – за показниками 
розвитку людського потенціалу, якісних 
послуг і секторальних реформ. Також це 
дасть можливість не лише побудувати якісну 
модель управління, а й ефективно 
використати кошти на місцях, які нині 
спрямовуються на існуючі майже пів тисячі 
райдержадміністрацій. Насамперед новий 
субрегіональний рівень дасть можливість 
збільшити території і кількість їх мешканців 
до 150 тисяч, що проживають у районах. 
Вони й зможуть об’єднатися у рушійні сили 
інноваційних процесів, успішного в 
майбутньому управлінні державою [9]. 

16 грудня 2019 року на офіційному веб-
порталі Верховної Ради України 
опублікували текст закону про зміни до 
Конституції України щодо децентралізації. 
Законопроєкт № 2598 «Про внесення змін до 
Конституції України (щодо децентралізації 
влади)» внесений в Раду як невідкладний. 
Нарешті громада наділяється широкими 
повноваженням. Рада громади обирається 
більшістю. Її очільник виконує посадові 
обов’язки чотири роки.  Із обраних депутатів 
формується виконавчий комітет, 
підпорядкований голові. Саме на цю 
виконавчу структуру лягає відповідальність 
за здійснення місцевої політики. 

Райони розширюються до округів, 
створених на базі кількох адміністративно-
територіальних одиниць з поступовою 
ліквідацією місцевих адміністрацій. 

За поданням Кабінету Міністрів України 
президент на три роки призначає перфекта, 
представника виконавчої влади для 
взаємодії між територіальними громадами та 
виконавчої влади, законності.  

3 січня 2020 року Мінрегіон 
оприлюднив для громадського обговорення 
Концепцію та план реалізації державної 
політики по досягненню цілі 10.3. «Українці 
мають реальну можливість впливати на 
організацію свого життєвого простору як 
мешканці спроможних громад» Програми 

діяльності Кабінету Міністрів України на 
2020 рік. У Концепції йдеться, що чинна 
система місцевого самоврядування не 
відповідає потребам жителів територіальних 
громад у публічних послугах та не 
забезпечує для них комфортне і безпечне 
життєве середовище. В Україні створено вже 
понад тисячу об’єднаних територіальних 
громад, але 6,4 тис. громад досі не 
об’єдналися, і там майже відсутні 
інституційні та фінансові ресурси для 
надання якісних та доступних публічних та 
інших послуг. 

Мінрегіон планує, що з 2020 року 100% 
жителів України проживають в спроможних 
громадах, а за 5 років мінімум до 30% 
зменшиться кількість громад, що потребують 
підтримки держави. Вся територія України 
буде охоплена районами, які відповідають 
стандартам територіального поділу країн 
Європейського Союзу для статистичних 
цілей рівня NUTS-3. 

На виконання вище поставлених 
завдань вже 21 січня 2020 року в Мін регіоні 
відбулося обговоення стану зі створення 
оновлених перспективних планів 
формування об'єднаних територіальних 
громад, у тому числі й Рівненської області з 
метою реалізації Програми діяльності 
Кабінету МіністрівУкраїни на 2020 рік, яке 
сколихнуло громадськість трьох сільрад 
Рівненського району.  

У четвер 20.02.2020 року, відбувся 
заздалегідь анонсований жителями 
Городоцької, Обарівської, і Бронницької 
сільських рад мирний протест під стінами 
Рівненської ОДА. Багатолюдний натовп 
нараховував приблизно біля 1200 чоловік. 
Громаду обурила несподівана звістка про 
об’єднання з обласним центром – містом 
Рівне. Попередня домовленість, погоджена з 
районною, обласною владою, цілком 
задовольнила присутніх. Люди прагнули до 
однієї потужної і, головне, спроможної 
об'єднаної громади з центром у селищі 



Стратегія і тактика державного управління         № 1-2, 2020 
 

 
 

79

Городок, куди мали увійти майже 12 тисяч 
жителів. 

За другою редакцією Перспективного 
плану формування територій громад 
Рівненської області від 10 березня 2017 року 
№ 159-р до Городоцької ОТГ мали увійти 
Бронниківської, Обарівської, Шпанівської 
сільрад. За третьою – від 27.03.2019 року 
№182 – сільради Городка, Бронників, 
Обарова. За свідченням ініціативної групи 
понад 90% мешканців даних сіл виявили 
бажання об’єднатися в одну громаду з 
центром у Городку. А ось за третім – робоча 
група при Рівненській обласній 
адміністрації, під керівництвом голови ОДА 
Віталія Коваля, чомусь без будь-яких 
погоджень з громадою вирішила, що 
Городоцька ОТГ не має права на 
самовизначення, усі вищезгадані села 
мають увійти до обласного ценру – міста 
Рівне.  

Під час мітингу під стінами 
облдержадміністрації представнику обласної 
влади було вручене звернення ініціативної 
групи мешканців сільських рад Городоцької, 
Обарівської та Бронниківської сільрад.  

Щоб внести ясність у історію 
розгортання конфлікту між Городоцьким ОТГ 
і громадою міста Рівне варто зазначити, що 
ще 06.12. 2018 року Рівненської міської ради 
визначилась щодо необхідності внесення 
змін до перспективного плану формування 
територій громад Рівненської області і 
звернулася з проханням включити до складу 
Рівненської міської об’єднаної 
територіальної громади такі сільради 
Рівненського району: Білокриницьку, 
Великоомелянівську, Городищенську, 
Городоцьку, Обарівську та Квасилівську. 
Таким чином реалізовувалась мрія міського 
голови відродити ідею Великого Рівного. 

Якби це звернення з’явилося раніше, 
то, можливо, хтось із вищеперерахованих 
громад не заперечував. Але головна 
проблема полягала в іншому. Лише мер-

самогубця міг погодитися на дострокові 
вибори разом із омріяними громадами, бо 
лише 05.2018 року для міст районного й 
обласного підпорядкування уряд зробив 
виняток і кардинально змінив правила гри. 
Тепер вибори відійшли у минуле. Однак 
справа так і не зрушилася з місця. Жодна з 
вищезазначених сільрад не виявила 
бажання «розчинитися» у солодких тенетах 
Володимира Хомка.  

Час піджимав. Швидко проминули два 
роки. Не допомогли численні листи,  
делегації агітаторів. Селяни не поспішали 
втрачати свою незалежність. Їх мало 
цікавили обіцянки пустити тролейбусну 
лінію, будівництво дитсадка, навчання дітей 
у художній і музичній школах, заняття у 
спортивних секціях, представництво однієї 
вакансії для депутата міськради, посади 
старост й повне безправ’я у новій структурі.  
Більше відлякували відведення землі під 
нове кладовище, бо Молодіжне 
переповнене, будівництво сміттєзвалища й 
заводу для переробки сміття, промислові 
очисні споруди тощо.  

Після об’єднання з Рівним громада 
втрачає понад 100 мільйонів гривень 
податків від гігантів Рівнеазоту та 
Кроноспану, ще приблизно 50 мільйонів від 
місцевих податків та зборів. Не варто 
забувати, що Городоцька сільрада 
забезпечувала понад 30% до районного 
бюджету і була однією із найзаможніших в 
області.  

У ході об’єднувальних баталій 
Володимир Хомко припустився стратегічної 
помилки. Він не врахував досвід мерів 
сусідніх обласних центрів, які програли на 
ниві децентралізації. Повезло лише 
мешканцям Вінниці, Кропивницького, 
Житомира. Останній розширив приміську 
територію аж в два рази, приєднавши село 
Вереси з населенням у 3,5 тисяч чоловік.   

Причина невдач міського голови 
Рівного Володимира Хомка у традиційній вірі 



Стратегія і тактика державного управління         № 1-2, 2020 
 

 
 

80

в підтримку адмінресурсу. Чиновник 
проігнорував особисту зустріч з 
представниками навколишніх сіл. Не обрав 
перспективну методику зацікавлення 
населення справжніми перевагами, які, 
безсумнівно, міг запропонувати селянам 
старшого й середнього віку. Хто побував на 
рівненських базарах, не раз спостерігав  
картину приниження продавців свіжої 
городини. Прилавки навічно зайняті 
перекупниками-оптовиками з Дикого. Люди 
із сіл тулятися один до одного, сперечаються 
з охоронцями, навколо купи сміття, 
антисанітарія. Чому б не пообіцяти і 
побудувати павільйони «Городочок», 
«Обарівчанка», «Бронничанка», створити 
для містян та селян належні умови праці. 
Можливо, навіть варто ввести пільговий 
ринковий збір. І успіх гарантований! 

Попереду у ОТГ нелегкі часи. 13 квітня, 
2020 Верховна Рада України ухвалила зміни 
до держбюджету, зокрема зменшено 
витрати для ОТГ на 2,1 мільярди. Не варто 
очікувати на субвенції, дотації. А попереду 
реорганізація районів, скорочення 
чиновницького апарату, продаж землі, на 
яку так сподіваються в ОТГ – паї селян 
передані в оренду тривалий термін. 

У законопроекті №2653, від 16.04.2020, 
року вносяться зміни й доповнення до тексту 
загальновідомого указу «Про місцеве 
самоврядування в Україні». Зокрема Кабмін 
уповноважується упродовж тримісячного 
терміну подати на затвердження Верховної 
Ради України своє бачення 
переформатування територіальних громад, 
Автономної республіки Крим та областей. 

Отже, відкривається скринька Пандори. 

Руйнуються випробувані часом усталені 
зв’язки між населеними пунктами. Болісно 
переривається пуповина, що органічно 
поєднувала економічні, ділові, культурні, 
родинні, звичаєві стосунки. Життя 
починається з чистої сторінки. 

Висновки. Передаючи право 
завершення територіальних змін Кабміну за 
ініціативами облдержадміністрацій, 
депутати вищого законодавчого центру 
нехтують конституційними положеннями. 
Замість копіткої роз’яснювальної роботи на 
місцях серед мешканців регіонів, які 
підлягають централізації, не пояснюють 
суспільству доцільність тих чи інших змін, а 
переходять до безпосереднього зовнішнього 
тиску, забуваючи, що основна маса щойно 
призначених керівників обласної ланки не 
мають управлінського досвіду і ще туманно 
уявляють собі важелі державного 
управління. 

Президент України під час зустрічі з 
керівництвом Верховної Ради, Кабінету 
Міністрів та правоохоронних органів 
окреслив першочергові завдання у сфері 
децентралізації та регіональної політики: 
«Невідкладне завершення процесу 
децентралізації, зокрема внесення змін до 
Конституції України, – передача реальної 
влади, фінансів та ресурсів на місця, 
завершення секторальної децентралізації, 
наближення послуг до кожного мешканця 
громади, забезпечення їхньої якості» [11]. 

Побажаймо владним структурам 
прислухатися до слів керманича держави і 
зробити крок назустріч громадам. 
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The article substantiates that the effectiveness and efficiency of the actors and existing 
governance mechanisms in the areas of coordination of economic equilibrium, and counter-
cyclical measures has low efficiency due to the emergence of new factors of socio-economic 
relations that cannot respond to with the help of classical instruments of macroeconomic 
policy. This thesis justified the emergence of new trends in modern international economic 
relations as a dollarization, international trade war, transnationalization, the development of 
a virtual international trade market 

 
У статті обґрунтовується, що ефективність та дієвість господарюючих суб'єктів та 

існуючі механізми управління у сферах координації економічної рівноваги та антициклічні 
заходи мають низьку ефективність через появу нових факторів соціально-економічних 
відносин. Ці відносини не можуть досліджено за допомогою класичних інструментів 
макроекономічної політики. Ця теза виправдовує появу нових явищ у сучасних 
міжнародних економічних відносинах, зокрема доларизацію, міжнародну торговельну 
війну, транснаціоналізацію, розвиток віртуального ринку міжнародної торгівлі 
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Formulation of the problem. The existing 

system of state policy mechanisms in the 
areas of the state, macroeconomic, regional 
and sectoral economic equilibrium 

management in the new conditions of 
globalization processes actualizes the 
problems of its effectiveness. The future of the 
economic architecture of our country depends 
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on the speed of reaction of the state 
authorities to negative endogenous and 
exogenous factors of economic equilibrium. 
The insufficient effectiveness of state 
management of economic processes at the 
macro level is capable of destroying the 
economy in a short time. As the experience of 
Greece, Argentina, Nigeria and other countries 
point out, the effectiveness of macroeconomic 
policies, or state government, is of crucial 
importance for the country's existence as 
such. At the same time, more and more 
existing mechanisms of stabilizing the 
economy do not work in the conditions of 
globalization processes, accompanied by such 
tendencies as transnationalization, 
dollarization, regional integration. 

In such conditions, the identification of 
the extent to which the classical instruments 
of state economic control correspond to the 
economic equilibrium is a contemporary 
challenge to today's extremely relevant issues. 

Analysis of recent publications. Ways to 
overcome crisis situations in foreign 
economies are covered in works by  
J. M. Keynes [6, P. 234-267], JR Hicks [12, 
P. 23-89], J. Schumpeter et al. [14, P. 235-367], 
S. Kuznets [17], J. Robinson [2, P. 243-247], 
P. Samuelson [11, P. 340-359], M. Friedman 
[5], as well as new directions of the 
neoclassical school A. Marshall [1], R. Mises 
[7], W. Mitchell [9]. 

Unsolved earlier part of the general 
problem.  Despite numerous studies of various 
aspects of anti-cyclical regulation of the 
economy by the state, modern economic 
science has not developed a holistic anti-
cyclical approach to state regulation of 
economic equilibrium. Many theoretical 
provisions are descriptive and controversial 
and have not been sufficiently applied in 
practice. 

Purpose of the article. Therefore, the 
aim is to assess the effectiveness of existing 
instruments of state policy in the areas of 

coordination of economic equilibrium and anti-
cyclical measures in the new conditions. 

Main results of the study. The purpose of 
the latest state policy of Ukraine in the areas 
of coordination of economic equilibrium and 
anti-cyclical measures is to prevent economic 
crises and ensure the stable functioning of the 
economy. At the national level, state policy in 
the areas of coordination of economic 
equilibrium and anti-cyclical measures have 
provided a sufficient number of theoretical 
studies that have become not a negative part 
of the tools of almost every country in the 
world. Nevertheless, there is a certain debate 
about the effectiveness of certain instruments 
in the context of globalization processes. One 
of the most used anti-cyclical instruments at 
the national level is fiscal policy. Like any 
stabilizing (anti-cyclical) government policy, it 
has a significant impact on aggregate supply 
and demand by removing part of the financial 
flows through taxation and redistribution of 
budget funds. If a country is experiencing 
depression or is in a state of economic crisis, 
the state can decide on a stimulating fiscal 
policy. In this case, the government needs to 
stimulate either aggregate demand or supply 
or both options at once. For this, in other equal 
conditions, the state raises the size of its 
purchases of goods and services, reduces 
taxes and increases transfers, if possible. Any 
of these changes will lead to an increase in 
aggregate output, which automatically 
increases aggregate demand and parameters 
of the national accounts system. The 
stimulating fiscal policy leads to an increase in 
output in most cases. The authorities hold a 
restraining fiscal policy in the case of short-
term «overheating» of the economy. In this 
case, the government is taking measures that 
are directly opposite of what is being done in a 
stimulating economic policy. The state reduces 
its costs and transfers and increases taxes, 
which leads to a reduction in both aggregate 
demand and, possibly, aggregate supply. A 
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similar policy is regularly conducted by 
governments of several countries in order to 
slow down inflation or to avoid its high rates in 
the event of an economic boom. Among the 
scholars who emphasized the fiscal 
component of anticyclical politics, J. Keynes [6, 
P. 234-267], J. Hicks [12, P. 23-89], 
J. Schumpeter, and others. [14, P. 235-367], 
S. Kuznets [17]. Among the latest 
developments in terms of the effectiveness of 
fiscal policy as a tool to combat crises include 
the work: Morsch I. [10, C. 113-118]. 

At the same time, the flaws in 
countercyclical fiscal instruments are also 
significant. First, this is the effect of crowding 
out. The economic content of this effect is as 
follows: the increase in budget expenditures 
during the recession (increase of state 
purchases and / or transfers) and / or the 
reduction of budget revenues (taxes) leads to 
multiplier growth in aggregate income, which 
increases the demand for money and 
increases the interest rate on money market 
(loan price). Secondly, the presence of an 
internal lag. The internal lag is a period of time 
between the need for a change in policy and 
the decision to change it. Thirdly, uncertainty. 
Uncertainty relates to the identification of the 
economic situation. It is often difficult to 
pinpoint precisely, for example, when the 
period of recession ends and the recovery 
begins, or the moment when the rise is 
converted to overheating, etc. [10, P. 256]. 
Fourth budget deficit. Opponents of the 
Keynesian methods of economic regulation are 
monetarists, proponents of the theory of the 
economy of supply and the theory of rational 
expectations - that is, representatives of the 
neoclassical direction of economic theory 
consider the state budget deficit one of the 
most important shortcomings of fiscal policy. 

The next instrument of anticyclical policy 
at the national level is the monetary aspect of 
state regulation. It should be noted that the 
anti-cyclical policy of the state is implemented 

by changing the central bank's offer of money. 
To change the supply of money in circulation, 
the central bank may change the rate of 
mandatory reserves for commercial banks, 
operate on the open market, that is, sell or buy 
government bonds from the population, or 
print money. As an anti-cyclical adjustment 
tool, the advantage of monetary policy lies in 
the fact that the banking system responds 
faster to monetary policy than fiscal [16]. The 
stimulating monetary policy is also beneficial 
not only to the population, but also to 
commercial banks, since with increasing 
money supply banks can issue more loans 
[16]. As a disadvantage of monetary policy, one 
can distinguish the fact that changing the 
supply of money depends not only on the 
Central Bank, but also on the rationality of 
commercial banks and household behaviour, 
which often makes monetary policy more 
durable than fiscal. The main ways of 
responding and cyclical fluctuations with 
monetary policy are as follows. 

First, these operations on the open 
market, that is, the sale (purchase) by a 
national bank of government securities in open 
markets by commercial banks, reduces 
(increases) banks' reserves, and thus reduces 
(increases) the credit facilities of banks by 
increasing (decreasing) the interest rate. This 
method of monetary policy is applied in the 
short term and has great flexibility. Second, it 
is a change in the minimum reserve ratio. An 
increase in the reserve ratio by the central 
bank reduces the excess reserves (which can 
be given on loan), thus the bank's ability to 
expand the money supply by lending is 
reduced. This means of regulating money 
supply is usually used in the long run. Thirdly, 
this is a minus discount rate. The rate charged 
by the central bank for loans submitted to 
commercial banks is called the discount rate. 
With lowering the discount rate, the demand of 
commercial banks for central bank loans is 
increasing. At the same time, the reserves of 
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commercial banks and their ability to lend to 
entrepreneurs and the population increase. 
The bank interest on the loan is also reduced. 
The supply of money supply in the country is 
increasing. On the contrary, when it is 
necessary to reduce business activity, 
reducing the money supply in the country, the 
central bank raises the discount rate. An 
increase in the discount rate is also an anti-
inflation tactic. Depending on the economic 
situation, the central bank resorts to a policy of 
«cheap» and «expensive» money. 

The policy of cheap money is spent 
during a low market environment. the national 
bank increases the supply of money by buying 
public securities in the open market, reducing 
the reserve norm, reducing the discount rate. 
Thus, the interest rate is lowered, investment 

growth and increase of business activity are 
achieved. The policy of expensive money is 
spent by the national bank, first of all, as anti-
inflationary policy. In order to reduce the 
money supply, the monetary issue is limited, 
the sale of government securities in the open 
market is carried out, the minimum reserve 
norm is increased, the discount rate is 
increased. Among the scholars who 
emphasized the monetary component of the 
anti-cyclical policy should include: Grinspin A. 
[4, P. 69], Friedman M. [15, p. 20-23], 
Taylor J.B. [18, C. 1-8], Sazonets I.L. [3]. In 
general, mechanism of state anti-cyclical 
policy at the national level also has in our 
opinion the significant disadvantages 
presented in Figure. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure. Limitations of modern instruments of state anti-cyclical policy at the national level [18; 13; 1] 

 
As can be seen from the picture, 

monetary anticyclical control instruments also 
have significant disadvantages. Firstly, this is 
an opportunity for inflation. The stimulating 
monetary policy, that is, the growth of money 

supply, leads to inflation, even in the short-
term, and even more so in the long run. 
Therefore, representatives of the Keynesian 
direction argue that monetary policy can only 
be used in case of overheating (inflation gap) 

 

If the demand for money is very sensitive to the change in the interest rate (the 
demand curve for money is retired), an increase in the money supply will not 
lead to a significant reduction in the interest rate. 
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existing countercyclical policies at the 
national level 
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monopolies) 

Disadvantages of fiscal 
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of the economy, that is, they consider the 
possibility of conducting only restraining 
monetary policy, and in the recession, in their 
opinion, the stimulating fiscal rather than 
monetary policy should be used. 

Secondly, the presence of an external lag 
due to the complexity and possible crashes in 
the mechanism of monetary transmission. The 
external lag represents a period of time from 
the moment of taking measures to stabilize the 
economy (making a decision by the central 
bank to change the amount of money supply) 
until the appearance of the result of their 
impact on the economy (which is expressed in 
the change in the value of issue). The purchase 
and sale by the central bank of government 
securities is carried out quickly that is, the 
rapidly changing credit facilities of commercial 
banks. However, the mechanism of monetary 
transmission is long and consists of several 
stages, each of which may fail. Thirdly, the 
policy of "cheap money", conducted by the 
central bank, can provide commercial banks 
with additional reserves, which extends the 
credit facilities of banks, but such an 
opportunity may not turn into reality. There is 
no guarantee that with an increase in reserves 
there will be a corresponding increase in the 
volume of loans issued by commercial banks. 
In addition, the population may decide not to 
take loans. As a result, the money supply will 
not increase. Fourth, the response of the 
money market to the growth of the supply 
depends on the type of demand curve for 
money. A serious fall in interest rates will 
occur only if the demand curve for money is 
steep, that is, if the sensitivity of the demand 
for money to the change in the interest rate is 
small. If the demand for money is very 
sensitive to the change in the interest rate (the 
demand curve for money is retired), an 
increase in the money supply will not lead to a 
significant reduction in the interest rate. 

Conclusions. In the process of studying 
various aspects of anti-cyclical regulation of 

the economy by the state, it is substantiated 
that the effectiveness and efficiency of the 
functioning of entities and existing 
mechanisms of public administration in the 
areas of coordination of economic equilibrium 
and anti-cyclical measures is low due to the 
emergence of new factors of socio-economic 
relations to react to It is impossible with the 
help of classical macroeconomic policy 
instruments. The aforementioned thesis is 
substantiated above all the appearance and 
actualization of such new tendencies of 
modern international economic relations as 
dollarization, international trade wars, 
transnationalization, development of a virtual 
market of international trade, etc. The above 
factors are not controlled at all by the modern 
state countercyclical policy at the national 
level, although they become the causes of 
economic crises much more often as modern 
society intensively transforms into a new 
socioeconomic system called modern 
economic science as an information society, 
and in our opinion in the cognitive- amensial 
platform of international economic relations. 

For example, the dollarization of the 
Ukrainian economy is a very significant 
problem in view of the state macroeconomic 
policy, in particular its monetary aspect. For 
many years, attempts to stabilize the national 
currency have resulted in a huge purchasing of 
dollars by companies and households on their 
own. As for fiscal policy and its impact in a 
globalizing environment, the situation is not 
better. For example, attempts by the state to 
increase the level of taxes ends with an 
increase in the number of offshore companies 
operating in Ukraine under fairly legal 
conditions. Thus, despite the fact that large 
enterprises and households are trading on a 
large scale, the national budget does not 
contain much of the tax revenues. Separately, 
trade wars and geopolitical confrontations 
between key players in the global commodity 
and financial markets should be highlighted. 



Економічні проблеми державного управління         № 1-2, 2020 
 

 
 

87

Thus, due to the critical dependence of the 
Ukrainian economy on imports of goods and 
services, fluctuations in international markets 
have a significant effect on the state of 
economic equilibrium. However, the state 
authorities are not able to react and stabilize 

the situation as demonstrated by the 
experience of recent years in Ukraine. In such 
conditions, the problems of international 
aspects of state management of economic 
equilibrium have considerable scientific 
potential.
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В статті досліджено науково-методичні підходи до формування соціальних програм 
підприємств в контексті корпоративної соціальної відповідальності, подано 
систематизацію інтересів стейкхолдерів у контексті формування  національної моделі 
КСВ на основі трипартизму, визначено, що в основу соціальних програм та заходів слід 
покласти концепцію сталого розвитку 

 
The article examines the scientific and methodological approaches to the formation of 
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the interests of stakeholders in the context of the formation of the national model of CSR on 
the basis of tripartism, determined that social programs and activities should be based on 
sustainable development 
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Постановка проблеми. Економічне 

середовище, в якому нині функціонують 
підприємства, суттєво впливає на умови 
праці і життя людей. Йдеться про участь 
капіталу в розвитку соціальної 
інфраструктури за місцем розташування 
суб’єктів господарювання, а також про їх 
соціальну відповідальність в місцевому, 
регіональному і національному масштабах. 
Соціальна активність підприємств, як 
правило, розглядається у рамках доктрини 
«соціальної відповідальності бізнесу». Щодо 
великого бізнесу, використовується також 
інший термін – «корпоративна соціальна 
відповідальність». Оскільки в Україні 
соціальна активність характерна саме для 
великого корпоративного підприємництва, і 
підприємства є індикаторами розвитку 
економіки, то дослідження цих процесів 
набуває особливого значення. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Процеси корпоративної 
соціальної відповідальності базуються на 
процедурах корпоративного управління. Такі 
процедури, їх теоретичне обґрунтування 
закладено в наукових працях Сазонця І.Л. [1; 
2; 3; 4; 5; 6; 7], Сокуренка П.М., 

Вдовиченка Ю.В [6]. В своїй праці ми 
аналізували процеси корпоративної 
соціальної відповідальності, спираючись на 
праці Тадеєвої Н. В. та Сазонця І.Л. [4; 5]. Ці 
вчені проаналізували напрями розвитку 
сумлінної ділової практики в Україні, 
національні моделі соціального партнерства 
та їх вплив на розвиток сумлінної ділової 
практики, Чинники формування сумлінної 
ділової практики корпорацій у сучасній 
економіці. В нашій статті ми спинилися на 
дослідження окремих аспектів формування 
соціальних програм підприємств, які не 
досліджувалися авторами раніше.  

Мета статті. Метою статті є розробка 
науково-методичних підходів до 
формування соціальних програм 
підприємств в контексті корпоративної 
соціальної відповідальності. В статті 
проаналізовано підходи соціальної 
діяльності будівельних підприємств в сфері 
корпоративної соціальної відповідальності 
та визначено особлива значущість 
ефективної соціальної діяльності 
будівельних підприємств для ефективного 
функціонування всіх сфер народного 
господарства.   
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Виклад основного матеріалу. На основі 
критичного аналізу зарубіжної та 
вітчизняної наукової літератури нами 
конкретизовано поняття «соціальної 
програми» як комплексу узгоджених заходів 
за цілями, строками, ресурсами і 
виконавцями у масштабах визначеної 
території та галузі соціальної сфери, що 
спрямовані на вирішення комплексу 
соціальних проблем. Як правило, соціальний 
і соціально-економічний ефект соціальних 
програм виражається у підвищенні якості 
життя громадян і суспільства в цілому. На 
основі логічного узагальнення та синтезу 
наукових підходів доведено, що об’єктом 
особливого соціального піклування 
підприємства є його працівники як основний 
рушій розвитку, створення умов для їх 
професійного зростання, особистого 
розвитку і повноцінного відпочинку, 
забезпечення максимально комфортних 
умов праці тощо. За умови реалізації 
соціальних програм постає проблема 
спільного фінансування проектів 
соціального інвестування. В розвинених 
країнах підприємства виділяють кошти на 
реалізацію цих проектів без залучення 
бюджетних ресурсів. В Україні ситуація має 
певну специфіку. Так, для деяких 
вітчизняних підприємств тема реалізації 
соціальних програм при впровадженні 
корпоративної соціальної відповідальності 
(КСВ) спочатку передбачається за їх 
ініціативою, а не виникає з примусу 
суспільства чи держави. Це, в першу чергу, 
підприємства, які сформувалися на базі 
радянських, і яким дісталася у «спадок» 

необхідність підтримувати соціальну 
інфраструктуру окремих населених пунктів. 
Ситуація ускладнюється тим, що нерідко 
зустрічаються підприємства, які 
намагаються приховати свої неетичні дії 
через демонстрацію певних досягнень, 
наприклад, у благодійності. Встановлено, що 
суспільство на даний час чекає активної 
позиції підприємств понад мінімальний і 
обов’язковий набір вимог. Частину цих 
«вимог» підприємства встановлюють самі 
для себе, наприклад, ефективність і 
прибутковість діяльності; інша частина – 
передбачена законодавчо (необхідність 
сплати податків та ін.). Ймовірно, 
підприємства потребують розуміння того, що 
у суспільства є додаткові очікування від їх 
діяльності. Концепцію соціально 
відповідальної поведінки підприємств давно 
переведено зі складу теоретичних 
обґрунтувань до її активного впровадження, 
що здійснюється представниками бізнес-
середовищ внаслідок розвитку таких 
тенденцій, як: зниження ролі держави в 
соціальній сфері; збільшення вимогливості з 
боку споживачів до діяльності підприємств; 
розподіл відповідальності між партнерами і 
підвищені вимоги, у тому числі соціальні, з 
боку інвесторів. Соціально відповідальна 
поведінка не вимагає радикального розриву 
зі звичайними формами корпоративної 
діяльності.  

На основі дослідження Сазонця та 
Тадеєвої, можна визначити аспекти 
розвитку корпоративної соціальної 
відповідальності на основі аналізу інтересів 
різних учасників цього процесу (таблиця). 

Таблиця 
Систематизація інтересів стейкхолдерів у контексті формування  

національної моделі КСВ на основі трипартизму 
Категоріїї 

стейкхолдерів 
Економічні аспекти Екологічні аспекти Соціальні аспекти 

Акціонери та 
власники 

Фінансові результати 
Контроль ризику, 
попередження і 

прозорість

Пов'язаний з іміджем контроль 
ризиків, попередження ризиків

і кризовий менеджмент

Публічна власність 
Внесок у національне та 

регіональне добробут
Дотримання 
регламентів

Дотримання трудового 
законодавства
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продовження таблиці 

Фінансові установи, 
банки 

Економічна стійкість, 
вимоги до оборотного 

капіталу 

Контроль екологічний 
ризиків їх фінансові 

наслідки 

Очікування зміни потрібностей 
для обмеження витрат 

Страхові компанії Компенсація витрат Контроль ризиків 
Професійне інвестування і 

субпідрядники 

Службовці і 
профспілки 

Соціальна 
справедливість і 

винагороду за працю

Дотримання умов 
роботи на робочому 

місці

Мотивація, внутрішні 
консультації, навчання, 

працевлаштування

Клієнти Гарантії, якість Споживання ресурсів Етика, справедлива торгівля 

Постачальники 
Довгострокові 

партнерські відносини
Формалізація технічних 

специфікацій
Формалізація етичних вимог 

Субпідрядники 

Справедлива 
винагорода, інформація 

про перспективи 
розвитку 

Чітке визначення 
екологічних 

характеристик 
продуктів і процесів 

Формалізація тренованій до 
умов виробництва, найму і 

методів аудиту 

Дистриб'ютори 
Конкуренція і контроль 

маржі 

Зниження кількості 
відходів упаковки при 
транспортування, учт 
екологічних аспектів

Розробка етичним допустимих 
продуктів 

Споживачі Справедлива ціна 
Захист навколишнього 

середовища та 
інформація

Відповідність трудового 
законодавства 

Конкуренти 
Досягнення 

(Benchmarks) 
Відповідність 

екологічним нормам 

Відповідність законодавству 
про конкуренцію, етику, 
відсутність соціального 

демпінгу 
Місцеві та 

регіональні 
спільноти 

Стійкість підприємства
Інформація та 

прозорість, зменшення 
конфліктності

Місцеві очікування, участь у 
вирішення питань зайнятості

Неурядові 
організації 

Прозорість 
(транспарентність) 

Зобов'язання щодо 
захисту навколишнього 

середовища

Дотримання прав людини і 
міжнародних угод 

 
Нами систематизовано підходи до 

класифікації соціальних програм при 
впровадженні підходів КСВ підприємствами. 
Аналіз сучасної економічної літератури дає 
підстави констатувати, що більшістю авторів 
розглянуто особливості КСВ в економіці, 
натомість відсутні дослідження за даною 
тематикою у будівництві. На думку автора, 
будівництво задовольняє потреби не лише 
громадян і держави, але й забезпечує 
розвиток різних видів економічної 
діяльності. Зростання будь-якого іншого 
економічного сектора залежить від обсягу 
потужностей і технічних можливостей 

будівництва. Існуючий в Україні попит на 
житло створює умови для ефективного 
інструменту реалізації соціальних програм і 
дозволяє будівництву як виду економічної 
діяльності ефективно функціонувати, бути 
привабливим економічним об’єктом для 
інвесторів.  

Розв’язання проблеми ринкової 
перебудови житлового будівництва в Україні 
стане реальним за наявності нормативно-
правової бази, яка б стимулювала роботу 
всіх сфер будівництва, а також 
запровадження принципово нового 
інвестиційного очікування:  
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отримання локально значущого ефекту;  
формування пріоритетів розвитку 

держави;  
чіткі та прозорі «правила гри»;  
підвищення якості державного 

управління та макроекономічного 
регулювання;  

підтримка національного виробника;  
підвищення продуктивності праці;  
висока професійна підготовка робочої 

сили;  
підтримка інноваційних проектів у 

малому та середньому бізнесі;  
зниження податкового тиску. 
Підприємство повинно мати механізм, 

що забезпечував би надходження коштів до 
даної сфери економіки з різноманітних 
джерел фінансування: державних, 
приватних, комерційних, іноземних. 
Розвиток соціальних програм з будівництва 
житла є одним із засобів покращення 
існуючої складної ситуації в Україні. 
Будівництво доступного житла за рахунок 
державних коштів на даний час майже 
зупинено. Зважаючи на вище викладене, з 
метою реалізації даної програми державою 
повинні бути створені умови для 
забезпечення взаємодії з підприємствами 
щодо будівництва доступного житла 
середнього класу за вартістю, яка не 
перевищує усереднену вартість 
спорудження житла. За результатами 
дослідження з’ясовано, що світова практика 
реалізації КСВ підприємств спирається на 
прагнення будувати свої відносини з 
громадськістю, орієнтуючись на 
довгостроковий період, оскільки саме 
постійні споживачі забезпечують 
стабільність бізнесу. Втрата постійних 
споживачів миттєво знаходить своє 
відображення у зменшенні обсягів 
реалізації.  

Однією з важливих передумов 
реалізації інвестиційних намірів 
забудовників є формування прозорого і 

стабільного правового поля для їх 
діяльності. В основу соціальних програм та 
заходів слід покласти концепцію сталого 
розвитку, за якою КСВ визначається як 
довгострокове зобов’язання підприємств 
щодо етичної поведінки під час 
провадження своєї діяльності та сприяння 
економічному розвитку з метою покращення 
якості життя «стекхолдерів». 
Перспективність даної доктрини 
підтверджена апробацією у розвинутих 
країнах світу. 

Висновки. Проведене дослідження 
дозволяє зробити наступні висновки:  

1. Внаслідок проведення соціально-
економічних реформ постає необхідність 
розроблення механізмів соціальної 
орієнтації економіки, фундаментом яких 
стануть конкуренція і ринок. У зв’язку з 
поширенням системи інтегрованого 
маркетингу відбувається процес 
концентрації корпоративного капіталу, що 
уможливлює вирішення проблем між 
структурами потреб і виробництва, чим буде 
підтримано соціальну спрямованість 
виробництва, його підлеглість задоволенню 
потреб населення.  

2. При дослідженні соціальних програм 
підприємств обґрунтовано сучасні концепції 
корпоративної соціальної відповідальності. 
Соціальну відповідальність підприємств 
ідентифіковано як обов’язок власників 
ухвалювати ті рішення і слідувати тим 
напрямам діяльності, які бажані з точки зору 
трудових колективів, громад та суспільства. 
Було визначено ситуацію, згідно з якою 
суб’єкти господарювання, крім дотримання 
норм законодавства і виробництва якісної 
продукції, а також виконання законних дій 
відповідно до поставлених цілей, 
добровільно покладають на себе додаткові 
зобов’язання перед суспільством, що сприяє 
покращенню якості життя людей.  

3. На основі досліджень загальних 
підходів соціальних програм підприємств та 
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соціальних орієнтирів їх діяльності 
поглиблено теоретичні основи визначення 
поняття корпоративної соціальної 
відповідальності в економічному механізмі 
діяльності підприємств через функції, що 
вони виконують:  

− підприємство-роботодавець: створює 
привабливі робочі місця, виплачує 
нараховану заробітну плату;  

− підприємство-виробник товарів і 
послуг: створює якісні товари і надає 
послуги;  

− підприємство-платник податків: 
сплачує всі податки, дотримуючись чинних 
норм законодавства;  

− підприємство-позичальник капіталу: 
вчасно погашає кредити, виходить на 
міжнародні фондові ринки;  

− підприємство-бізнес-партнер: 
демонструє добросовісну ділову практику, 
встановлює надійні відносини з 
постачальниками і дистриб’юторами;  

− підприємство-сусід (корпоративний 
громадянин): запобігає можливим 
негативним наслідкам своєї діяльності, 
наприклад, у сфері екології; підтримує 
соціальне благополуччя;  

− підприємство-член громадських 
організацій: сприяє формуванню цивільного 
суспільства. 

 

Список використаних джерел 
1. Сазонець І. Л., Гессен А. Є. Cоціальні 

програми підприємства та вдосконалення системи 
послуг. Ефективна економіка. 2014. № 2. URL:   
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=375
1. (дата звернення: 15.06.2020). 

2. Сазонець І. Л., Гессен А. Є.  Теоретичні та 
практичні підходи до формування державних і 
корпоративних соціальних програм. Стратегія і 

тактика державного управління. 2019. № 1-2. 
С. 11–119. 

3. Сазонець І. Л., Тадеєва Н. В. Виявлення 
напрямів розвитку сумлінної ділової практики в 
Україні. Економіка і держава. 2016. № 10. С. 21–
25.  

4. Сазонець І. Л., Тадеєва Н. В. Національні 
моделі соціального партнерства та їх вплив на 
розвиток сумлінної ділової практики. Бізнес-

інформ. 2016. № 10. С. 21–26.  
5. Сазонець І. Л., Тадеєва Н. В. Чинники 

формування сумлінної ділової практики 
корпорацій у сучасній економіці. Бізнес-інформ. 
2016. № 11. С. 65–70.  

6. Сазонець І. Л., Сокуренко П. М., 
Вдовиченко Ю. В. Корпоративне управління. 
Донецьк. Юго-Восток, Лтд, 2008. 372 c. 

7. Корпоративне управління: світовий 
досвід та механізми залучення інвестицій. К. : 
Центр учб. л-ри, 2008. 304 c. 

 
 
 
 

References 
1. Sazonets I. L., Hessen A. Ye. Cotsialni 

prohramy pidpryiemstva ta vdoskonalennia systemy 
posluh. Efektyvna ekonomika. 2014. № 2. URL:   
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=375
1. (data zvernennia: 15.06.2020). 

2. Sazonets I. L., Hessen A. Ye.  Teoretychni 
ta praktychni pidkhody do formuvannia 
derzhavnykh i korporatyvnykh sotsialnykh 
prohram. Stratehiia i taktyka derzhavnoho 

upravlinnia. 2019. № 1-2. S. 11–119. 
3. Sazonets I. L., Tadeieva N. V. Vyiavlennia 

napriamiv rozvytku sumlinnoi dilovoi praktyky v 
Ukraini. Ekonomika i derzhava. 2016. № 10. S. 21–
25.  

4. Sazonets I. L., Tadeieva N. V. Natsionalni 
modeli sotsialnoho partnerstva ta yikh vplyv na 
rozvytok sumlinnoi dilovoi praktyky. Biznes-inform. 
2016. № 10. S. 21–26.  

5. Sazonets I. L., Tadeieva N. V. Chynnyky 
formuvannia sumlinnoi dilovoi praktyky korporatsii 
u suchasnii ekonomitsi. Biznes-inform. 2016. № 11. 
S. 65–70.  

6. Sazonets I. L., Sokurenko P. M., 
Vdovychenko Yu. V. Korporatyvne upravlinnia. 
Donetsk. Yuho-Vostok, Ltd, 2008. 372 c. 

7. Korporatyvne upravlinnia: svitovyi dosvid 
ta mekhanizmy zaluchennia investytsii. K. : Tsentr 
uchb. l-ry, 2008. 304 c. 



Економічні проблеми державного управління         № 1-2, 2020 
 

 94

УДК 338.22                                                                                   https://doi.org/10.31713/st1-2202012 
JEL I 20, L 83, Z 32  

 
Джинджоян В. В.,  
к.е.н., доцент,  
завідувач кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності,  
Дніпровський гуманітарний університет, м. Дніпро 

 
СОЦІАЛЬНІ ТА КОМУНІКАТИВНІ ПЕРЕВАГИ РОЗВИТКУ ПРОГРАМ ОСВІТНЬОГО ТУРИЗМУ  

 
Dzhyndzhoian V. V., 
Ph.D., Associate Professor, Head of Department of Economics and  
Management of Tourism,  
Dnipro University of the Humanities, Dnipro 
 

SOCIAL AND COMMUNICATIVE ADVANTAGES OF EDUCATION OF EDUCATIONAL  
TOURISM PROGRAMS 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

В статті здійснено спробу виявити соціальні та комунікативні переваги розвитку 
програм освітнього туризму підприємствами міжнародного туризму. Встановлено, що в 
сучасному світі співробітництво в галузі освіти є найважливішим і актуальним завданням 
багатьох країн, оскільки саме навчанню і вихованню молоді належить істотна роль у 
процесі духовного зближення народів, інтеграції світової спільноти. Окреслені фактори 
сприяють бурхливому розвитку міжнародного освітнього туризму, під яким слід розуміти 
поїздки з метою навчання за кордоном. Узагальнено, що такий вид туризму об'єднав дві 
самостійні галузі – туризм і освіта 

 
The article attempts to identify social and communicative benefits of the development of 

educational tourism programs by international tourism enterprises. It has been established 
that in the modern world, cooperation in the field of education is the most important and up-
to-date task of many countries, since education and upbringing of young people play an 
essential role in the process of spiritual convergence of nations and integration of the world 
community. The factors, which have been outlined, contribute to the rapid development of 
international educational tourism that should be understood as trips for the purpose of 
studying abroad. Overall, this type of tourism has united two separate industries such as 
tourism and education 
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чи практичними завданнями. Сучасні засоби 
пересування та технології зв'язку швидко 
долають географічні відстані, роблячи 
умовними міждержавні кордони. Сьогодні в 
морі інформації та ініціатив вчитися і 
пізнавати світ можна не тільки сидячи за 
партою, але особисто зустрічаючись з 
досліджуваним об'єктом. 

Туризм дає можливість спілкування з 
усім світом, він перетворився в джерело 
досвіду і освіти, став стилем життя і 
інструментом кар'єри. Саме розвитком 
технологій комунікації ми зобов'язані 
відродженню і поширенню міжнародного 
освітнього туризму, який, повертаючи нас до 
історичної традиції, дозволяє пізнати світ, 
подивитися на свою освіченість з боку іншої 
культури [1]. 

Бурхливий розвиток міжнародного 
освітнього туризму в XXI ст. зумовлений 
сучасним рівнем і особливостями розвитку 
суспільства. Так, стрімкий темп життя з його 
дефіцитом часу і різноманітністю 
можливостей а також зміцнення позицій 
активного здорового способу життя 
детермінував сучасну популярність 
міжнародного освітнього туризму як 
альтернативи дозвільному проводження 
часу.  

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій дав змогу встановити, що сучасні 
дослідники  здійснюють численні спроби для 
встановлення актуальних тенденцій 
розвитку програм освітнього туризму 
підприємствами міжнародного туризму 
(І. Сазонець [4], С. Сардак [3], В. Саричев [6], 
К. Стоян [1], Г. Тарасюк [2], О. Ястремська [7] 
та ін.). Однак наукових праць, де окреслено 
комунікативні та соціальні переваги програм 
освітнього туризму підприємствами 
міжнародного туризму нами не знайдено. 

Мета статті полягає у висвітленні й 
аналізі соціальних та комунікативних 
переваг розвитку програм освітнього 
туризму підприємствами міжнародного 
туризму. Для вирішення сучасних викликів, 

що постають перед економічною наукою 
передбачається проведення аналізу 
соціальних та комунікативних переваг 
розвитку програм освітнього туризму 
підприємствами міжнародного туризму. Для 
цього в якості методичного інструментарію 
наукових і прикладних розробок 
використовуватиме методи прогнозування, 
структурно-функціонального та 
економічного аналізу, загальнонаукові та 
економіко-статистичні методи, а також 
системний і комплексний логічний підходи 
до вивчення стану та тенденцій розвитку 
міжнародного туризму. 

Виклад основного матеріалу. В 
сучасному світі співробітництво в галузі 
освіти є найважливішим і актуальним 
завданням багатьох країн, оскільки саме 
навчанню і вихованню молоді належить 
істотна роль у процесі духовного зближення 
народів, інтеграції світової спільноти. 
Окреслені фактори сприяють бурхливому 
розвитку міжнародного освітнього туризму, 
під яким слід розуміти поїздки з метою 
навчання за кордоном [2].  

Практично у кожної людини є 
вродженою властивістю – бажання 
подорожувати і прагнути до зміни місць. 
Мета подорожі може бути 
найрізноманітнішою – пізнавальною, 
діловою, заради отримання сильних 
відчуттів, пошуку пригод, для відволікання 
від монотонності повсякденного життя і для 
відпочинку. 

Початок туристичної діяльності 
з'явився ще в глибоку давнину. Торгівля, 
жага пізнання і відкриттів, релігія, навчання 
або просто відпочинок є мотивами 
переміщення людей. В даний час туризм 
став масовим соціально – економічним 
явищем міжнародного масштабу. З точки 
зору багатьох людей туризм пов'язаний з 
відпочинком, новими враженнями і 
задоволенням. Він перетворився в 
характерну рису стилю життя сучасної 
людини, яка прагне до зміни, до пізнання, до 



Економічні проблеми державного управління         № 1-2, 2020 
 

 96

яскравих вражень і різноманітності світу. 
З економічної точки зору туризм являє 

собою особливий вид споживання туристами 
матеріальних благ, товарів і послуг, який 
виділяють в окрему галузь господарства. 
Туризм гарантує туристам все необхідне: 
культурно – побутові послуги, об'єкти 
розміщення та харчування, транспортні 
засоби та розваги. У багатьох країнах туризм 
– це вагома стаття державних доходів і одна 
із найбільш перспективних галузей 
національної економіки. 

Подорожі завжди носили цільовий 
характер, часто поєднуючи в собі відразу 
кілька цілей. Існують різні класифікації видів 
туризму. Наприклад, в цільовій класифікації 
видів туризму виділяють «рекреаційний» і 
«пізнавальний» як найпоширеніші види 
туризму. Крім цього, однією з важливих 
напрямків міжнародного туризму 
вважається «освітній туризм», головним 
завданням якого є отримання знань, 
навичок і умінь в інших районах нашої 
планети [3].  

Згідно зі статистичними даними вік 
туристів, які вдаються до цього виду 
туризму, становить від 19 до 25 років. 
Логічно, що пік туристичної активності 
спостерігається під час офіційних канікул. 
Найбільш поширеним бажанням молоді, що 
вдалися до освітнього туризму, є поліпшення 
рівня володіння тією або іншою іноземною 
мовою. Різні туристичні агентства 
пропонують путівки в різні мовні табори в 
літні місяці. Так як в літньому таборі між 
собою молоді люди часто розмовляють 
рідною мовою це дозволяє 
попрактикуватися в щоденному розмовному 
спілкуванні іноземною мовою, вивчити 
традиції та звичаї простих людей. Так само 
існують програми з проживанням туриста в 
сім'ї місцевих жителів. Такі програми 
викликають підвищений інтерес у бажаючих 
в майбутньому працюватиме за кордоном.  

До освітнього туризму також вдаються 
молоді фахівці і студенти, що проходять різні 

практики, стажування на іноземних 
підприємствах [4]. Зазвичай вони отримують 
запрошення від компанії, яка займається 
оформленням всіх необхідних документів, а 
так само може надавати житло. 

Сучасний розвиток міжнародних 
відносин, прагнення ряду країн полегшити 
умови відвідування їх території іноземними 
громадянами сприяють розвитку освітнього 
туризму. В останні роки на ряду з 
англомовними країнами для освітнього 
туризму багато хто вибирає Японію, Китай і 
країни, місцеве населення яких спілкується 
арабською мовою [5]. 

Таким чином, поняття «освітній 
туризм» є похідним від таких понять як 
«пізнавальний», «культурний», «культурно-
пізнавальний», «екскурсійно-пізнавальний» 
туризм. Оскільки в українському 
законодавстві відсутній єдиний базовий 
термін освітнього туризму, різні автори 
пропонують різноманітні трактування даного 
поняття.  

Зокрема, В. Саричев дає наступне 
визначення: «освітній туризм – діяльність 
відвідувачів та екскурсантів, для яких освіта 
і навчання – основна або другорядна мета 
поїздки» [6]. Освітній (або навчальний) 
туризм – досить поширений напрямок 
туристичного ринку, так як поєднує в собі дві 
можливості – відпочинок і освіту [7]. Можемо 
сказати, що «освітній туризм» – це поїздка 
або тур з освітньою метою, однак на думку 
багатьох дослідників ця мета не єдина, а 
деякі з науковців стверджують, що освітня 
мета може бути і не головною в такій поїздці. 
Останнє твердження вважаємо помилковим, 
так як головна мета поїздки повинна 
визначати вид туризму. Якщо вона не є 
освітньої, то і вид туризму, до якого вона 
належить повинен бути інший. Також 
помилково виділяти в освітньому туризмі 
мету задоволення допитливості і інших 
пізнавальних інтересів, так як «туризм» 
невіддільний від процесу пізнання, і будь-
який його вид буде пов’язаний з отриманням 
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будь – яких знань. Крім того, надмірно 
згадується авторами деяких дефініцій 
часовий проміжок, відведений для освітньої 
мети поїздки, оскільки туристом або 
мандрівником вважається особа, що 
перебуває в відвідуваному місці (країні) не 
більше одного року. Таким чином, якщо 
термін поїздки перевищує один рік, то з 
точки зору туризму особа буде вважатися 
мігрантом або постійним жителем, а не 
туристом.  

Встановлюючи період «від 24 годин до 
6 місяців» або «від 15 днів до 3 місяців», 
автори лише загострюють увагу на 
терміновості отримання освіти, що, по суті, 
не має для поняття «освітній туризм» 

особливого значення. Ще одним, на нашу 
думку, недоліком, є відсутність в 
представлених дефініціях згадки про 
споживачів даного виду туризму, тобто 
цільовий сегмент, для якого призначені 
освітні поїздки.  

Таким чином, в якості робочого 
визначення в даній роботі ми будемо 
використовувати наступне: освітній туризм – 
це вид відпочинку, основною метою якого є 
вивчення іноземних мов або інших 
дисциплін (історії, економіки, менеджменту, 
маркетингу та ін.), а також задоволення 
допитливості, підвищення кваліфікації та 
придбання нового досвіду в тій чи іншій 
професії або сфері діяльності (табл. 1). 

Таблиця 1  
 Особливості видів освітнього туризму 

№ Види освітнього 
туризму 

Особливості освітнього туризму 

1 Мовний туризм Найпоширеніша гілка в навчальному туризмі, так як охоплює 
практично всі вікові категорії 

2 Спортивний 
туризм 

Головним завданням спорт-туризму є тренування, навчання і 
досвід в тому виді спорту, який обраний в якості основного. 
Навчальний курс складається з часу безпосередньої практики 
під контролем досвідчених тренерів. Зазвичай, навчання 
ставлять в першу половину дня, при цьому обов'язково 
рівномірно розподіляти навантаження. Післяобідній період 
відводиться на розваги, відпочинок, тощо 

3 Професійне 
навчання 

Тури, засновані на організації професійного навчання, досить 
великі за своєю програмі. Навчитися за кордоном будь – якої 
професії, перейняти досвід, підвищити кваліфікацію, все це 
можливо в рамках професійного навчання за кордоном. Такі 
тури можуть бути довший за часом, ніж всі інші, а насиченість 
освітньої програми набагато більш щільною 

4 Діловий туризм Значною мірою спрямований на перепідготовку кадрів та 
підвищення кваліфікації. В практичній площині проводяться 
заходи з консультування, організації конференцій, семінарів, 
тренінгів, шкіл, конкурсів, заходів щодо пошуку постачальників 
та контрагентів. 

 
Нині освітній туризм розглядається як 

частина молодіжного туризму. Якщо 
говорити про міжнародний туризм, то тут 
дослідники в основному орієнтуються на два 
напрямки: в'їзний та виїзний. Існує безліч 

інших класифікацій туризму, наприклад, за 
програмними цілями поїздки, за віковою 
категорією, за тривалістю перебування. 
Разом з тим, міжнародний туризм, де 
цільовою аудиторією є молодь, виступає 
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одним з самих швидкорослих і динамічних 
напрямків світового туристського ринку. 
Молоді люди подорожують з метою – 
поєднати подорож з навчанням, роботою або 
волонтерською діяльністю. 

На даний час для розвитку 
міжнародного освітнього туризму необхідні 
не тільки розвинена інфраструктура 
туристської галузі, а й врахування специфіки 
академічних обмінів в галузі освіти. 
Примітно, що нині в освітній програмі з будь-
якої спеціальності освітній туризм може бути 

використаний в якості ефективної форми 
навчання. Для ряду спеціальностей освітній 
туризм має особливе значення. Нині у ЗВО 
України на різних спеціальностях 
проведення освітніх турів не передбачено 
стандартами освіти. Більшість з таких турів 
проводиться в рамках організації 
навчальних практик. 

В процесі дослідження нами було 
зібрано матеріали щодо видів діяльності 
туристичних підприємств України (табл. 2). 

Таблиця 2 
Характеристика діяльності туристичних підприємств України, за видами туристичних послуг 

Туроператор Спеціалізація
Аккорд-тур Автобусні та авіа тури по Європі; тури по Україні; ділові тури. 

Join UP 
Пляжний відпочинок; екскурсійні тури. Екскурсійні тури та круїзи; 
відпочинок з дітьми; гірськолижні тури; Пляжний відпочинок. 

Anex Tour 
Автобусні, авіа тури; тематичні тури; корпоративний туризм. Пляжний і 
СПА відпочинок; сімейний відпочинок; дитячий відпочинок. 

TEZ Tour 
Пляжний відпочинок; сімейний відпочинок; дитячий відпочинок; 
яхтинг; гірськолижні тури. Корпоративний туризм; подієвий туризм. 

ТПГ (TPG) Бліц-тури; гірськолижні тури. Автобусні та авіа тури по Європі;  

Coral Travel 
Автобусні тури; тематичні тури; дитячий відпочинок. Відпочинок в 
Греції; автобусні та авіа тури; круїзи; дитячий відпочинок. 

TUI Ukraine 
Пляжний відпочинок; екскурсійні та оздоровчі тури; морські круїзи; 
гірськолижні тури. Рекламні тури; автобусні, авіа тури. 

Pegas Touristik 
Екскурсійні тури; авіа подорожі, автобусні тури, круїзи. Відпочинок на 
морі; тури по Україні; тури для школярів; рекламні тури. 

Алголь 
Пляжний відпочинок; гірськолижні тури; лікувальні тури; тури 
вихідного дня. Індивідуальні та групові тури; круїзи. 

Роза вітрів 
Автобусні та авіа тури по Європі; круїзи; екзотичні тури; Авіа, ж / д і 
автобусні тури; комбіновані тури; лікування; дитячі тури. 

Танго Тревел Екскурсійний туризм; весільні подорожі; круїзи.
Mouzenidis 

Travel 
Відпочинок в Тунісі; екскурсійні та екзотичні тури. Відпочинок на морі; 
круїзи; дитячий відпочинок. Пляжний відпочинок; пакетні тури; круїзи. 

Наталі Турс 
Пляжний відпочинок і екскурсійні програми; гірськолижні тури; 
дитячий відпочинок. Тури по Україні та за кордон; круїзи; оренда 
транспорту; медичний туризм. 

Інкомартур Туристичні та MICE поїздки в Італію будь-якого рівня і формату. 
Сакумс Пляжний відпочинок; екскурсійні тури. Індивідуальні та групові тури; 

САМ 
Відпочинок і працевлаштування; дитячий відпочинок; екскурсії в 
Європу. Подієві тури; весільні подорожі; пляжний відпочинок 
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продовження табл. 2 

Сієста (Siesta) 
Відпочинок на морі; екскурсійні тури; week-end тури; тематичні тури; 
дитячий відпочинок. Відпочинок в Іспанії; екскурсійні тури; тури 
вихідного дня. 

1000 Доріг 
Екзотичні тури; тури по Європі; навчання за кордоном; корпоративні 
тури. Групові та індивідуальні тури і екскурсії по Франції, Італії. 

Oasis Travel 
Ukraine 

Пляжний відпочинок; екскурсійні тури.

Пан Укрейн 
Пляжний відпочинок; автобусні тури; екскурсійні, бізнес і luxury тури; 
навчання за кордоном. 

ЛюбоСвіт Організація зимового відпочинку, на морі і СПА-курортах Болгарії.

Міст Тур 
Індивідуальні та групові тури по всій Азії; екстремальні, лікувальні, 
освітні, паломницькі тури; ділової та корпоративний туризм. Автобусні, 
авіатури; відпочинок на морі; відпочинок для дітей; лікувальні тури. 

ТК-Велт (Велт) Автобусні, авіатури; лікувальні тури; гірськолижні курорти; подієві тури.
Феєрія (Feerie) Автобусні, авіатури; SPA і лікувальні тури; тури по Україні; екзотика.

Єременко і 
партнери 

Туристичні та MICE поїздки в Італію будь-якого рівня і формату. 

GTO Travel Індивідуальні та групові тури; Пляжний відпочинок; екскурсійні тури.
CITA (Сита) Подієві тури; весільні подорожі; пляжний відпочинок; екскурсійні тури.

Альянс Відпочинок на морі; екскурсійні тури; week-end тури; тематичні тури; 
Іспатур Відпочинок в Іспанії; екскурсійні тури; тури вихідного дня. 

Діліжанс 
тревел 

Пляжний відпочинок; екскурсійні тури по Європі.

Impala Travel Тематичні і екзотичні тури; аюрведа; круїзи; освіту за кордоном. 
Оріон-Інтур Екзотичні тури; навчання за кордоном; корпоративні тури. 
MSF Travel Групові та індивідуальні тури і екскурсії по Франції, Італії. 
Албіз-тур Гірськолижні, гастрономічні, весільні тури; тури вихідного дня; круїзи.

Тасс тревел Пляжний відпочинок; круїзи; дитячий відпочинок; корпоративні тури.
Поехали с нами Пляжний відпочинок; екскурсійні тури.

Паспарту 
тревел 

Відпочинок в Ізраїлі; екскурсійні тури; медичний туризм. 

Олди тревел Пляжний відпочинок; весільні подорожі.
Звездный тур Тури по Україні; оздоровлення; навчання за кордоном; круїзи. 

Week_travel 
Медичний туризм; автобусні тури; екскурсійні, бізнес і luxury тури; 
навчання за кордоном. 

Victoria-tour Автобусні, авіатури; тури по Україні; відпочинок для дітей. 

Travel point 
Організація зимового відпочинку, відпочинку на морі і СПА-курортах 
Болгарії. 

Rainford travel 
Гірськолижні тури; дитячий відпочинок; СПА та лікування; екскурсійні 
тури. 

Kom iroffka 
Індивідуальні та групові тури по всій Азії; екстремальні, лікувальні, 
освітні, паломницькі тури; ділової та корпоративний туризм. 

Express-tour 
Автобусні, авіатури; відпочинок на морі; відпочинок для дітей; 
лікувальні тури. 

BG group Медичний туризм; лікувальні тури; гірськолижні курорти; подієві тури.
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Важливим показником визначення 
підходів туристичних підприємств щодо 
реалізації соціальних функцій є надання 
послуг з ділового туризму. Діловий туризм 
можна вважати формою освітнього туризму 
для працівників компаній та установ, які 
підвищують кваліфікацію. Діловий туризм 
включає в себе відвідування різних заходів, 
таких як виставки, конференції, зустрічі та 
інші заходи, які мають велике значення в 
соціальному, політичному та комерційному 
відношеннях. У порівнянні зі звичайним 
туризмом, діловий туризм включає меншу 
частину населення з різними мотивами. 
Діловий туризм можна розділити на основні 
та другорядні види діяльності. Основні з них 
пов'язані з бізнесом включають такі види 
діяльності, як консультування, проведення 
конференцій, організація заходів щодо 
пошуку постачальників та контрагентів. 
Вторинні пов'язані з туризмом (дозвіллям) та 
включають такі заходи, як обіди, розваги, 
шопінг, огляд визначних пам'яток. Також, 
діловий туризм може включати 
індивідуальні поїздки та поїздки в 
невеликих групах щодо певних бізнес 
інтересів 

Серед аналізованих підприємств 
України послуги ділового туризму зводяться 
до наступних: поїздки на тематичні 
виставки, організація семінарів та 
профільних конференцій, ділові, бізнес та 
заохочувальні поїздки, оздоровчі, 
екскурсійні пляжні та круїзні і програми, 
подієвий туризм (івент-туризм), зустріч, 
супровід, проводи, розміщення в готелях 
будь-якого класу зі знижками, організація 
харчування, замовлення транспорту, оренда 
поромів, яхт, кораблів, розважальні 
програми, послуги професійних 
перекладачів і гідів. Слід зазначити, що 
перелік послуг з ділового туризму значно 
ширший. Так аналізовані підприємства 
організують послуги бізнес туризму за 
вимогою і перелічені програми є в цілому 
найбільш розповсюдженими та 

популярними запитами серед зацікавлених 
осіб. В цілому, розподіл аналізованих 
підприємств України за видами послуг, що 
надавалися в сфері ділового туризму в 2019 
році представлено на рисунку. 

Систематизація аналізованих 
підприємств України за видами послуг, що 
надавалися в сфері ділового туризму за 2019 
році дає змогу стверджувати, найбільш 
затребуваним є ділові екскурсії, подієвий 
туризм та ділові та заохочувальні поїздки. 
Також, слід відзначити, значну кількість 
практик з надання послуг бізнес туризму не 
можливо відобразити, так як вони 
надаються за індивідуальними вимогами 
замовників. Майже кожне замовлення є 
комбінованим та містить 3-4 опції з 
представлених у графічному матеріалі, в 
загальному висновку надання такого виду 
туристичних послуг складно класифікувати.  

Висновки. Підводячи підсумки, можна 
зазначити, що в широкому сенсі освітній 
туризм – це вид туризму, мета якого – 
придбання нових знань і навичок в рамках 
навчального процесу, здійснюваного поза 
територією постійного місця проживання 
туриста. Освітній туризм представлений 
різними видами: мовні курси, професійне 
навчання, спорт-тури, діловий туризм. 
Безумовно, всі види виконують освітню 
функцію і складають важливу частину 
професійної освіти. Основною соціальною 
перевагою освітнього туризму є вивчення 
іноземних мов або інших дисциплін (історії, 
економіки, менеджменту, маркетингу та ін.), 
а також задоволення допитливості, 
підвищення кваліфікації та придбання 
нового досвіду в тій чи іншій професії або 
сфері діяльності. Комунікативні переваги 
освітнього туризму базуються на поєднанні 
рекреаційних та освітніх туристичних 
програм, що відкривають можливості 
ділового, професійного спілкування та 
професійного розвитку. 
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Незважаючи на існуючі проблеми 
даний вид туризму останнім часом 
розвивається все активніше. Однак, оскільки 
споживачами даного виду туризму є жителі 
з інших регіонів, то особливо варто 
відзначити таку проблему як перебування 
туристів у відмінній від їх звичного 

середовища проживання. Дана проблема 
також позначається на стримуванні 
розвитку освітнього туризму і вимагає 
великого до себе уваги і пошуку рішень, що 
буде розглянуто подальших наукових 
розвідках. 
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Постановка проблеми. 

Результативність національної інституційної 
системи забезпечення якості освіти та 
конкурентоспроможності науки  пов'язана з 
виділенням ресурсів на ведення науки для 

досягнення мети найкращого 
обслуговування громадських інтересів. 
Національна інституційна система 
забезпечення якості освіти та 
конкурентоспроможності науки включає 
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фінансування науки, кар'єру вчених і 
переклад наукових відкриттів в технологічні 
інновації для сприяння розвитку 
комерційних продуктів, 
конкурентоспроможності, економічного 
зростання та економічного розвитку. 
Наукова політика фокусується на 
виробництві знань і ролі мереж знань, 
спільної роботи та комплексного розподілу 
знань, обладнання та ноу-хау. Розуміння 
процесів і організаційного контексту 
генерації нових та інноваційних наукових і 
інженерних ідей є основним завданням 
інституційної системи забезпечення якості 
освіти та конкурентоспроможності науки. 
Сфери інституційної системи забезпечення 
якості освіти та конкурентоспроможності 
науки включають розробку зброї, охорону 
здоров'я і моніторинг навколишнього 
середовища.  Велика і складна мережа 
факторів впливає на розвиток науки і 
техніки, в яку входять державні діячі в галузі 
наукової політики, приватні фірми 
(включаючи як національні, так і 
багатонаціональні), громадські рухи, засоби 
масової інформації, неурядові організації, 
університети та інші дослідницькі інститути. 
Крім того, інституційна система 
забезпечення якості освіти та 
конкурентоспроможності науки стає все 
більш інтернаціональною, що визначається 
глобальними процесами фірм і 
дослідницьких установ, а також мережами 
співпраці неурядових організацій і 
характером самого наукового дослідження. 

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Серед науковців, що 
досліджували проблеми інноваційного 
розвитку національної економіки, в тому 
числі на основі оцінки національної 
інституційної системи забезпечення якості 
освіти та конкурентоспроможності науки 
слід визначити таких, як: Мешко Н.П. [10], 
Валіулліна З.В. [11], Петрушина, Т. О. [4],  
Сазонець І.Л. [8], Сазонець О.М. [9], 
Саліхова О. Б. [12], Сидорчук О. Г. [5], 

Шаповал, Р. В. [5]. Відмінністю нашого 
дослідження є розробка авторської 
методики оцінки результативності 
національної інституційної системи 
забезпечення якості освіти та 
конкурентоспроможності науки. 

Мета статті. Метою статті є визначення 
результативності національної інституційної 
системи забезпечення якості освіти та 
конкурентоспроможності науки. 
Запропонований метод оцінки розроблено 
на застосуванні показників, що мають 
інституційний характер і відображають 
якісні зміни в тенденціях розвитку освіти та 
науки. 

Виклад основного матеріалу. Наукова 
політика Європейського Союзу здійснюється 
через Європейський дослідницький простір, 
систему, яка об'єднує наукові ресурси країн-
членів і виступає в якості «спільного ринку» 
для досліджень та інновацій. Виконавчий 
орган Європейського Союзу, Європейська 
комісія, має Генеральний директорат з 
досліджень, який відповідає за наукову 
політику Союзу. Крім того, Об'єднаний 
дослідницький центр надає незалежні 
науково-технічні консультації Європейської 
комісії та держав-членів Європейського 
союзу (ЄС) в підтримку політики ЄС. Існує 
також недавно створений Європейська 
дослідницька рада, перший фінансує орган 
Європейського союзу, створений для 
підтримки досліджень, що проводяться 
слідчими. Реалії України щодо національної 
інституційної системи забезпечення якості 
освіти та конкурентоспроможності науки 
залишаються рудиментарними, а пріоритети 
щодо розвитку застарілими так як 
Українська система  потребує зовсім не 
інтегрована до світового наукового 
суспільства. Реформування такої системи 
авжеж є пріоритетним завданнями, однак 
преш ніж формувати пріоритети для 
реформування треба оцінити та виявити 
існуючий рівень результативності 
національної інституційної системи 
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забезпечення якості освіти та 
конкурентоспроможності науки.  

В таких умовах, метою цього параграфу 
є обґрунтування індикаторів та апробація 
авторського підходу щодо результативності 
національної інституційної системи 
забезпечення якості освіти та 
конкурентоспроможності науки. 

На наступному етапі авторського 
дослідження нами було адаптовано формулу 
1, та отримано економетричну модель яка 
показує, при  G>1 національна інституційна 
система забезпечення якості освіти та 
конкурентоспроможності науки ефективна, 
при  E<1 – національна інституційна система 
забезпечення якості освіти та 
конкурентоспроможності науки 

неефективна, чим більше G одиниці, тим 
ефективніше національна інституційна 
система забезпечення якості освіти та 
конкурентоспроможності науки. Алгоритм 
розрахунку значень індикаторів включає їх 
збір та систематизацію, обчислення в 
іменованих і відносних одиницях (по 
відношенню або до базового року або 
базового значення), перетворення їх до 
нормалізованому безрозмірного вигляду, 
визначення їх порогових значень 
ефективності [1; 2; 6]. Граничні значення 
визначають ту грань, перехід за яку означає 
настання стану де національна інституційна 
система забезпечення якості освіти та 
конкурентоспроможності науки не 
ефективна.

     
8t

b

7t

b

6t

b

5t

b

4b

t

3b

t

2t

b

1t

b

)h(

)h(

)g(

)(

)f(

)f(

)e(

)e(

)d(

)d(

)c(

)c(

)b(

)b(

)a(

)a(  
g

G ,     (1) 

де G  – Інтегральний показник ефективності національної інституційної системи 
забезпечення якості освіти та конкурентоспроможності науки; 

t

b

)a(

)a(
 – місце України у рейтингу конкурентоспроможності освіти за версією ВЕФ серед країн 

доходом нижче середнього в базовому й аналізованому періодах; 

t

b

)b(

)b(
 – середній бал атестатів зарахованих до бакалаврату, в базовому й аналізованому 

періодах; 

b

t

)c(

)c(
 – середні оцінки з ЗНО на освітньо-кваліфікаційний рівень магістр, в базовому й 

аналізованому періодах; 

b

t

)d(

)d(
 – кількість осіб, які навчалися у університетах, академіях, на 10 тис. населення в 

базовому й аналізованому періодах; 

t

b

)e(

)e(
 – місце України у загальному рейтингу якості інноваційної екосистеми за версією ВЕФ 

серед країн доходом нижче середнього в базовому й аналізованому періодах; 

t

b

)f(

)f(
 – загальна кількість дослідників, задіяних у виконанні наукових досліджень і 

розробок, за категоріями в базовому й аналізованому періодах; 
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t

b

)g(

)(g
 – внутрішні витрати на виконання наукових досліджень і розробок за кошти 

організацій підприємницького сектору в базовому й аналізованому періодах; 

t

b

)h(

)h(
 – кількість міжнародних патентних заявок в базовому й аналізованому періодах; 

87654321 ,,,,,,,   – коефіцієнти вагомості показників, що розраховують, за 

результатом експертної оцінки ( 1i ). 

Знаючи порогові значення, можна 
побудувати вісь (шкалу) стану індикатора з 
виділенням додатково, наприклад, ще 
передкризової зони. Кожному інтервалу 
погіршення стану для якісної оцінки 
присвоюються бали, за допомогою яких 
можна оцінити інтегральну оцінку за блоку і 
по всій системі індикаторів в цілому. 
Кінцевою метою проведеного аналізу є 
формування комплексу заходів, 
спрямованих на підтримку індикаторів в зоні 
нормального стану або їх повернення в цей 
інтервал, іншими словами, на забезпечення 
стану підвищення ефективності національна 
інституційна система забезпечення якості 
освіти та конкурентоспроможності науки. 
Отже, розрахунок ефективності національної 
інституційної системи забезпечення якості 
освіти та конкурентоспроможності науки в 
Україні за запропонованими автором  
показниками представлено на рисунку. 

Розробка індикаторів ефективності 
національної інституційної системи 
забезпечення якості освіти та 
конкурентоспроможності науки має 
особливе значення для здійснення на їхній 
основі моніторингу процесу реалізації 
національної інституційної системи 
забезпечення якості освіти та 
конкурентоспроможності науки, тобто 
формування системи пріоритетів. 
Запропоновані показники оцінки 
ефективності національної інституційної 
системи забезпечення якості освіти та 
конкурентоспроможності науки дозволяють 
провести більш комплексне дослідження 

впливу структурних зрушень в вище 
зазначених процесах на формування 
тенденцій макроекономічного розвитку з 
використанням даних блоків індикаторів як 
основного джерела інформації. 

Висновки. В процесі розрахунку 
ефективності національної інституційної 
системи забезпечення якості освіти та 
конкурентоспроможності науки в Україні на 
основі авторської економетричної моделі 
було розраховано наступні положення які 
мають значний теоретичний інтерес та 
практичну цінність. 

По-перше, в процесі обґрунтування 
показників для авторської економетричної 
моделі було запропоновано такі, що на 
відміну від наявних дозволяють оцінити стан 
національної інституційної системи 
забезпечення якості освіти та 
конкурентоспроможності науки в цілому, а 
також за його складовими на основі 
міжнародної методології. Загалом зміст 
показників зводиться до наступного: місце 
України у рейтингу конкурентоспроможності 
освіти за версією ВЕФ серед країн доходом 
нижче середнього; середній бал атестатів 
зарахованих до бакалаврату; середні оцінки 
з ЗНО на освітньо-кваліфікаційний рівень 
магістр; кількість осіб, які навчалися у 
університетах, академіях, на 10 тис. 
населення; місце України у загальному 
рейтингу якості інноваційної екосистеми за 
версією ВЕФ серед країн доходом нижче 
середнього; загальна кількість дослідників, 
задіяних у виконанні наукових досліджень і 
розробок, за категоріями; внутрішні витрати 
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на виконання наукових досліджень і 
розробок за кошти організацій 

підприємницького сектору; кількість 
міжнародних патентних заявок [3; 5; 4]. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок. Інтегральний показник ефективності національної інституційної системи забезпечення 
якості освіти та конкурентоспроможності науки в Україні в 2010/2019 
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По-друге, на основі апробації 
авторської економетричної моделі було 
виявлено, що на сьогодні стан науки і освіти 
в національній економіці є незадовільним. 
Новітня система національної інституційної 
системи забезпечення якості освіти та 
конкурентоспроможності науки в Україні є 
рудементарнорю та не відповідає викликам 
сьогодення. Так в аналіз наявно ї 
інституційної системи забезпечення 
наукових досліджень містить у собі тільки 
організації державного характеру які 
фінансують інші державні організації, більш 
того розробляючи методики оцінки один для 
одного. Тобто державні установи які 
становлять сто відсотків від інституційної 
системи забезпечення та підтримки 
фундаментальної науки не мають на меті 
розробку реальних інноваційних винаходів 
та їх комерціалізації, як це робиться у 
країнах з високими показниками 
інноваційної продукції у ВВП, але просто за 
кошти бюджету займаються збільшенням 
кількості наукових звітів та інших паперових 
документів, які не мають ніякого відношення 
до реальних наукових розробок. Збільшення 
кількості наукових публікацій і кількості 
професорсько-викладацького називається 
результатом, проте якщо реально перевірити 
динаміку місця України у загальному 
рейтингу якості інноваційної екосистеми за 
версією ВЕФ серед країн доходом нижче 

середнього, загальну кількість дослідників, 
задіяних у виконанні наукових досліджень і 
розробок, за категоріями; внутрішні витрати 
на виконання наукових досліджень і 
розробок за кошти організацій 
підприємницького сектору, та кількість 
міжнародних патентних заявок, то виявиться 
що в національній економіці України ці 
показники погіршуються останні дев’ять 
років.  

Забезпечення якості освіти також 
знаходиться у подібному стані, згідно 
державної методології розраховуються лише 
ті показники, які показують відповідність 
державних стандартів, проте замовчується їх 
постійне зниження, за такими показниками 
місце України у рейтингу 
конкурентоспроможності освіти за версією 
ВЕФ серед країн доходом нижче середнього, 
середній бал атестатів зарахованих до 
бакалаврату, середні оцінки з ЗНО на 
освітньо-кваліфікаційний рівень магістр, 
кількість осіб, які навчалися у університетах, 
академіях, на 10 тис. населення останні 
дев’ять років також спостерігається 
зниження. В таких умовах систематизація 
чинників інтелектуалізації економіки та 
формування інтелектуального капіталу у 
альтеративній авторській моделі 
інноваційного розвитку України є 
пріоритетом наступних досліджень. 
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Постановка проблеми. Розвиток 

підприємницьких структур в нашій країні 
обумовлений новою якістю процесів 
формування постіндустріального 
суспільства. Не дивлячись на значні 
проблеми в формуванні суспільно-
економічній та політичній ситуації в країні 
передові позиції в окремих сферах 

високотехнологічного виробництва та послуг 
лишаються пріоритетними. Крім того, 
стрімко розвиваються окремі напрями та 
сфери багатьох з них. До таких напрямів 
високотехнологічного підприємництва, що є 
національними лідерами в створенні 
конкурентоспроможної української 
економіки можна віднести розвиток окремих 
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сфер космічної діяльності, формування 
нового рівня розвитку ІТ-бізнесу, 
літакобудування, технології, що пов’язані з 
енергетикою, хімічну промисловість, 
технології органічного виробництва 
сільськогосподарської продукції.  

В цілому рівень розвитку економіки 
України та рівень розвитку освіти, науки та 
високих технологій не дозволяють 
стверджувати про причетність України до 
країн постіндустріальної економіки. Разом з 
тим, високий потенціал окремих галузей та 
освітньо-науковий потенціал дають 
можливість віднести нашу країну до країн 
постіндустріального переходу. Це зумовлює 
подальше формування економічної системи 
країни в напрямку розвитку високих 
технологій, високотехнологічних корпорацій.   

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Питання лібералізації економіки 
та підприємництва досліджувалися 
представниками економічної науки дуже 
ретельно, але з оглядом на масштабність 
проблеми, коло наукових пошуків по цей час 
не звужується. На теперішній час найбільш 
відомими вітчизняними науковцями, що 
розробляють питання лібералізації 
економічної сфери є такі як: Башнянин Г.І. 
[1], Гладченко А.Ю. [4], Єднак В.Ю. [5], 
Королевська Н.Ю. [3], Ляпін Д.В. [2], 
Осецький В.Л. [7], Сазонець І.Л. [6; 8; 9; 10; 
11] та ін. 

Мета статті. Метою статті є 
дослідження теоретичних основ 
інституційного забезпечення лібералізації 
підприємницької діяльності. Таке 
дослідження ґрунтується на попередніх 
наукових доробках автора та узагальнює 
вже розроблені ним раніше теоретичні 
підходи до вирішення наукової проблеми 
створення теоретичних основ лібералізації 
підприємницької діяльності.  

Виклад основного матеріалу. Якщо 
розглядати вплив теоретичних розробок на 
практичні шляхи щодо запровадження 
лібералізованого механізму управління 

економікою в нашій країні, необхідно 
виокремити значний вплив зовнішнього 
середовища на цей процес. Україна, як 
держава, обрала за зразок європейські 
підходи до побудови основ економічної 
системи і планомірно реалізує конкретні 
заходи щодо досягнення цієї мети. В свою 
чергу міжнародні інституції, в першу чергу 
європейські відзначають певні вагомі 
здобутки нашої держави в цьому напрями 
шляхом прийняття важливих нормотворчих 
актів, Угод, проектів. На практиці це 
призводить до посилення впливу 
економічної інтеграції на економіку України 
та розвиток підприємницьких структур. 

Найбільш потужним інтеграційним 
угрупованням світу, яке має вплив на 
процеси лібералізації економіки України є 
ЄС. Як ми знаємо 21 березня 2014 р. було 
підписано Угоду про асоціацію України та ЄС. 
16 вересня 2014 Європарламент та Верховна 
Рада України синхронно ратифікували Угоду 
про асоціацію між Україною та ЄС.  
Підписана між Україною та ЄС Угода про 
Асоціацією є найбільш великою за впливом 
міжнародною Угодою, яка будь коли була 
укладена Україною. З іншого боку і для ЄС ця 
Угода мала дуже великий вплив. 

Можна побачити численні переваги 
підписаної Угоди в безпосередньо поточних 
економічних питаннях, які переважають 
недоліки. Головною ж перевагою асоціації з 
ЄС є створення європейського 
лібералізованого простору підприємницької 
діяльності на території України. Зокрема під 
час узгодження основних положень Угоди 
вирішувались питання гармонізації 
законодавства у сфері доступу товарів на 
національні ринки, засоби захисту торгівлі, 
технічні бар’єри в торгівлі, санітарні та фіто 
санітарні зони. Безпосередньо в сфері 
лібералізації підприємницької діяльності 
було врегульовано процедури щодо митних 
питань та спрощення правил торгівлі, 
державних закупівель, інтелектуальної 
власності, конкуренції, торговельних 
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відносин в енергетичній сфері, прозорості, 
торгівлі та сталого розвитку, врегулювання 
спорів, механізмів посередництва. 

Спираючись на теоретичні дослідження 

підприємницької діяльності нами визначено 
основні характеристики різних видів 
підприємництва (таблиця). 

Таблиця 
Порівняльна характеристика традиційного, корпоративного та  

високотехнологічного підприємництва 

Показник 
Традиційне 

підприємництво 
Корпоративне 

підприємництво 
Високотехнологічне 

підприємництво 
Цілі 

функціонування з 
позиції споживача 

Задоволення
традиційних та 

суспільних потреб 

Задоволення
традиційних, 

корпоративних  та 
суспільних потреб 

Задоволення
нових суспільних 

потреб 

Цілі 
функціонування з 

позиції підприємців 

Отримання прибутку 
від продажу 
традиційної 
корисності 

Отримання прибутку 
від продажу 
традиційної 

корисності та 
соціальна 

відповідальність 

Отримання прибутку 
від продажу 

високотехнологічних 
товарів та послуг 

Роль природних 
ресурсів в 

підприємницькій 
діяльності 

Перш за все
розглядаються 

фактори виробництва

Діяльність на 
принципах КСВ 

Діяльність на 
принципах КСВ 

Основні перваги Спрямоване на 
максимальну віддачу 

ресурсів при 
використанні 

традиційних прийомів 
господарювання для 

підвищення 
рентабельності 

діяльності організації 
та оновлення 

номенклатури послуг

Ефективне управління 
інтересами сторін, 

Максимальна віддача 
ресурсів при 
використанні 

традиційних прийомів 
господарювання для 

підвищення 
рентабельності 

діяльності організації 
та оновлення 

номенклатури послуг

Міжнародна 
інтеграція 

Інвестиції в інтелект 
Стимулювання 
системи освіти 

Додаткова додана 
вартість 

Інтелектуальна рента
Високий рівень 

оплати праці 
Незначна 

ресурсоємність 
 

Основними передумовами створення 
інституційних основ державної підтримки 
лібералізації підприємницької діяльності в 
нашій країні є наступні: 

зростання економіки на основі 
активізації підприємницької активності та 
використання дієвих механізмів для 
перетворення цієї активності та соціальних 
очікувань суб’єктів підприємницької 
діяльності в ефективно працюючі 

підприємницькі структури; 
формування таких основ на сучасних 

методологічних підходах та ґрунтовному 
теоретичному дослідженні, що  дозволить 
сформувати дієву систему державного 
регулювання розвитку та лібералізації 
підприємницької діяльності; 

формування системи розвитку та 
лібералізації підприємницької діяльності, 
яка ґрунтується та елементах глобального, 
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інституційного, державного регулювання; 
використання різних форм державної 

підтримки малого підприємництва, які 
можна класифікувати за характером впливу 
держави на діяльність малих підприємств, в 
залежності від якого виділяють два види 
цього впливу: прямий і непрямий; 

активна діяльність всіх органів 
державного управління України в сфері 
лібералізації підприємницької діяльності, 
реалізації програм підтримки малого 
підприємництва. 

Діяльність суб'єктів малого 
підприємництва у багатьох випадках 
залежить від дій державних органів 
виконавчої влади. Без спеціальних заходів 
державної підтримки розвиток малого 
підприємництва неможливий. Проте 
державна підтримка малого підприємництва 
стримується макроекономічними умовами. 

До головних проблем, які стримують 
розвиток малого бізнесу, можна віднести 
недосконалість системи оподаткування, 
нестабільність бюджетного фінансування 
державної і регіональних програм підтримки 
бізнесу. 

Висновки. Дослідження теоретичних 
основи інституційного забезпечення 
лібералізації економіки та  підприємницької 
діяльності дозволило надати авторське 
визначення лібералізації підприємницької 
діяльності, яке більш повно та суттєво зможе 
характеризувати цю економічну категорію. 
«Лібералізація підприємницької діяльності – 
процес  розширення свободи економічної 
діяльності всіх суб’єктів господарювання  
будь-якої форми власності, зняття або 
зменшення  політичних, юридичних і 
адміністративних обмежень  приватної 
ініціативи в межах створених державою 
інституційних умов». Таке визначення має 
свої переваги перед традиційними 
визначеннями, що застосовуються в 
науковій та навчальній літературі. По-перше, 
воно має широку сферу застосування – для 
всіх форм власності та всіх суб’єктів 
господарювання, по-друге враховує 

політичні, юридичні, управлінські впливи, 
по-третє, не базується на сентенціях, які 
мають на мети визначати, обмеження, тиск, 
надмірне регулювання, надмірне 
адміністрування, по-четверте, вся 
законодавча, адміністративна сфера, вплив 
зовнішнього середовища, вплив суспільства 
сконцентровано в цьому визначенні та  
подано як створення інституційних умов. 

2. Визначення основ державного 
регулювання та підтримки лібералізації 
підприємницької діяльності дозволило 
зробити висновки, що серед органів 
державного управління, що останнім часом 
активно працювали над питаннями 
підтримки малого та середнього бізнесу та 
приймали відповідні документи необхідно 
виділити наступні: Міністерство аграрної 
політики та продовольства України, 
Державна служба зайнятості,  Державне 
агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України, 
Антимонопольний комітет України.   

3. Розкриття сутності та напрямів 
трансформації підприємницької діяльності  в 
корпоративну високотехнологічну форму 
надало змогу зробити висновок, що епоха 
постіндустріального переходу потребує 
активної діяльності на ринку великих 
високотехнологічних корпорацій, які мають 
фінансові можливості для придбання 
стартапів, міжнародної конкуренції на ринку 
високих технологій, конкуренції за державні 
космічні, військові закази з іншими 
корпораціями. Слід визначити, що 
постіндустріальний перехід та економічна 
система країн – анклавів 
постіндустріального суспільства надає 
можливість розвиватися і дрібним 
підприємцям, що працюють в сферах 
аутсорсингу як фрілансери і найчастіше із 
використанням можливостей інформаційних 
технологій та комунікативних систем. 
Діяльність таких підприємців тим чи іншим 
чином пов’язана з діяльністю великих 
корпорацій. 
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USE OF CRITICAL INFRASTRUCTURE FACILITIES TO ENSURE FOOD SECURITY AND  
SANITARY STANDARDS 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
В статті досліджено використання об’єктів критичної інфраструктури для 

забезпечення продовольчої безпеки та санітарних норм. Досліджено рівень голоду в 
регіонах світу, рівень недоїдання та відповідні негативні наслідки, можливості 
забезпечення санітарних норм в умовах посилення міграційних процесів та збільшення  
кількості внутрішньо переміщених осіб 

 
The article examines the use of critical infrastructure to ensure food security and 

sanitation. The level of hunger in the regions of the world, the level of malnutrition and the 
corresponding negative consequences, the possibility of ensuring sanitary norms in the 
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conditions of intensification of migration processes and increase in the number of internally 
displaced persons are studied 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Ключові слова: об’єкти, критична інфраструктура, продовольча безпека, голод, 
санітарні норми, міграція 
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Постановка проблеми. Одним із 

засобів вирішення глобальних проблем 
людства, таких як голод, нестача якісної їжі, 
нестача питної води, води для забезпечення 
санітарно-побутових умов є розвиток 
системи функціонування об’єктів критичної 
інфраструктури. Об’єкти критичної 
інфраструктури, які можуть забезпечити ці 
первинні потреби людини це: греблі, дамби, 
іригаційні системи, інженерні системи та 
споруди, що забезпечують очистку питної 
води, стоків, виробництво санітарних 
засобів. дороги.  З метою обґрунтування 
актуальності розвитку об’єктів критичної 
інфраструктури цього типу, необхідно 
детально проаналізувати сучасний стан 
продовольчої, водної безпеки та рівня 
дотримання санітарно-технічних норм в 
світі.  

 Довгий час світове співтовариство не 
вживало спільних заходів щодо 
забезпечення продовольчої безпеки. 
Ситуація змінилася з 1974 року. В цей час,  
ФАО вперше почала аналізувати матеріали 
та повідомляти про ступінь голоду в світі. 
Населення світу постійно зростає, більшість 
людей зараз проживає в урбанізованому 
середовищі. Технології останніх десятиліть 
розвивалися високими темпами, в той час як 
економіка ставала все більше 
інтернаціоналізованою та глобалізованою. Ці 
процеси були основою загальносвітових 
тенденцій у зміні технологій виробництва та 
споживання їжі. Одночасно, ці перетворення, 
як і глобальні зміни клімату,  стали 
каталізатором загрозливих процесів в 

світовому суспільстві, які пов’язані з 
масовим недоїданням населення окремих 
регіонів світу. Сучасна ситуація в харчуванні 
є дуже суперечливою. В той час, як 
поширеність дитячих затримок в зрості за 
останні 20 років значно зменшилася, 
надмірна вага та ожиріння та пов’язані з 
неправильним харчуванням неінфекційні 
захворювання, швидко поширюються. 

Сучасні умови суспільно-економічного 
розвитку та процеси глобалізації вимагають 
нових шляхів розвитку економіки, які 
зможуть подолати  голод та продовольчу 
незахищеність разом з негативними 
наслідками цих процесів. Імперативом для 
науковців, керівників держав є впевненість в 
тому, що ніхто не страждає від голоду. Але 
крім категорії населення, яке страждає від 
голоду, є також окремі категорії які, хоча і не 
«голодні» в прямому сенсі, але зазнають 
фізичного дискомфорту, спричиненого 
сильним браком якісного харчування, що 
може бути небезпечним для життя людини. 
Багато людей  мають доступ до їжі, та 
задовольняють свої первинні потреби в їжі, 
але вони не впевнені, в майбутньому, тому  
змушені знижувати якість та / або кількість 
їжі. Це також є  складовою продовольчої 
небезпеки, що пов’язана з різними формами 
неправильного харчування і має серйозні 
наслідки для здоров'я та благополуччя 
населення. 

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Вчені, що досліджують вплив 
критичної інфраструктури на вирішення 
проблем продовольчої безпеки, проблеми 
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забезпечення водними ресурсами 
представляють різні сфери соціально-
економічних наук. Такі питання досліджують 
вчені ‒ економісти, політологи, соціологи, 
фахівці з державного управління. Серед 
науковців нашої країни, що досліджували 
означені питання слід відзначити 
Безтелесну Л.І. [1; 2], Гладченка А.Ю. [7; 8], 
Зиму І.Я. [4; 5; 6], Сазонця І.Л. [2; 4], 
Сазонець О.М. [3], Саричева В.І. [3]. В своїх 
наукових працях ці вчені аналізували такі 
питання як створення соціальних умов 
розвитку суспільства та умови для 
забезпечення санітарно-епідеміологічних 
умов життєдіяльності населення, вплив 
міжнародних організацій на процеси 
соціально-економічного розвитку країн, 
порівняння рівня продовольчої безпеки в 
різних країнах світу, які є членами СОТ та 
інших міжнародних організацій.  

Мета статті. Метою статті є 
дослідження можливостей використання 
об’єктів критичної інфраструктури для 
забезпечення продовольчої безпеки та 
дотримання санітарно-епідеміологічних 
норм. Ці процеси є щільно інтегрованими, 
так, як проблеми голоду, здоров’я, санітарної 
безпеки значною мірою пов’язані з нестачею 
водних ресурсів та потребують наявності та 
будівництва складних інженерних споруд 
для зрошення.  

Виклад основного матеріалу. Країни-
члени ООН визнали важливість протидії 
голоду, коли вони встановили універсальні 
та амбітні Цілі сталого розвитку до 2030 
року. Після благополучних десятиліть спаду 
тенденції зростання голоду у  світі, вона 
змінилася на позитивну у 2015 році. З цього 
року, вона залишаючись практично 
незмінною протягом останніх трьох років. 
Кількість людей, які страждають від голоду, 
повільно збільшуються. Як результат, у світі 
понад 820 мільйонів людей і сьогодні 

голодні, що підкреслює величезне значення 
виклику щодо досягнення мети «Нульовий 
голод» до 2030 року [9]. 

За даними ФАО, рівень голоду 
посилився майже у всіх субрегіонах Африки 
майже на 20%. Голоду також повільно 
зростає в Латинській Америці та 
Карибському басейні, хоча поширеність там 
все ще нижче 7%. В Азії кількість  
недоїдаючих складає 11% населення, 
Південна Азія має великий прогрес в цьому 
питанні за останні п’ять років, але все ще є 
субрегіоном де найвища поширеність 
недоїдання – 15%. За ним слідує Західна 
Азія з 12%, де ситуація продовжує 
погіршуватися. 

Моніторинг процесу забезпечення 
доступу до їжі для всіх, показав,що в цілому 
близько 2 мільярди людей в світ відчуває 
певний рівень харчової незабезпеченості, 
включаючи і помірний рівень. Люди, які 
їдять помірно, необов’язково страждають від 
голоду, але їм не вистачає регулярного 
доступу до достатньої їжі. Вони страждають 
від великого ризику різних форм 
захворювань, які пов’язані із неправильним 
харчуванням. 

Останні дослідження також 
демонструють, що навіть в країнах з високим 
рівнем доходу значна частина населення не 
має регулярного доступу до їжі та її 
достатньої кількості. За оцінками ФАО – 8% 
населення Північній Америки та Європі 
споживають небезпечну їжу, переважно при 
помірному рівні насиченості. На кожному 
континенті поширеність небезпечної їжі, 
трохи більша серед жінок, ніж у чоловіків. 
До 2015 року спостерігалась негативна 
тенденція щодо кількості осіб, що 
недоїдають. Однак після 2015 року їх 
кількість починає зростати (рис. 1). 
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Рис. 1. Процентне співвідношення людей, що не доїдають у світі  
(PoU) [10] 

 
Два останні видання Бюлетеня ФАО 

«Продовольча безпека та харчування у 
світі» демонструють свідчення того, що 
десятиліття зменшення за поширеністю 
недоїдання в світі закінчилися, і голод 
повільно пішов на підйом. Глобальний 
рівень частки голодних людей на Землі 
залишився практично незмінним на рівні 
трохи нижче 11%, тоді як загальна кількість 

недоїдаючих повільно зростає вже кілька 
років поспіль. Це означає, що в світі сьогодні 
страждає трохи більше 820 мільйонів людей 
від голоду, що відповідає приблизно кожній 
дев’ятій особі у світі. (рис. 1, таблиця). Це 
підкреслює величезний виклик щодо 
досягнення  мети «Нульовий голод» до 
2030 року. 

 

Таблиця 
Рівень недоїдання населення по регіонам світу (%) [10] 

Регіони Роки

2005 2010 2015 2016 2017 2018

Світ 14.5 11.8 10.6 10.7 10.8 10.8

Африка 21.2 19.1 18.3 19.2 19.8 19.9

Північна Африка 6.2 5.0 6.9 7.0 7.0 7.1

Африка під Сахарою 24.3 21.7 20.9 22.0 22.7 22.8

Східна Африка 34.3 31.2 29.9 31.0 30.8 30.8

Середня Африка  32.4 27.8 24.7 25.9 26.4 26.5

Південна Африка 6.5 7.1 7.8 8.5 8.3 8.0

Західна Африка 12.3 10.4 11.4 12.4 14.4 14.7

Азія 17.4 13.6 11.7 11.5 11.4 11.3

Центральна Азія 11.1 7.3 5.5 5.5 5.7 5.7

Східна Азія 14.1 11.2 8.4 8.4 8.4 8.3

Південно-Східна Азія 18.5 12.7 9.8 9.6 9.4 9.2
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продовження таблиці 
Південна Азія 21.5 17.2 15.7 15.1 14.8 14.7

Західна Азія 9.4 8.6 11.2 11.6 12.2 12.4

Західна Азія і Південна Африка 8.0 7.1 9.2 9.5 9.8 9.9

Латинська Америка і Карибські 

острови 

9.1 6.8 6.2 6.3 6.5 6.5

Карибські острови 23.3 19.8 18.3 18.0 18.0 18.4

Латинська Америка 8.1 5.9 5.3 5.5 5.7 5.7

Центральна Америка 8.4 7.2 6.3 6.1 6.1 6.1

Південна Америка 7.9 5.3 4.9 5.3 5.5 5.5

Океанія 5.5 5.2 5.9 6.0 6.1 6.2

Північна Америка і Європа < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5
 

Ситуація найбільш тривожна в Африці, 
де з 2015 року частка населення, що 
переживають голод, демонструє невеликий, 
але стійкий характер щодо збільшення 
майже у всіх субрегіонах. Він досяг рівня в 
26,5% в Середній та 30,8% в Східної Африці.   

Ці тенденції здебільшого виникають 
через  комбінацію факторів, включаючи 
конфлікти та руйнівні погодні умови, які 
зараз впливають на суттєве число країн 
Африки. Для країн, що перебувають у 
конфліктній ситуації,  наприклад, у країнах 
Південної Сахари, зросла кількість 
недоїдаючих людей на 23,4 млн між 2015 та 
2018 роками – це значно різкіше зростання 
порівняно з країнами, які не піддаються 
конфліктам. Якщо військові конфлікти є 
явищем, яке важко піддається регулюванню 
з боку світовою спільноти, то кліматичні 
зміни, руйнівні погодні умови є чинником, як 
можливо мінімізувати, докладаючи спільні 
зусилля у будівництві нових об’єктів 
критичної інфраструктури, таких як греблі, 
дамби, системи каналів.  

Драматичний, довгостроковий вплив на 
стан продовольчої безпеки оказує  посуха. 
Країни, класифіковані як чутливі до посухи в 
Африці – це країни на південь від Сахари, де 
спостерігається значна поширеність 
недоїдання, що збільшилась  з 17,4% до 
21,8% (коефіцієнт PoU) за останні шість 

років, хоча в той же період PoU фактично 
впав (із середнього показника 24,6% до 
23,8%) в інших країнах регіону. Кількість 
людей, що недоїдають, у чутливих до посухи 
країнах зросла на 45,6%, починаючи з  
2012 року. 

Ця загальна ситуація із недоїданням в 
Африці відповідає рівню бідності в регіоні – 
56% вкрай бідних у 2015 році у світі 
знаходилось на цій території. [11]. Однак, це 
не просто проблема крайньої бідності. Навіть 
багаті на ресурси країни в цих регіонах, як і 
раніше, мають  високі показники недоїдання. 
Таким чином тут, окрім іншого, грає 
величезну роль структура їх харчових 
систем, функціонування об’єктів критичної 
інфраструктури, які необхідно підтримувати 
та розвивати з метою покращення розподілу 
та споживання їжі. 

В Азії PoU постійно зменшується у 
більшості регіонів, досягнувши 11,4% у 2017 
році. Виняток становить Західна Азія, де PoU 
зріс з 2010 року і досяг більше 12% 
населення. Цей рівень в регіоні поступається 
лише Південній Азії, яка, незважаючи на 
великий прогрес за останні п’ять років, є все 
ще субрегіоном, де недоїдання є найвищим –  
майже 15%. 

У межах Західноазіатського субрегіону 
вражає різниця між країнами, які зазнали 
впливу народних повстань, та інших, які не 
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постраждали. Для постраждалих країн, PoU 
змінюється від вже високого значення 
17,8%, до 27,0%, що тобто показник   
недоїдання збільшився вдвічі між 2010 та 
2018 роками. У той же період PoU не 
змінювався в інших країнах регіону. 

У Латинській Америці та Карибському 
басейні показник недоїдання зріс в останні 
роки, значною мірою як наслідок ситуації на 
Півдні Америки, де PoU зріс з 4,6% у 
2013 році до 5,5% у 2017 році. Фактично 
Південна Америка має більшість (68%) 
населення, що недоїдає. Зростання, що 
спостерігається в останні роки, пов'язане з 
економічним сповільненням в декількох 
країнах, зокрема, Боліварійській Республіці 
Венесуелі, де PoU збільшився майже 
вчетверо, з 6,4% ту 2012–2014 роках до 
21,2% в 2016–2018 роках. Під час тієї ж 
рецесії зростала інфляція в країні, зростання 
реального ВВП погіршилося, перейшовши 

від негативного 3,9% в 2014 році до 
негативного 25% у 2018 році. 

В той же час, коефіцієнт недоїдання в 
Центральній Америці та на Карибських 
островах, незважаючи на те, що він вищий, 
ніж у Південній Америці, останнім часом 
зменшується. Це узгоджується з 
закономірністю економічного зростання, що 
спостерігається в цих субрегіонах, де 
реальний ВВП зріс зі швидкістю близько 4% 
між 2014 та 2018 роками, з одночасним 
помірними показниками інфляції стабільно 
нижче 3% за той же період. 

Аналіз розподілу показника недоїдання 
населення в регіонах світу показує, що 
більшість (більше, ніж 500 мільйонів осіб) 
проживають в Азії (рис. 2). Кількість таких 
людей постійно зростає в Африці, де вона 
досягла майже 260 мільйонів людей  у 2018 
році, з них  понад 90% проживає в Африці на 
південь від Сахари. 

 
 

Рис. 2. Кількість населення, що недоїдає у зрівнянні з населенням світу (млн) у 2018 році [9] 
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Дані, що зібрані ФАО більш ніж у 140 
країнах за п'ять років, забезпечують 
унікальну можливість провести 
диференційний аналіз частоти харчової 
незабезпеченості за статтю. На рис. 3 
представлено поширеність  недостатньої 

кількості  їжі, що  оцінюється окремо для 
чоловіків та жінок у всьому світі та на всіх 
континентах (крім Океанії). Виявляється, що 
на кожному континенті поширеність 
харчової незабезпеченості трохи вище у 
жінок, ніж у чоловіків. 

 
Рис. 3. Харчова небезпека серед чоловіків та жінок за регіонами (середня за 2016-2018 роки) (%) [9] 

 
Більш глибокий аналіз на основі 

матеріалів ФАО у 145 країнах у 2014–2017 
роках показує, що для харчової небезпеки 
характерна зона проживання, де існує 
високий рівень бідності,  низький  рівень 
освіти, що  є вагомими детермінантами 
різниці в харчовій незахищеності у 
порівнянні чоловіків з жінками. В усьому 
світі гендерний розрив у продовольчій 
незахищеності, схоже, найбільший серед 
малоосвічених, бідніших верств населення, і 
в урбанізованих регіонах. 

Після моніторингу таких верств 
населення за місцем проживання (сільська 
територія  або маленьке містечко проти 
великого міста чи передмістя),  статусом та 
рівнем освіти респондентів, шанси 
небезпеки щодо забезпеченості  їжею все 
ще на 10% більше для жінок,  ніж для 
чоловіків. Цей висновок виявляє, що інші – 
можливо тонкіші форми дискримінації − 

роблять доступ до  їжі складнішою для 
жінок, навіть коли вони мають той самий 
рівень доходу та освіту, як і чоловіки і 
живуть у подібних районах. 

Ще одне дослідження з використанням 
глобальних даних доводить¸що гендерні 
відмінності, освітні досягнення та соціальний  
статус можуть пояснити більшу частину 
гендерного розриву в забезпеченості їжею. 
Ця небезпечність говорить про те, що 
гендерна нерівність у сфері зайнятості, 
освітніх досягнень також впливають на 
харчову безпеку. 

Незбалансоване, неякісне харчування, 
небезпечна їжа викликає і інші прояви у 
стані людини, особливо дітей. Так, світова 
поширеність зайвої ваги серед дітей до п’яти 
років збільшившись з 5,5% у  2012 році  до 
5,9% у 2018 році. Станом на 2016 рік кожна 
третя (32,8%) жінка репродуктивного віку 
(15-49 років) по всій території земної кулі все 
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ще була уражена анемією. З 2012 року 
глобальна поширеність анемії збереглась 
без змін, що робить надзвичайно складним 
досягнення мети до 2025 року на 50-
відсоткове скорочення цього захворювання. 
У той же час, ожиріння у дорослих 
продовжує зростати, з 11,7% у 2012 році до 
13,2% у 2016 році. Як результат, 
проявляється неухильне зростання 
ожиріння у дорослих. 

В усьому світі зайва вага вплинула на 
40,1 мільйона дітей до п’яти років у 
2018 році (рис. 4). Азія та Африка мали 

найменшу поширеність зайвої ваги (5,2% та 
4,9% відповідно). Їх показник разом склав 
майже три чверті всіх дітей, молодших п'яти 
років, у світі із зайвою вагою (46,9% в Азії і 
23,8% в Африці). Океанія має найвищу 
поширеність зайвої ваги, майже кожен 
десятий (9,1%) постраждалих. Цей регіон є 
прикладом популяції, постраждалої від 
неправильного харчування, з поширеністю 
обох проявів – гострого недоїдання та зайвої 
ваги, наближаючись до 10-відсоткового 
скорочення терміну життя, класифікованого. 

 
 

Рис. 4. Ожиріння серед дітей менше 5 років у регіонах світу (млн) [12] 
 

Продовольча безпека тісно пов’язана з 
забезпеченістю людей водою, де виникає 
багато проблем. Проаналізуємо більш 
докладніше ці проблеми (рис. 5). 

Африка південніше  Сахари і Південна 
Азія явно виділяються як регіональні «гарячі 

точки», де зростання населення, урбанізація 
та бідність залишаються високими, а доступ 
до комунальних послуг, таких як 
забезпечення електроенергією, 
водопостачанням та каналізацією, 
залишаються вкрай недостатніми. 
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Рис. 5. Середньорічний вплив від нечистої питної води та неякісних санітарних послуг, катастроф, 

пов'язаних з водою, епідемій та землетрусів та конфліктів (млн чол.) [13] 
 
Якщо на такі чинники зростання 

продовольчої небезпеки як землетруси та 
конфлікти не можна впливати шляхом 
будівництва об’єктів критичної 
інфраструктури, то посуха і повені можуть 
піддаватися регуляції шляхом створення 
штучних водоймі, систем зрошення та 
осушення. Таким чином, об’єкти критичної 
інфраструктури можуть впливати на 
забезпечення населення світу чистою 
питною водою. 

Світові, регіональні та навіть 
загальнодержавні тенденції не обов'язково 
відображають місцеві реалії та розбіжності. 
Наприклад, проблеми життя можуть суттєво 
відрізнятися між міськими та сільськими 
поселеннями. Поліпшення доступу до послуг 
з водопостачання та водовідведення в 
сільському середовищі, ймовірно, 
потребуватиме інших підходів, ніж 
задоволення потреб зростаючого населення 
міських центрів. Крім того, в той час, як 
можливості ринку праці в сільській 
місцевості, ймовірно, залишатимуться в 
основному в секторах, пов’язаних з 
виробництвом харчових продуктів, з 
сільським господарством (сильно 
залежними від водного сектору), можливості 
працевлаштування в міських та приміських 
містах можуть швидко розвиватися 
внаслідок сучасних технологічних змін та 

оцифрування економіки. 
Інший аспект, пов'язаний з водою, – це 

зв'язок між швидкою урбанізацією, 
підвищеною вразливістю до повеней та 
посухи та збільшенням ризику переселення 
(особливо у випадку неофіційних поселень). 
Однак, як за кількістю постраждалих, так і за 
кількістю загиблих людей, наслідки повеней, 
посухи та конфліктів значно переважають 
кількість постраждалих чи загиблих через 
неадекватну питну воду та санітарні послуги. 

Ці та інші тенденції вказують на велику 
кількість складних і виникаючих викликів, 
які потребують комплексного підходу, 
заснованого на правах людини, за участю 
урядів, приватного сектору, громадянського 
суспільства та міжнародної спільноти. 

Проаналізуємо аспекти споживання 
питної води населенням нашої планети. Троє 
з десяти людей (2,1 мільярда людей, або 
29% населення планети) не вживали 
очищену  питну воду у 2017 році, тоді як 
844 мільйонам людей бракувало навіть води 
базової очистки (рис. 6). З усіх людей, які 
пили очищену питну воду, лише одна особа  
з трьох (1,9 мільярда) проживає у сільській 
місцевості [14]. 

Під час впровадження Цілей розвитку 
тисячоліття в цьому питанні було досягнуто 
значного прогресу. Населення, яке 
користується принаймні питною водою 
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базової очистки, збільшилося з 81 до 89% 
між 2000 та 2017 роками. Однак серед країн, 
які в 2015 році охоплювали менше 95%, 
лише кожна п'ята країна на шляху до 
досягнення універсального водопостачання 
базової очистки до 2030 року. 

Покриття безпечно керованих водних 
послуг значно варіюється в різних регіонах 
(від лише 24% у країнах Південної Сахари до 
94% у Європі та Північній Америці). Також 
може спостерігатися значна різниця між 

країнами, сільськими та міськими районами, 
багатшими та бідними регіонами, що 
підтверджується різким контрастом між 
провінціями Луанда та Уеге (Ангола). 

До 2017 року 181 країна досягла 
покриття понад 75% принаймні з питної води  
базової очистки (рис. 6). З 159 мільйонів 
людей, які все ще збирають неочищену (і 
часто забруднену) питну воду безпосередньо 
з поверхневих джерел води, 58% 
проживають в Африці на південь від Сахари. 

 

 
Рис. 6. Розподіл питної води по регіонах в 2017 р. (%) [15] 

 
У всьому світі лише 2,9 мільярда людей 

(або 39% населення) користувалися 
безпечними послугами санітарії у 2017 році 
(рис. 7). Двоє з п’яти з цих людей 
(1,2 мільярда) проживали у сільській 
місцевості. Ще 2,1 мільярда людей мали 

доступ до базових санітарних послуг. У 
решти − 2,3 мільярда (кожна третя людина) 
бракувало навіть основної санітарної 
служби, з яких 892 мільйони людей все ще 
практикували відкриту дефекацію. 
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Прогрес також досягнуто в охороні 
санітарії на етапі впровадження цілей 
розвитку тисячоліття (Millennium 
Development Goals – MDG), але він не такий 
значний порівняно з прогресом у постачанні 
питної води. До 2017 року 154 країни 
досягли покриття понад 75% основних 
санітарних послуг. Світове населення, яке 

використовує хоча б базову санітарну 
службу, збільшилося з 59% до 68% між 2000 
та 2017 роками. Однак серед країн, що 
охоплюють менше 95% у 2017 році, лише 
одна з десяти знаходиться на шляху 
досягнення базових умов санітарії до 
2030 року. 

 
 

Рис. 7. Розподіл води для санітарного обслуговування по регіонах в 2017 р. (%) [15] 
 

До 2017 року 154 країни досягли понад 
75% покриття принаймні базовими 
санітарними послугами. Загальне покриття, 
як правило, нижче для базових санітарних 
умов, ніж для базового рівня очистки питної  
води, і жоден регіон, що приєднався до 

Цілей Сталого Розвитку (Sustainable 
Development Goals – SDG) (за винятком 
Австралії та Нової Зеландії, де покриття вже 
майже 100%) не зможе  досягнути базового 
рівня санітарії до 2030 року.  

Можливість використання основних 



Економічні проблеми державного управління         № 1-2, 2020 
 

 126

засобів для миття рук милом та водою 
коливалося (в середньому по регіонах) від 
15% у країнах Південної Сахари до 76% у 
Західній Азії та Північній Африці. Однак як і у 
сфері водопостачання та водовідведення, в 
цих країнах можуть виникнути значні 
нерівності. 

Забезпечення безпечного та рівного 
доступу до води в сільській місцевості, 
надаючи при цьому можливості для 
майбутніх інвестицій у водне середовище, 
потребує більшого визнання потреб води 
дрібних іригаторів, пов'язаних з потребами 
щодо води, в контексті їх внеску в 
національну продовольчу безпеку. Розподіл 
води великим споживачам, чи то для 
зрошення, чи для інших цілей, не повинен 
відбуватися за рахунок законних потреб 
дрібних фермерів, незалежно від їх здатності 
демонструвати формально санкціоновані 
права користування водою. Це ще раз 
підтверджує необхідність проведення 
державної політики у сфері розвитку об’єктів 
критичної інфраструктури, яка пов’язана із 
іригаційними спорудами, дамбами, 
греблями, спорудженнями гідротехнічного 
характеру інших видів.  

Світ став свідком масової міграції 
людей за  останні роки. Збройні конфлікти, 
переслідування та зміни клімату в поєднанні 
з бідністю, нерівністю, зростанням міського 
населення, збільшують ризик стихійного 
переміщення та його наслідки. Подалі від 
дому біженці та внутрішньо переміщені 
особи (ВПО) часто стикаються з бар'єрами 
для доступу до основних послуг з 
водопостачання та санітарії. Майже чверть 
цих переміщених людей живуть у таборах, 
але переважна більшість є у містах, селищах 
та селах. Ці біженці − особи, які шукають 
притулку, ВПО та особи без громадянства, 
часто не є офіційно визнаними органами 
місцевого або національного 
самоврядування, і тому вони виключаються 
з порядку денного розвитку. 

Масове переміщення біженців 

перенапружує використання  водних 
ресурсів та пов'язаних з ними послуг, 
включаючи санітарію та гігієну, у пунктах 
переміщення та пунктах призначення, 
створюючи потенційні нерівності між 
наявним населенням та новими 
прибульцями. Приймаючі уряди часто 
відмовляються зрозуміти, що ситуація 
переміщення може стати затяжною, і 
наполягають на тому, щоб біженці / ВПО 
залишалися в таборах з «тимчасовими» або 
«комунальними» приміщеннями на нижчому 
рівні обслуговування, а не в навколишній 
приймаючій громаді. Може виникнути 
зворотна ситуація, при якій біженці 
отримують якісніші послуги водної програми 
WASH, ніж ті, що доступні для громад, що 
знаходяться по сусідству.  

Держави несуть відповідальність за те, 
щоб всі біженці / ВПО отримали права на 
адекватну санітарію та воду, незалежно від 
їх статусу проживання, національності та 
інших класифікацій, які можуть служити 
перешкодою. Це потребує будівництва 
додаткових об’єктів критичної 
інфраструктури, які будуть забезпечувати 
водою  ВПО та осередки їх концентрації.  Як і 
всі люди, біженці / ВПО повинні мати доступ 
до інформації та можливість брати участь у 
процесах прийняття рішень, які впливають 
на їх права.  

Державам рекомендується уникати 
політики «табору» щодо біженців / ВПО, 
оскільки це може призвести до 
маргіналізації (безпосередньо пов'язаної з 
правовим статусом та «правом на працю» 
або «свободою пересування»), що може 
посилити конкуренцію за ресурси з 
приймаючими громадами та ускладнити 
доступ біженців / ВПО до ринків праці. 
Натомість державам рекомендується 
проводити політику щодо включення 
біженців / ВПО у існуючі міські та сільські 
громади. Це призводить до додаткового 
навантаження на комунальне господарство 
та об’єкти критичної інфраструктури, що 
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забезпечують надання води та енергії до 
міст.  

В той час, як великі міські громади з 
високою щільністю надають можливості для 
функціонування великих об’єктів критичної 
інфраструктури, при ефективнішому 
розподілі ресурсів та економії на масштабі, 
менш дешеві децентралізовані системи 
водопостачання та водовідведення показали 
успішне рішення у менших міських 
поселеннях, включаючи табори для 
біженців. Для людей із сільської місцевості з 
низькою щільністю однією з головних 
завдань є наближення відповідних об'єктів 
до будинків людей.  

Висновки. Якщо на такі чинники 
зростання продовольчої небезпеки як 
землетруси та конфлікти не можна впливати 
шляхом будівництва об’єктів критичної 
інфраструктури, то посуха і повені можуть 
піддаватися регуляції шляхом створення 
штучних водоймі, систем зрошення та 
осушення. Таким чином, об’єкти критичної 
інфраструктури можуть впливати на 
забезпечення населення світу чистою 

питною водою. 
Проведений аналіз ще раз підтверджує 

необхідність проведення державної політики 
у сфері розвитку об’єктів критичної 
інфраструктури, яка пов’язана із 
іригаційними спорудами, дамбами, 
греблями, спорудженнями гідротехнічного 
характеру інших видів.  

Держави несуть відповідальність за те, 
щоб всі біженці / ВПО отримали права на 
адекватну санітарію та воду, незалежно від 
їх статусу проживання, національності та 
інших класифікацій, які можуть служити 
перешкодою. Це потребує будівництва 
додаткових об’єктів критичної 
інфраструктури, які будуть забезпечувати 
водою  ВПО та осередки їх концентрації.   

Державам рекомендується проводити 
політику щодо включення біженців / ВПО у 
існуючі міські та сільські громади. Це 
призводить до додаткового навантаження 
на комунальне господарство та об’єкти 
критичної інфраструктури, що забезпечують 
надання води та енергії до міст. 
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                                 Вимоги до оформлення статей 

 

Стратегія і тактика державного управління                    131 № 1-2, 2020 р. 

ВИМОГИ ЩОДО ТЕХНІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ: 
 

1. Стаття повинна бути виконана у редакторі MS Word (версія 97 і вище). 

2. Шрифт – DIN Next CYR, кегель – 11 пунктів, інтервал – одинарний.  

3. Поля: верхнє, нижнє – 20 мм, праве, ліве – 20 мм. 

4. Текст вирівнюється на ширину аркуша.   Слова друкувати без переносів.  

Абзацний відступ від основного тексту – 10 мм.  Абзацування автоматичне.  Не допустиме створення абзацного відступу за 

допомогою клавіші Tab або знаків пропуску.  

 

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ: 
 

1. Індекс УДК – зліва, великі літери, жирним шрифтом; 

2. Через 1 інтервал друкуються ініціали, прізвище автора (справа, жирним шрифтом), науковий ступінь, вчене звання, 
посада, науковий заклад; 

3. Назва статті – розміщується через один інтервал в центрі сторінки і друкується великими літерами, жирним 

шрифтом. Переноси в назві статті не допускаються; 
4. Анотації українською, англійською мовами (абзац – 10 мм) – вирівнюються на ширину тексту; 

5. Ключові слова українською, англійською мовами (абзац – 10 мм) – вирівнюється на ширину тексту; 

6. Таблиці повинні містити порядковий номер (наприклад Таблиця 1) та назву (друкується над таблицею посередині 
жирним шрифтом). Якщо таблиця одна, то слово «Таблиця» має бути ненумерована; 

7. Рисунки також потрібно нумерувати і вони повинні містити назву, яка вказується під рисунком (наприклад: Рис. 1. 

Динаміка розвитку…). Якщо рисунок один, тоді підписуємо так – Рисунок. Динаміка Розвитку … Рисунки повинні бути 

згруповані; 

8. Формули необхідно друкувати у центрі, нумерація формул – в кінці рядка. Розмір формул такий: основний – 12; 

крупний індекс – 9; дрібний індекс – 7; крупний символ – 18; дрібний символ – 12. Формули виконуються за допомогою 
вбудованого редактора MS Equation або MathType. 

9. Посилання на літературу в тексті (не призначене автоматично) необхідно подавати в квадратних дужках, номер джерела 

та номер сторінки розділяються комою з пробілом, наприклад: [1, С. 25-38], в яких перша цифра вказує порядковий номер 
джерела в списку літератури та номер стор., а номери джерел розділяються крапкою з комою, напр.: [6; 10]. Література повинна 

бути оформлена відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015 (http://iepor.org.ua/rules/rules-dstu-8302-2015.html). Згідно нових 

правил, які враховують вимоги міжнародних систем цитування, автори статей повинні давати список літератури в двох 
варіантах: один мовою оригіналу і окремим блоком той же список літератури як References. Для оформлення REFERENCES  

(REFERENCES з урахуванням ДСТУ 8302:2015, наказу МОН No 40 від 12.01.2017 р. та міжнародного стилю АРА) 

скористайтеся рекомендаціями Трансліт УКРЛІТ.ORG згідно з Постановою кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55 
(http://ukrlit.org/transliteratsiia#source=QdC90LRw0YPRiNC6adCyINCRLiDQnC4g0JXQutC+0L3QvtC8adGH0L1hINGCYSDQvGHQ

udC90L7QsmEg0LHQtdC30L/QtdC6YSDQv2nQtNC/cNC40ZTQvGPRgtCyYSBpINC/adC00L9w0LjRlNC80L3QuNGG0YLQsmEuIEHQv

dGC0Lhw0LXQudC00LVwY9GC0LLQvi4g0KLQtXDQvdC+0L9p0LvRjCA6INCi0LVw0L3Qvi3Qs3Bh0YQsIDIwMDguIDQyNCBjLg==) або 
(http://nauka.nlu.edu.ua/download/plaw_downloads/REFERENCES_ua.pdf), дотримуючись в ньому того ж порядку, незалежно від 

того, чи є серед них іноземні. 

10. Транслітерація прізвища, ім’я та по батькові авторів перед англійським перекладом назви статті також мають 

відповідати Постанові Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55. 

11.  У статті не повинно бути переносів слів та макросів. 

12. Сторінки нумерувати не потрібно. 

 

ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ СТАТТІ 
 

Рукопис повинен містити такі елементи: анотація, ключові слова, вступ, основна частина, список використаних 
джерел. 

Анотація повинна містити стисло і точно сформульовану постановку науково-практичної задачі (завдання) та одержані 

результати (3-5 рядків). Анотація подається українською та англійською мовами. Англійська анотація має бути 

розширеною. Після анотації потрібно вказати ключові слова статті (5-8 слів) на українській та англійській мовами. 

Основна частина статті повинна відповідати вимогам Постанови Президії ВАК України «Про підвищення вимог до 

фахових видань, внесених до переліку ВАК України» від 15 січня 2003 р. № 7-05/1 і обов'язково вміщувати наступні 

структурні елементи:  

1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями.  

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій (аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання 
даної проблеми і на які спирається автор).  

3. Методика досліджень (виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена 

стаття).  
4. Постановка завдання (формулювання цілей статті).  

5. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.  

6. Висновки (висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку).  

Список використаних джерел рекомендується подавати в порядку згадування їх у тексті за наскрізною нумерацією. 
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