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Шановні науковці! 
 
 
Сучасні управлінські, соціальні та економічні аспекти розвитку 

держави, регіонів та суб’єктів господарювання, проблеми державного 
управління та місцевого самоврядування і національної безпеки держави, 
сталий розвиток виробничої сфери в умовах глобальних продовольчих, 
екологічних та фінансово-економічних викликів, соціально-економічна та 
інвестиційна політика держави в умовах трансформації публічного 
управління, сучасні комунікації та електронне урядування в умовах розвитку 
інформаційного суспільства – це саме ті актуальні та невідкладні напрями 
конференції, які потребують ретельного дослідження та негайного їх 
вирішення. 

Вирішення цих завдань є можливим лише за умови поєднання науково-
теоретичних здобутків та практичного досвіду представників різних регіонів 
України. 

Дозвольте висловити подяку всім, хто знайшов час та можливість взяти 
участь у ІV Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні 
управлінські та соціально-економічні аспекти розвитку держави, регіонів та 
суб´єктів господарювання в умовах трансформації публічного управління”. 

Метою конференції є обмін інформацією, досвідом та результатами 
наукових досліджень, обговорення актуальних питань з проблем та 
перспектив розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання в 
контексті сучасних управлінських та соціально-економічних процесів.  

Бажаю всім учасникам конференції плідної роботи, нових наукових 
звершень, успіхів у цій благородній справі, натхнення, творчих здобутків, 
нових ідей, успіхів у житті та праці. 

Сподіваюсь на подальшу плідну співпрацю! 
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CЕКЦІЯ 1 

 
СУЧАСНІ УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ 

ДЕРЖАВИ, РЕГІОНІВ ТА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 
 

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ 
УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  

 
Балан О.С., д.е.н., професор, зав.кафедри публічного управління та адміністрування 

Бобкова М.Є., здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Давіскіба Є.М., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Станіслав В.В., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 

Державний університет «Одеська політехніка» 
м. Одеса 

 
Система охорони здоров'я – це комплекс взаємопов'язаних медичних структур, що 

взаємодіють один з одним на основі принципів поділу функцій і функціональної 
спадкоємності з метою надання населенню медичної допомоги з максимальної 
економічної та медичної ефективністю. При цьому поділ функцій між медичними 
структурами і рівнями медичної допомоги передбачає їх раціональне пропорційне 
співвідношення, яке має складатися з переважанням первинного медичного 
обслуговування (дільничні терапевти та лікарі загальної практики), що здійснюється на 
основі принципів широкої доступності для населення і його загального охоплення [1]. 

Основні рівні надання медичної допомоги складаються з первинної медичної 
допомоги,  вторинної медичної допомоги  та третинної спеціалізованої медичної допомоги 
(рис.1). 

Аналіз показників охорони здоров’я (кількість лікарень, ліжок цілодобового 
перебування, ліжко-днів у відносному вираженні, тривалість госпіталізації) В Україні 
значно вище, ніж в раїнах Європи. Також такий показник, як тривалість лікування в 
стаціонарних умовах, перевищує європейські показники. 

Матеріальна база закладів охорони здоров'я була сформована переважно у другій 
половині XX ст. У той період охорону здоров'я розумілося як галузь «невиробничої 
сфери», яка споживає частину доходу, виробленого реальним сектором економіки, але не 
вносить вклад в обсяг національного продукту. Підхід до охорони здоров'я як до 
невиробничої сфери зумовив невикористання принципів економічної доцільності та 
ефективності в даній сфері [2] [3]. 

За роки незалежності в Україні відбулися такі деструктивні процеси, як закриття 
лікарень, скорочення числа лікарняних ліжок і т.д. 

Дані тенденції складно однозначно оцінити: з одного боку, необхідність 
реструктуризації охорони здоров'я об'єктивно існує, з іншого боку, її реалізація 
супроводжується підвищенням соціальної напруженості. У зв'язку з тим що базові гарантії 
держави у наданні громадянам безкоштовної медичної допомоги не виконувалися. 

Сьогодні в процесі реформування галузі охорони здоров’я України відбуваються 
значні трансформації, які, в першу чергу, пов’язані з переходом до нової моделі 
фінансування закладів, збільшення їхньої автономії, а отже, й пошуком нових механізмів 
управління. Отже, система медичного управління має бути скерована на адаптацію 
закладів охорони здоров’я до цих змін, а також на управління ними, що є однією з 
основних функціональних сфер впливу стратегічного планування [4].  



 
ІV Міжнародна науково-практична конференція 

«Сучасні управлінські та соціально-економічні аспектів розвитку держави, регіонів та суб’єктів 
господарювання в умовах трансформації публічного управління» 
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Рисунок 1– Рівні надання медичних послуг в Україні  

(складено автором) 
 

Стратегічне планування – це системна технологія обґрунтування та ухвалення 
найважливіших рішень щодо розвитку, визначення бажаного майбутнього стану та 
способу його досягнення, що базується на ситуаційному аналізі зовнішнього оточення та 
внутрішнього потенціалу і полягає у формуванні узгоджених дій, на реалізації яких 
концентруються зусилля і  ресурси.  

Впровадження принципів стратегічного менеджменту в практику управління 
закладами охорони здоров’я передбачає:  

1. Впровадження організаційних змін: зменшення жорсткості та ієрархічності 
структур управління, розвиток програмно-цільового управління, гнучкість організаційної 
структури (увага до автономізації діяльності, делегуванню повноважень, командної 
роботи та проектного менеджменту).  

2. Зосередження уваги на координаційній функції менеджменту, що пов’язана із 
прогнозуванням проблем, процесом прийняття управлінських рішень, координацією робіт 
із забезпеченням взаємодії між різними структурними підрозділами – усередині та 
медичним закладом і афілійованими особами – ззовні, стимулюванням діяльності.  

3. Імплементація механізмів управління ризиками та ризик-менеджменту.  

РІВНІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

надається в 
амбулаторних умовах лікарями 
загальної практики (сімейними 
лікарями) які працюють на рівні 
відповідної територіальної 
громади, і передбачає 
консультацію лікаря, 
діагностику та лікування 
основних найпоширеніших 
захворювань, травм та отруєнь, 
профілактичні заходи, 
направлення пацієнта для 
надання вторинної 
(спеціалізованої) медичної 
допомоги та санаторно-
курортного лікування. До 
надання первинної медичної 
допомоги можуть залучатися 
також інші медичні працівники, 
які працюють під керівництвом 
лікаря загальної 
практики/сімейного лікаря. 
Обсяги та порядок надання 
первинної медичної допомоги 
встановлюються центральним 
органом виконавчої влади 

 

передбачає 
спеціалізовані медичні 
послуги, що у 
плановому порядку та у 
невідкладних 
(екстрених) випадках 
надаються в 
амбулаторних умовах 
та в лікарнях загального 
профілю і не 
включають 
високоспеціалізовані та 
високотехнологічні 
стаціонарні медичні 
послуги, що належать 
до рівня третинної 
(високоспеціалізованої) 
медичної допомоги 

передбачає 
недоступні на рівні 
первинної та вторинної 
(спеціалізованої) 
допомоги 
високоспеціалізовані 
діагностичні та 
лікувальні медичні 
послуги, що надаються 
з використанням 
високотехнологічного 
та високовартісного 
обладнання за 
направленням служб 
вторинної 
(спеціалізованої) 
медичної допомоги 

 

ПЕРВИННА ВТОРИННА ТРЕТИННА 
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4. Управління інноваціями та стимулювання інноваційної діяльності закладів 
охорони здоров’я із наданням індивідуальної ініціативи та розвитком лідерських якостей.  

5. Стимулювання постійного процесу розвитку персоналу медичного закладу та 
перехід до моделі самоосвітньої організації.  

6. Зосередження уваги на підвищення якості всіх видів діяльності закладу, а також 
його ефективності із забезпеченням формування та розвитку культури результативності 
медичного закладу.  

7. Тенденція до підвищення ролі та значення організаційної культури закладу 
охорони здоров’я із залученням персоналу до формування стратегії розвитку, управління 
закладом, формування нової якості медичної послуги тощо.  

8. Спрямування операційної діяльності закладу охорони здоров’я на створення 
медичної послуги більш високої якості чи з новими властивостями за умови зменшення її 
собівартості.  

9. Запровадження принципів інтелектуального та інноваційного лідерства, що 
базується на розвитку емоційного та практичного інтелекту в працівників, 
компетентнісному підході, критичному мисленні, креативному менеджменті.  

10. Формування управлінського капіталу, що забезпечує ефективність системи 
управління закладом охорони здоров’я [5]. 

Для успішного формування стратегічного напрямку розвитку медичної організації 
повинні враховуватися всі фактори, що впливають на організацію. 
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ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 
ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я 

 
Бричко А.М.., к.е.н., доцент 

Нагорна К.О., здобувач 
Сумський національний аграрний університет, 
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Питання формування якісної системи громадського здоров’я є одним із ключових 
напрямів реформи системи охорони здоров’я України, адже здоров’я населення є 
фундаментом сталого розвитку країни. Загрозливі показники щодо імунізації населення, 
кількості ВІЛ – позитивних осіб, кількості хворих на туберкульоз визначили важливість 
перегляду управлінських підходів щодо реалізації державної політики в частині 
забезпечення якісного функціонування системи громадського здоров’я. Ускладнює даний 
процес наявність низки взаємозалежних елементів організаційної структури громадського 



 
ІV Міжнародна науково-практична конференція 

«Сучасні управлінські та соціально-економічні аспектів розвитку держави, регіонів та суб’єктів 
господарювання в умовах трансформації публічного управління» 

 

 

 

12 
 

здоров’я та трирівнева система управління, котра представлена національним, 
регіональним та місцевим рівнями. 

Регламентація принципів, напрямів, завдань, механізмів та умов формування 
системи громадського здоров’я затверджена в Концепції розвитку громадського здоров’я 
в 2016 р. (далі – Концепція) [1]. Зауважимо, що принципами організації системи 
громадського здоров’я України, згідно із зазначеним документом, є: законність, 
міжгалузева співпраця та координація, ефективність, пріоритетність, безперервність та 
відповідальність. Враховуючи виокремлення міжгалузевої співпраці та координації в 
якості окремого принципу важливим є визначення складу учасників системи громадського 
здоров’я в умовах змін адміністративного-територіального устрою країни. Так, з 
урахуванням децентралізаційних змін, в якості ключових учасників моделі громадського 
здоров’я України визначено: Міністерство охорони здоров’я (Директорат громадського 
здоров’я), Центр громадського здоров’я (далі - ЦГЗ), Регіональні центри громадського 
здоров’я (далі - РЦГЗ) та органи місцевого самоврядування (далі – ОМС) [2]. Слід 
зауважити, що саме органи місцевого самоврядування виступають проміжним ланцюгом в 
системі взаємодії Центру громадського здоров’я та Регіональних центрів громадського 
здоров’я, що визначає зміну підходів управління в частині переходу до системи 
вертикального управління. 

Враховуючи наявність трьох рівнів (національний, регіональний та місцевий)  в 
системі громадського здоров’я, важливим є розуміння повноважень кожного з них. Так, до 
складу повноважень національного рівня включено: визначення пріоритетів громадського 
здоров’я, біобезпека, розробка та моніторинг державних програм, епіднагляд, реагування 
на надзвичайні ситуації національного значення, керівництво зі створення регіональних 
центрів [2]. Суб’єктами реалізації визначених на національному рівні повноважень 
виступають МОЗ та ЦГЗ. При цьому діяльність ЦГЗ орієнтована на підтримку та 
зміцнення здоров’я населення, моніторинг соціально-гігієнічних захворювань, 
епідеміологічний нагляд та біологічну безпеку, профілактика захворювань груп 
населення, боротьба з епідеміями []. 

До складу повноважень суб’єктів системи громадського здоров’я регіонального 
рівня включено: створення регіональних центрів, розробка та затвердження регіональних 
програм громадського здоров’я, забезпечення координація дій у сфері громадського 
здоров’я, проведення моніторингу, реагування на надзвичайні ситуації регіонального 
значення, формування баз даних про стан здоров’я та аналіз, регіональні інформаційні 
кампанії [2]. Представлені повноваження вказують на важливість збору інформації щодо 
показників громадського здоров’я на рівні регіону, а також запровадження системи 
моніторингу, котра дозволить проводити оцінку ефективності функціонування РЦГЗ. 

Перелік повноважень суб’єктів системи громадського здоров’я місцевого рівня 
орієнтовано безпосередньо на тісну взаємодію з населенням та має наступний склад: 
повідомлення про інфекційні хвороби, у окремих випадках – обстеження вогнищ, 
просування принципів здорового способу життя та консультування, координація з ПМД - 
вакцинація, ВІЛ, ТБ тощо [2]. Дані складники визначають вагомий вплив закладів 
первинної медичної допомоги в частині забезпечення ефективної діяльності системи 
громадського здоров’я на місцевому рівні. 

Реалізація повноважень всіх рівнів системи громадського здоров’я України 
забезпечить досягнення основних завдань Концепції, до складу яких включено: 
здійснення протиепідемічних та профілактичних заходів щодо інфекційних хвороб; 
проведення індивідуальної та масової профілактики захворювань; аналіз стану здоров’я 
населення; розроблення рекомендацій щодо профілактики і зниження впливу негативних 
факторів виникнення захворювань; розслідування поодиноких випадків інфекційних 
хвороб [1]; проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань 
профілактики інфекційних хвороб та неінфекційних захворювань; навчання населення з 
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питань здорового способу життя; та надасть додаткові фінансові можливості для розвитку 
закладів первинної медичної допомоги за умови досягнення результатів від 
амбулаторного лікування туберкульозу, верифікації ВІЛ-статусу з використанням двох 
ШТ та призначення АРТ, реалізації скринінгових програм. Проте, на сьогодні, досягти 
бажаного результату можливо за умови формування відповідної нормативно-правової 
бази. 

Підсумовуючи, зазначимо, що реалізація державно-управлінських аспектів 
реформування системи охорони здоров’я України орієнтована на формування якісної 
системи громадського здоров’я, адже встановлено повноваження на національному, 
регіональному та місцевому рівнях управління суб’єктів системи громадського здоров’я; 
окреслено напрями поглиблення співпраці із закладами первинної медичної допомоги; 
визначено важливість формування бази даних показників для визначення регіонального 
профілю громадського здоров’я та моніторингу. 
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Інноваційний розвиток підприємства – процес господарювання, що спирається на 
постійний пошук і використання нових способів і сфер реалізації потенціалу підприємств 
у мінливих умовах зовнішнього середовища у рамках обраної місії та прийнятої мотивації 
діяльності. Інноваційний менеджмент як вид діяльності та процес прийняття 
управлінських рішень включає сукупність певних особливих процедур управління 
інноваційним розвитком. Ця сукупність складається з відповідних функцій управління, 
кожна з яких включає певні види роботи (етапи), що пов'язані з багатогранною діяльністю 
підприємства і виконуються у відповідній послідовності [1].  

Інноваційний менеджмент має на меті в першу чергу ефективне управління 
процесом розробки, впровадження, виробництва та комерціалізації інновації, 
синхронізацію функціональних підсистем, удосконалення координуючих дій операційної 
системи виробництва, управління персоналом і здійснення контролю за інноваційним 
процесом. Стрижневим процесом руху від відтворювального до інноваційного типу 
розвитку є перехід від індустріально-ринкової до інформаційно-мережної економіки [2]. 

Надзвичайно важливою є проблема управління процесом вибору оптимального 
поєднання фінансових ресурсів для забезпечення ефективного впровадження нововведень. 
Через обмеженість фінансових ресурсів здійснення принципово нових розробок й 
оновлення виробничих потужностей до снаги не всім [3]. 

Управління процесом впровадження нововведень та здійснення інноваційного 
процесу, передбачає: 
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1) розробку інноваційних цілей розвитку підприємства; 
2) створення системи певних інноваційних стратегій; 
3) аналіз зовнішнього середовища з урахуванням невизначеності та величини 

ризику; 
4) аналіз інноваційного потенціалу фірми; 
5) вивчення інноваційної діяльності конкурентів; 
6) прогнозування обсягу фінансування інноваційної діяльності; 
7) вибір ресурсів, необхідних для здійснення інноваційних процесів; 
8) пошук інноваційних ідей, ліцензій, ноу-хау; 
9) прогноз майбутньої можливої ситуації на ринку інноваційних розробок; 
10) формування інноваційного портфеля, розробка пакету проєктів; 
11) планування та організація наукових розробок; 
12) розробку ефективної процедури прийняття управлінських рішень; 
13) аналіз ризиків інновацій, визначення методів їх мінімізації; 
14) оцінку ефективності інноваційної діяльності; 
15) дослідження доцільності передачі технології в процесі створення, освоєння та 

розміщення на ринку (ліцензії, трансфери, науково-технічне співробітництво) [1-3]. 
Реалізація інновації на ринку пов'язана зі значним ризиком. Інноваційний 

менеджмент призначений також для координації й узгодження функціонування та 
взаємодії як внутрішніх, так і зовнішніх структурних елементів інноваційного процесу для 
зменшення можливих ризиків. Для забезпечення ефективного інноваційного менеджменту 
слід забезпечити здійснення таких завдань: оцінку світових тенденцій науково-технічного 
розвитку; розробку стратегії інноваційної політики і механізмів її здійснення; формування 
стратегічних цілей інноваційної діяльності; розробку планів та програм інноваційних 
проєктів; розробку організаційно-виробничої структури управління інноваційною 
діяльністю; планування організації інноваційного процесу; моніторинг (контроль) за 
виконанням етапів, стадій інноваційного процесу в часі та синхронізацією всіх видів 
діяльності; підготовка відповідного персоналу для здійснення інновацій; комерціалізація 
інновацій. 

На інноваційний розвиток підприємств АПК впливає низка екзогенних факторів, 
окреслених природними явищами і людською діяльністю. Існують три основні причини 
зростання потреб в агротехнологічних інноваціях [4]:  

1. Зростання попиту - до 2050 р. населення Землі, за оцінками ООН, досягне 10 
млрд людей, а це означає, що глобальне постачання продовольства має збільшитися на 
70% від поточного рівня для задоволення потреб на фоні зростання денного споживання 
калорій на людину, а тому підвищення врожайності надзвичайно важливе для забез-
печення попиту. Розвиток агротехнологій дозволяє цього досягти. 

2.  Обмежені ресурси - більшість ресурсів вичерпні та постійно скорочуються. 
Сільське господарство «забирає» 69% прісної води й використовує понад 50% загальної 
площі планети, тому технології для підвищення продуктивності агровиробництва вкрай 
потрібні. 

3. Зміна клімату - явище, що негативно впливає на сільськогосподарські культури в 
багатьох країнах. Підвищення продуктивності за рахунок технологій дозволить зменшити 
цей ризик. 

Почавши впроваджувати інновації, кожна компанія спрямовує зусилля на певний 
напрям: точне землеробство, автоматизацію логістики, бізнес-аналітику і т.д. При цьому 
на першому етапі важливо визначити потребу, вирішення якої забезпечить максимальний 
ефект. Пропонуємо використовувати типову управлінську парадигму української 
агрокомпанії, як основу для побудови матриці зрілості, яка показує стадії розвитку 
процесів всередині компанії та визначає, які кроки повинна зробити компанія для 
переходу на якісно новий рівень розвитку процесів. 
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Динаміка рейтингів України за чотирма підходами до оцінки спроможності до 
інновацій за 2014-2020 рр. дозволяє зробити висновок про відсутність активної політики 
та проривів у підтримці інноваційної діяльності як державою, так і бізнесом [5].  

Встановлено, що основою української інноваційної конкурентоспроможності є 
людський капітал, вища освіта, а також знання й результати наукових досліджень. Однак 
слабкі державні інституції, несприятливе середовище для ведення інноваційного бізнесу 
та недружня фінансова система заважають розкриттю підприємницького потенціалу, 
створюють перешкоди для комерціалізації інновацій та їх впливу на зростання ВВП.  

Таким чином, впровадження інноваційного менеджменту необхідно для 
забезпечення сприятливих умов, розширення і прискорення використання різних напрямів 
інноваційного розвитку, зростання фінансово-економічних показників підприємств за 
рахунок втілення в життя та зменшення ризиків фінансування інноваційних проєктів і 
гарантування повернення інвестицій та підвищення ефективності агробізнесу. 
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В законі України «Про освіту» визначено освітню мету як: «забезпечення 

всебічного розвитку людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її 
здібностей, виховання моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого 
суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного 
потенціалу, підвищення освітнього рівня, забезпечення національної економіки 
кваліфікованими фахівцями» [1]. 

У відповідності з Міжнародною стандартною класифікацією освіти, «освіта – це 
процеси, якими суспільство цілеспрямовано передає накопичені інформацію, знання, 
розуміння, погляди, цінності, уміння, компетентності та вчинки від покоління до 
покоління. Вони включають комунікацію з метою навчання, що передбачає передавання 
інформації повідомлень, ідей, знань, принципів тощо» [2, с. 40].  

У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 рр. вказано, що 
«найважливішим для держави є виховання людини інноваційного типу мислення та 
культури, модернізація науково-освітнього простору з урахуванням його розвитку в 
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умовах діджиталізації, запитів особистості, потреб суспільства і держави. Якісна освіта є 
необхідною умовою забезпечення сталого розвитку демократичного суспільства, 
консолідації його інституцій, гуманізації суспільних відносин, формування нових 
життєвих орієнтирів особистості» [3].  

Виходячи з цього,  можна визначити головну мету сучасної системи освіти в 
Україні. Насамперед передбачається формування необхідних умов для розвитку 
особистості, передбачається розвиток нового покоління, яке буде спроможне навчатися та 
удосконалювати отримані знання впродовж всього життя.  

У сучасній провідній науковій літературі відсутнє визначення поняття «механізми 
державного управління розвитком освіти» та освіти зокрема. Відтак, теоретичне 
дослідження його сутності можна провести шляхом аналізу таких взаємопов’язаних з ним 
категорій, як «державне управління», «механізм державного управління», «державне 
управління освітою». 

Державне управління – це «систематично здійснюваний цілеспрямований вплив 
держави на суспільну систему в цілому або на окремі її ланки, на стан і розвиток 
суспільних процесів, на свідомість, поведінку та діяльність особи і громадянина з метою 
реалізації державної політики, виробленої політичною системою та законодавчо 
закріпленої, в інтересах оптимального функціонування та розвиту держави» [4, с. 95], або, 
якщо коротко, «державне управління можна визначити як цілеспрямований вплив органів 
держави на життєдіяльність суспільства» [5, с. 37].  

Державне управління – це виконавча діяльність щодо безпосередньої організації 
соціальних процесів у суспільстві. Воно характеризується наступними рисами: є 
організуючою діяльністю; має відповідне виконавчо-розпорядчий характер; на засадах 
здійснення відповідної управлінської діяльності, яка реалізує функції держави у 
соціально-культурній, або ж соціально-політичній, організаційно-економічних сферах 
діяльності [5, с. 18].  

На особливу увагу у рамках даного дослідження заслуговують питання державного 
управління системою освіти. Сучасна система освіти вважається дієвим фактором 
«соціальної стабільності, економічного добробуту країни, її конкурентоспроможності та 
національної безпеки» [5, с. 168]. Разом з тим, «освіта є життєвою необхідністю кожної 
людини. Лише завдяки їй уможливлюється суспільне відтворення людини на 
культурному, науковому, економічному, технологічному, ідеологічному, політичному, 
мистецькому, релігійному та інших рівнях» [5, с. 288].  

Цілком можна погодитись з оптимістичними оцінками І.Зязюна, що в майбутньому 
Україна «завдяки найпередовішим освітнім технологіям перебуватиме у сузір’ї 
найрозвиненіших країн світу: економічно стабільних, культурно неповторних, 
психологічно незбагненних, щасливих матеріальним і духовним благополуччям своїх 
громадян» [6].  

Не менш загальноприйняті думки щодо розвитку освіти та у інших фахівців. 
«Освіта, – пише С. Ніколаєнко, – це галузь, що «олюднює» нові знання, орієнтуючись 
передусім на індивідуальний розвиток людини; основа розвитку будь-якого суспільства; 
пріоритетна галузь внутрішньої політики держави» [7, с. 417]. Саме освіта, стверджує Б. 
Гладка, є тією ключовою сферою, від якої залежить головне – формування особистості 
вільної людини, яка живе у вільному демократичному суспільстві, здатної самостійно й 
усвідомлено будувати власне життя [8, с. 60].  

Отже, можна виділити основні пріоритети держави у забезпеченні розвитку освіти 
в сучасних умовах:  

– рівність доступу до якісної освіти;  
– формування інноваційної моделі функціонування освіти, яка базується на 

солідарній участі та взаємодії держави, бізнесу та суспільства;  
– імплементація вимог Болонської декларації у сфері освіти;  
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– підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняної науки та її напрямів 
інтеграції у міжнародний науковий процес;  

– розширення положень автономії закладів освіти [9].  
Тому, основними завданнями держави у сфері управління розвитку освіти в 

сучасних умовах повинні бути: забезпечення належної якості освітніх послуг згідно із 
потребами і запитами споживачів, удосконалення процедур ліцензування й акредитації 
освітньої діяльності, активне стимулювання наукових досліджень та розробок в сфері 
освіти, модернізація інфраструктури освіти тощо. Першочерговим є вирішення проблеми 
раціонального розподілу та використання фінансових ресурсів, можливих напрямів 
диверсифікації джерел фінансування освіти, уможливлення контролю за академічною та 
фінансовою діяльністю ЗВО зі сторони держави та відповідних громадських організацій 
[9]. 
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Невід’ємною складовою соціальної політики держави, відповідальної за добробут, 

розвиток і безпеку своїх громадян, є соціальний захист населення. В умовах складної 
політичної ситуації, зниження рівня життя населення, погіршення демографічної ситуації 
особливої актуальності набуває проблема соціального захисту дітей, найбільш уразливою 
групою серед яких є діти, які залишилися без піклування батьків. Обов’язок з утримання 
тавиховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, конституційно 
закріплений за державою. На забезпечення соціального захисту дітей витрачаються значні 
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ресурси. Проте на фоні загального зменшення кількості дітей в Україні чисельність 
посиротілих дітей серед загальної кількості осіб віком до 18 років залишається незмінно 
високою протягом останніх десяти років (більше 90 тис.). Щорічно понад 14 тис. дітей 
отримують статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. 
Спостерігається збільшення кількості сімей з дітьми, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, наслідки яких вони не можуть подолати самостійно: безробіття, 
зниження рівня доходів, відсутність житла, інвалідність, руйнування життєвих орієнтирів 
тощо. Значний відсоток серед таких родин становлять сім’ї із наркотичною, алкогольною 
залежністю батьків (більше 20%). У таких родинах діти страждають від сімейного 
насильства, фізичного занедбання, жорстокого поводження. Ухилення дорослих членів 
сім’ї від виконання батьківських обов’язків значно розширює спектр видів дитячого 
сирітства. У зв’язку з цим потребує вирішення питання вдосконалення системи 
соціального захисту дітей, які залишилися без піклування батьків, що відповідає сучасним 
вимогам забезпечення їх фізичного, розумового і духовного розвитку. Передусім це 
стосується узгодженості дій та чіткого розмежування функцій і повноважень існуючих 
органів державної влади та місцевого самоврядування, забезпечення кваліфікованими 
кадрами відповідних служб і установ соціального захисту дітей, удосконалення їх 
структури, створення таких закладів, які б надавали практичну й невідкладну допомогу 
дітям, пропонували нові види соціальних послуг сім’ям із дітьми. З огляду на зазначене 
виникає необхідність аналізу державної політки щодо соціального захисту дітей, які 
залишилися без піклування батьків, а також пошуку шляхів удосконалення механізмів 
державного управління, спрямованих на розв’язання окреслених проблем. 

І.Цибуліна пропонує визначати державну політику забезпечення прав дитини як 
систему діяльності суб’єктів державної влади, органів місцевого самоврядування та 
суспільних формувань щодо визначення основних засад та створення соціально-
економічних і правових інститутів для забезпечення належних умов всебічного розвитку 
дитини [1, с. 54]. Вона також зауважує, що в основі соціально-політичних трансформацій 
в Україні замість “державницької” повинна бути “дитиноцентрична” модель державної 
політики [1, с. 67]. 

Таким чином, соціальне сирітство – можна охарактеризувати як соціальне явище, 
обумовлене самовільним ухиленням або усуненням батьків від виконання батьківських 
обов’язків по відношенню до дитини, що супроводжується розривом та втратою родинних 
стосунків між батьками та дітьми, байдужістю зі сторони батьків до дитячих потреб та 
подальшої долі дитини. Тоді, соціальні сироти – це соціально-демографічна група дітей, 
які внаслідок соціальних, економічних, морально-психологічних причин фактично 
позбавлені батьківського піклування при живих батьках [2, с. 10]. 

Враховуючи те, що поняття державної політики щодо соціального захисту дітей, 
які залишилися без піклування батьків, законодавчо не закріплене, а також недостатньо 
розроблене у науковій літературі, на основі проведеного дослідження пропонуємо 
визначення: державна політика щодо соціального захисту дітей, які залишилися без 
піклування батьків - це організована і цілісна система діяльності органів державної влади 
та місцевого самоврядування, спрямована на поліпшення становища дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та бездоглядних дітей, з метою відновлення і 
реалізації їх прав на сімейне піклування, забезпечення добробуту і повноцінного розвитку, 
створення умов для оптимального життєвого облаштування в суспільстві. 

Одним із критеріїв оцінки якості системи соціального захисту дітей, що 
сформувалася в державі, є загальна кількість дітей, які залишилися без піклування батьків. 
На основі статистичного аналізу, встановлено, що в Україні явище дитячого сирітства 
неоднорідне та має тенденцію до поглиблення. Визначено характерну рису даного явища 
на сучасному етапі розвитку держави – переважання соціального сирітства над 
біологічним. Встановлено, що до складу офіційних статистичних даних щодо кількості 
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посиротілих дітей не входять фактичні дані стосовно дитячої бездоглядності, так званого 
“прихованого сирітства”. Така ситуація призводить до малоефективного контролю з боку 
держави та суспільства за утриманням та вихованням дітей, так як сьогодні бездоглядні 
практично залишаються поза межами державної системи соціального захисту 
посиротілих, що сприяє зростанню в українському суспільстві категорії дітей, які 
залишилися без піклування батьків. Тому потребують удосконалення механізми допомоги 
таким дітям. 
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УРАХУВАННЯ ФАКТОРА ЧАСУ В ОЦІНЦІ ЕКОНОМІЧНОГО 
ЕФЕКТУ СИНЕРГІЗМУ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ 
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Синергія і синергетика у сучасній прикладній, фундаментальній економічній 

практиці та науці характеризують економічні, управлінські процеси, що є наслідками 
розвитку явищ і процесів. Одним з цих процесів є процеси розвитку підприємств, зокрема 
у промисловості [1, с. 12; 2, с. 113-114]. Синергія, відповідно до [3], – взаємодія двох і 
більше факторів, сумарний ефект дії яких суттєво переважає ефект кожного окремого з 
них у вигляді простої їх суми. На сьогодні більшість з методів дослідження розвитку 
промислових підприємств на базі ефектів синергізму передбачають оперування ефектами 
масштабу і синергії. 

Виходячи з цього, нижче автор пропонує такі підходи щодо визначення 
економічного значення синергійного ефекту розвитку підприємств. Перший метод 
базується на визначенні приростів значень коефіцієнта ефективності використання 
основного капіталу підприємств, а другий – оцінках та аналізі вторинної чи реверсної 
рентабельності операційної діяльності від реалізації інноваційних проєктів розвитку 
суб’єктів господарювання. На основі узагальнення результатів аналізу властивостей 
методів визначення рівня економічного ефекту синергізму розвитку підприємств 
визначається методичний підхід, що може надати найкращі значення з позиції проведення 
розрахунків показника синергійного ефекту. Водночас авторський метод визначення рівня 
(ступеня) економічного ефекту синергізму розвитку підприємств базується на зведених 
позитивних і негативних сторонах ефекту синергії. 

Для того, щоб розкрити суть і передумови утворення економічного ефекту 
синергізму розвитку підприємств на основі урахування ефекту синергії, доцільно 
передусім визначити рівень ефективності використання основного капіталу суб’єктів 
господарювання. Для цього оперуємо коефіцієнтом ефективності використання основного 
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капіталу – основних засобів (ОЗ) підприємств, значення якого розраховуємо за виразом 
(1): 


  , (1) 

де   і   – коефіцієнт ефективності використання (часток одиниці, ч.о.) і балансова 
вартість ОЗ, грошових одиниць (г.о.);   – прибуток підприємства, г.о. 

З вищенаведеного співвідношення видно, що суб’єктам господарювання буде 
доречно реалізувати інноваційні проєкти розвитку підприємств тоді, коли ефективність їх 
операційної діяльності буде відповідно збільшуватися. У цьому випадку планові і 
розрахункові значення коефіцієнта ефективності використання основного капіталу після 
упровадження та реалізації інноваційних проєктів розвитку промислових підприємств 
будуть позитивними. А вже звідси очевидно, що у процесі розвитку суб’єктів 
господарювання необхідне урахування величини економічного ефекту синергізму, 
наприклад, шляхом визначення значень показників терміну опанування, а також реверсної 
рентабельності від реалізації інноваційних проєктів розвитку. 

Терміни опанування інноваційних проектів розвитку промислових підприємств 
автор рекомендує визначати за такою формулою: 


  , (2) 

де   і   – термін освоєння (років) та вартість інноваційного проєкту розвитку 
підприємства, грн.;   – грошові кошти на освоєння проєкту розвитку    , г.о. 

Отже, терміни опанування інноваційних проєктів розвитку промислових 
підприємств будуть меншими за календарний рік. Зазначимо, що цей методичний підхід 
щодо визначення термінів реалізації інноваційних проектів розвитку підприємств 
передбачає точність значень такого показника. Тут мається на увазі, що розрахункові 
значення протяжності (тривалості) періоду часу опанування інноваційних проєктів 
розвитку підприємств категорично не можна заокруглювати до цілого місяця. 

У свою чергу, автор рекомендує визначати рівень реверсної рентабельності 
реалізації інноваційних проєктів розвитку підприємств за наступними формулами: 

    , (3) 
    , (4) 

де  і   – реверсна рентабельність реалізації (г.о.) та коефіцієнт ефективності 
використання основного капіталу після опанування інноваційного проєкту розвитку 
підприємства,   – це приріст значення коефіцієнта ефективності використання ОЗ (ч.о.). 

Отже, одним з найбільш вагомих та очікуваних результатів опанування 
інноваційних проєктів розвитку промислових підприємств є отримання відповідних 
додаткових прибутків, величина яких буде формувати економічний ефект синергізму їх 
розвитку на базі урахування ефекту синергії. 

Відповідно автор рекомендує для визначення величини показника рівня 
економічного ефекту синергізму розвитку підприємств використання такої формули: 






























 










1

100
1

, (5) 

де   – рівень економічного ефекту синергізму розвитку підприємства, г.о.;  ,   – це 
періоди часу опанування та отримання реверсної рентабельності від реалізації 
інноваційного проєкту розвитку підприємства, років;   – темп інфляції, %. 
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Значення показника економічного ефекту синергізму розвитку підприємств 
найбільше залежні від рівнів вартості та ефективності, реверсної рентабельності реалізації 
інноваційних проєктів розвитку суб’єктів господарювання. 

Загалом, представлений вище метод визначення економічного значення 
синергійного ефекту розвитку підприємств передбачає урахування можливості, 
використання концентрації їх капіталів у процесі генезису суб’єктів господарювання. 
Використання цього методичного підходу щодо оцінки економічного ефекту синергізму 
розвитку промислових підприємств за допомогою визначення, урахування приросту 
значень коефіцієнта ефективності експлуатації основного капіталу дозволяє 
ідентифікацію і систематизувати детермінанти впливу на рівень ефекту синергізму, 
інтенсифікацію-форсування розвитку суб’єктів господарювання на основі результатів 
інноваційної діяльності підприємств. При всьому такий показник є комплексним, доволі 
складним для оцінювання та аналізу. Відтак метод тільки частково характеризує один з 
проявів економічного ефекту синергізму розвитку промислових суб’єктів 
господарювання. Більш повне пояснення економічної суті, решти передумов формування 
економічного ефекту синергізму розвитку підприємств у промисловості з урахуванням 
ефектів масштабу і синергії видається можливим у процесі проведення значно 
ґрунтовніших, детальніших та сучасніших досліджень їх операційної, фінансової, 
інвестиційно-інноваційної діяльності. 
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: 
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Використання ризикового венчурного інвестування в умовах побудови 

інноваційно-інвестиційної моделі розвитку національної економіки при обмежених 
коштах сприятиме активізації науково-технічної та інноваційної діяльності, структурній 
трансформації економіки, створенню додаткових робочих місць тощо. Але в умовах 
нестабільності економіки в Україні ще не сформовані умови для розвитку інституцій 
венчурного інвестування, які у більшості економічно розвинутих європейських країн 
вважаються одними з найефективніших інструментів забезпечення процесів 
впровадження інновацій, залучення інвестицій в інноваційну сферу. Світові реалії 
венчурного фінансування свідчать, що багато найбільш інноваційних молодих компаній 
залежать від постійного припливу грошей венчурного капіталу. 
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 Непередбачене прибуття пандемії COVID-19 різко позначилося на багатьох 
аспектах світової економіки. Так, Національним бюро економічних досліджень (м. 
Кембридж, Великобританія) було проведено дослідження впливу COVID-19 на 
промисловість венчурних підприємств. Опитування більше 1000 інституціональних та 
корпоративних венчурних фондів у більш ніж 900 різних фірмах проводилось з метою 
виявлення як пандемія COVID-19 вплинула на прийняття рішень компаніями та прихід 
інвестицій [1]. Дослідження продемонструвало, що венчурні капіталісти уповільнили 
темпи фінансування  (71% від норми) і розраховують інвестувати 81% від своєї звичайної 
інтенсивності в майбутній рік. Є незвичним, що вони приділили більше часу керівництву 
портфельними компаніями в умовах пандемії. Венчурні капіталісти повідомляють: 52% їх 
портфельних компаній відчули позитивний вплив пандемії або незачеплені пандемією; 
38% постраждали; і 10% серйозно постраждали. В цілому вони очікують, що пандемія 
матиме невеликий негативний вплив на IRR (показник внутрішньої норми прибутковості) 
їх фондів (-1,6%) і MOIC (показник темпу приросту власного капіталу) (-0,07). Було 
виявлено незначні зміни в розподілі їх часу на підтримку портфельних інвестицій в 
порівнянні з пошуком нових інвестицій.  

Останні декілька років стали поворотними як для української економіки в цілому, 
так для її інноваційної екосистеми. Проведене дослідження на основі збору та аналізу 
інформації щодо стану секторів приватного та венчурного капіталу свідчить, що протягом 
останніх років спостерігається стабільне збільшення українського ринку інвестицій. 
Незважаючи на те, що у 2019 році пройшли вибори, триває війна, а також в умовах 
запроваджених урядом карантинних обмежень для боротьби з пандемією COVID-19 в 
Україні, що разом з іншими факторами спричинили значний економічний спад у 2-му 
кварталі 2020р., протягом останніх років спостерігається тенденція помірного та 
екстенсивного росту українського сектору управління активами, переважно за рахунок 
активності нових фондів [2]. 

Однак, в Україні зростання капіталізації венчурних фондів не має впливу на 
збільшення інвестиційних потоків в інноваційні напрями економіки: спеціалізація 
венчурних фондів на інвестиціях в новостворені інноваційні компанії для України є 
винятковою. Підвищення інвестицій в низку галузей продовжується, зокрема, у сучасні 
сфери, які пов’язані з розробкою програмного забезпечення, хардверних продуктів та 
онлайн-сервісами. Звіти про інвестиції в українські стартапи також демонструють, що в 
Україні дійсно є значний потенціал для інвестування [3]. Так, загальний об’єм венчурних 
інвестицій в українські ІТ компанії досяг 544 млн. дол. США та вперше перевершив 
рівень півмільярда. Більше 20 нових фондів венчурного капіталу відкрили свої офіси в 
Україні за останні декілька років [4]. 

Зауважимо, що всупереч стрімкому зростанню та притоку капіталу на міжнародних 
ринках, українські інвестиційні фонди перебували у пошуку доходності, а інвестори 
загалом усе більше перемикали свою увагу на інститутах спільного інвестування (ІСІ) з 
приватним розміщенням, що інвестують в активи поза фондовим ринком. Основними 
активними вкладниками ІСІ були індивідуальні інвестори, а також місцеві корпоративні 
учасники, що продовжували нарощувати свої кошти у фондах – переважно венчурних. 

Висновки з проведеного дослідження довели, що найпоширеніші випадки надання 
фінансової підтримки з боку венчурного капіталу в Україні стосуються таких видів 
економічної діяльності, як: будівництво, торгівля, готельний і туристичний бізнес, 
переробка сільгосппродукції, страхування, видавнича діяльність [5]. Як бачимо, орієнтація 
на інновації, створення нових компаній, технопарків, технополісів, виконання 
інноваційних проектів, тощо не є характерною рисою поведінки сучасних венчурних ІСІ. 
Активи вкладаються здебільшого у середньо ризикові інвестиційні проекти з 
диверсифікацією своїх ризиків. 
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Визначними напрямами вдосконалення організаційно-економічного механізму 
державного регулювання діяльності ІСІ, який представляє собою сукупність 
організаційних і економічних методів, засобів, інструментів та важелів регуляторного 
впливу держави з метою стимулювання їх розвитку, захисту прав інвесторів та зниження 
ризиків інвестування,  мають стати: 

- підвищення якості державного регулювання, контролю та нагляду за 
діяльністю ІСІ, компаній з управління активами шляхом зростання інституційної та 
фінансової спроможності регуляторного органу Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку; 

-  підняття ролі інноваційно-інвестиційних проектів, які можуть 
фінансуватися за рахунок коштів спільного інвестування венчурних фондів; 

-  забезпечення зростання попиту на інвестиційні послуги ІСІ, компаній з 
управління активами; 

- забезпечення впровадження процедур оцінки ефективності інвестиційної 
діяльності вітчизняних ІСІ за правилами, визначеними Глобальними стандартами 
результативності інвестування (GIPS); 

- удосконалення системи рейтингування КУА та ІСІ для інформаційної підтримки 
венчурної індустрії;  

- удосконалення системи розкриття інформації про діяльність інститутів спільного 
інвестування з метою підтримки розвитку венчурної індустрії; 

- підвищення освітнього рівня підприємців у сфері венчурного бізнесу. 
- удосконалення розвиненості регіональної інфраструктури, що забезпечує появу 

нових інноваційних підприємств; 
- створення економічних стимулів для залучення прямих інвестицій у 

високотехнологічні підприємства; 
- удосконалення та розширення сучасної законодавчої бази щодо венчурного 

бізнесу, яка гарантує правовий захист інвесторів та страхує ризики у сфері інвестування. 
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Державне регулювання – здійснення державою комплексних заходів 
(організаційних, правових, економічних тощо) у сфері соціальних, економічних, 
політичних, духовних та інших суспільних процесів з метою їх упорядкування, 
встановлення загальних правил і норм суспільної поведінки, а також запобігання 
негативних явищам у суспільстві [1].  

Державне регулювання запобігання адміністративних правопорушень ґрунтується 
на основі законодавчих актів та нормативних документів, які регулюють правову сферу 
життєдіяльності держави та суспільства в цілому.  

Слід зазначити, що адміністративні правопорушення - одні з найпоширеніших з 
усіх видів правопорушень, кожне з них окремо не несе значної суспільної шкідливості, але 
їх загальна кількість становить небезпеку для держави і суспільства в цілому. 

Розглядаючи нормативно-правовий базис реалізації державної політики щодо 
запобігання адміністративних правопорушень особливу увагу слід приділити Конституції 
України.  

Конституція – основний закон держави, нормативно-правовий акт або група 
нормативно-правових актів, що мають найвищу юридичну силу і врегульовують основні 
засади суспільного та державного ладу, права, свободи та обов’язки людини і 
громадянина, систему органів держави, засади виборчої системи тощо.  

Конституція є джерелом усіх галузей права, оскільки закладає основи правового 
регулювання держави загалом. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на 
основі Конституції України і повинні відповідати їй. 

Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 
1996 р., виступає основним джерелом адміністративного права, має найвищу юридичну 
силу. Відповідно до ч. 1 ст. 8 Конституції України: «Закони та інші нормативно-правові 
акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй» [2]. При цьому 
Конституція має пріоритет не тільки над іншими нормативно-правовими актами, але й над 
іншими джерелами права загалом. 

Конституція як джерело адміністративного права характеризується такими 
основними властивостями: має найвищу юридичну силу серед усіх нормативно-правових 
актів та характеризується верховенством щодо інших джерел права, які не повинні 
суперечити Конституції України. Усі закони та інші нормативно-правові акти 
приймаються на основі Конституції, у її межах та для її виконання. 

 Основний нормативний акт, що регулює суспільні відносини по притягненню до 
адміністративної відповідальності є Кодекс України про адміністративні правопорушення 
(далі КУпАП) прийнятий 7 грудня 1984. 

Кодекс України про адміністративні правопорушення – це кодифікований закон, 
що регламентує суспільні відносини щодо притягнення до адміністративної 
відповідальності. КУпАП України набрав чинності 7 грудня 1984 року. Кодекс про 
адміністративні правопорушення складається з 5 розділів і 33 глав. 

До законодавства про адміністративну відповідальність крім КУпАП входять:  
- Митний кодекс України від 13 березня 2012 року; 
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 - інші закони про адміністративні правопорушення (такі закони, до включення у 
КУпАП, застосовуються безпосередньо і на них і у такому випадку поширюються 
положення КУпАП). 

Прикладом закону, який містить норми щодо адміністративної відповідальності, 
які застосовуються безпосередньо (не включені до КУпАП) може слугувати Закон 
України від 04.03.1992р. «Про приватизацію державного майна», який у ст. 29 встановив 
адміністративну відповідальність посадових осіб органів приватизації у вигляді штрафу за 
безпідставну відмову у прийнятті заяви про приватизацію; порушення строків розгляду 
заяви про приватизацію; порушення умов і порядку проведення конкурсу, аукціону, 
продажу акцій (часток, паїв); порушення умов і порядку передачі акцій акціонерних 
товариств, створених у процесі приватизації, корпоратизації [3]. 

Крім цього, чинне законодавство містить значну кількість нормативних 
документів, якими встановлюються різноманітні правила і вимоги, за порушення яких 
КУпАП передбачає адміністративну відповідальність. Це, наприклад, Правила 
дорожнього руху, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 
2001 р. № 1306 (адміністративна відповідальність за їх порушення передбачена ст. 121-
129 та іншими КУпАП); Тимчасові правила обігу в Україні побутових піротехнічних 
виробів, що затверджені наказом МВС від 23 грудня 2003р. № 1649 (адміністративна 
відповідальність передбачена ст. 1956 «Порушення порядку виробництва, зберігання, 
перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів»); «Правила повітряних 
перевезень пасажирів і багажу» що затверджені наказом Міністерства інфраструктури 
України 30 листопада 2012р. №735 (адміністративна відповідальність передбачена ст. 112 
«Порушення правил поведінки на повітряному судні»). Крім цього, зазначена стаття (ст. 
112) встановлює відповідальність за невиконання особами, які перебувають на 
повітряному судні, розпоряджень командира судна, який є представником авіаперевізника 
і керується встановленими ним правилами, тобто корпоративними нормами. 

Крім цього, чинне законодавство містить значну кількість нормативних 
документів, якими встановлюються різноманітні правила і вимоги, за порушення яких 
КУпАП передбачає адміністративну відповідальність. Такі норми відшукуються: а) в 
законах; б) в актах, що затверджені Кабінетом Міністрів України; в) актах, прийнятих 
органами виконавчої влади; г) актах, прийнятих органами місцевого самоврядування. 

Право органів місцевого самоврядування встановлювати правила за порушення 
яких передбачена адміністративна відповідальність, регламентовано статтею 5 КУпАП 
«Повноваження місцевих рад щодо прийняття рішень, за порушення яких передбачається 
адміністративна відповідальність». 

Відповідно до ст. 1 КУпАП («Завдання Кодексу України про адміністративні 
правопорушення») його завданням є охорона прав і свобод громадян, власності, 
конституційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств, установ і 
організацій, встановленого правопорядку, зміцнення законності, запобігання 
правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання 
Конституції і законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до правил 
співжиття, сумлінного виконання своїх обов’язків, відповідальності перед суспільством 
[4]. 

Визначення поняття адміністративного правопорушення міститься у ст. 9 КУпАП 
(«Поняття адміністративного правопорушення»). Відповідно до її частини першої 
адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна 
(умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, 
власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом 
передбачено адміністративну відповідальність [4]. 

Таким чином, основними ознаками правопорушення закон визначає 
протиправність, винність та адміністративну караність відповідної форми поведінки, в 
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результаті здійснення якої мають місце порушення громадського порядку, відносин 
власності, прав і свобод громадян, а також наявного порядку управління. 

Нормативне розуміння системи державного регулювання запобігання 
адміністративних правопорушень висвітлено у ст. 6. КУпАП («Запобігання 
адміністративним правопорушенням»), котра складається з двох частин. 

Відповідно до частини 1 статті 6 КУпАП, органи виконавчої влади та органи 
місцевого самоврядування, громадські організації, трудові колективи розробляють і 
здійснюють заходи, спрямовані на запобігання адміністративним правопорушенням, 
виявлення й усунення причин та умов, які сприяють їх вчиненню, на виховання громадян 
у дусі високої свідомості і дисципліни, суворого додержання законів України [4]. 

У 2 частині ст. 6 КУпАП («Запобігання адміністративним правопорушенням») 
передбачено, що органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації, 
забезпечуючи відповідно до Конституції України додержання законів, охорону 
державного і громадського порядку, прав громадян, координують на своїй території 
роботу всіх державних і громадських органів по запобіганню адміністративним 
правопорушенням, керують діяльністю, адміністративних комісій та інших підзвітних їм 
органів, покликаних вести боротьбу з адміністративними правопорушеннями. 

Органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації, забезпечуючи 
відповідно до Конституції України додержання законів, охорону державного і 
громадського порядку, прав громадян, координують на своїй території роботу всіх 
державних і громадських органів по запобіганню адміністративним правопорушенням, 
керують діяльністю адміністративних комісій та інших підзвітних їм органів, покликаних 
вести боротьбу з адміністративними правопорушеннями. 

Кожен напрям державної політики у будь-якій галузі повинен базуватись на 
чинному законодавстві України. Так і державна політика щодо запобігання 
адміністративних правопорушень має чітко визначене підґрунтя, яке основується на 
Конституції України та Кодексі України про адміністративні правопорушення.  

Таким чином нормативно-правове поле є основою реалізації державної політики 
щодо запобігання адміністративних правопорушень.  

Проаналізувавши зміст Загальних положень КУпАП, Конституції України в цілому 
та визначивши теоретичні складові системи державного регулювання запобігання 
адміністративних правопорушень можна говорити про те, що національним завданням 
кожного громадянина України є дотримання принципу верховенства права та розбудова 
правової, незалежної, вільної держави. В свою чергу у правовому суспільстві 
забезпечення прав людини є головним обов’язком держави.  
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ПЕДАГОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ 
ОСВІТНІМИ ПРОЦЕСАМИ 

 
Огреніч М.А., к.п.н., доцент 

Одеська державна академія будівництва та архітектури,  
м.Одеса 

 
 Педагогічний менеджмент як наука управління освітніми системами та освітніми 
процесами – це  галузь педагогіки, предметом якої є питання організації керівництва в 
сфері освіти і в освітньо-виховних закладах. 
 Спираючись на її досягнення, педагогічний менеджмент, як теорія, так і практика, 
пов'язаний з цілою низкою інших наук, а саме:  загальною теорією управління, 
економікою, соціальною психологією, фізіологією, професійною  гігієною та ін.  
 До сфери його компетенції входить ціла сукупність різних заходів, що спрямовані 
на забезпечення ефективного та сталого функціонування освітнього процесу в умовах 
сучасних навчальних установ. Серед них особливо виділяються організаційні, методичні, 
дидактичні, виховні, кадрові, планові, фінансові, постачальницькі, інформаційні, іміджеві, 
контрольно-моніторингові тощо. Весь цей комплекс становить безпосередній зміст 
діяльності і феноменологію освітньої реальності, яка складається в цілісний і 
упорядкований процес завдяки спеціально збудованому управлінню, а саме, 
педагогічному менеджменту [1, c.7]. 
 Головними задачами педагогічного менеджменту є: постановка цілей і завдань; 
планування процесу та його ресурсне забезпечення;  мотивація учасників; контроль і 
координація; аналіз результатів. 
 Структура педагогічного менеджменту включає три рівні: управління діяльністю 
педагогічного колективу,  педагога, учня. 
 Окремо виділимемо управління педагогічними проєктами, які можут бути 
представлені у вигляді наукових досліджень викладачів або студентів; навчальних  занять; 
різноспрямованих  виховних заходів; видавничих проєктів; обміну студентами та 
викладачами; екзаменаційних сесій; розважальних заходів. 
 В якості компонентів педагогічного менеджменту В.Лунячек визначає такі: 
освітній (передбачає організацію процесу навчання та виховання у взаємозв'язку з 
принципами, методами, засобами та формами викладання);  мотиваційний (забезпечує 
постановку цілей окремим учасникам процесу); когнітивний (відображає інтерпретацію 
педагогічного знання як методів розвитку корпоративного мислення); діяльнісний 
(застосовується в рамках використання наукових педагогічних підходів, освітніх 
концепцій і людського фактора);  креативний (педагогічна діяльність ґрунтується на 
творчому характері роботи, постановці цілей і розробці способів їх досягнення);  
інформаційний  (визначає інформацію як предмет педагогічної діяльності); інтегративний 
(реалізація функції управління навчальною діяльністю спільно з суб'єктами освітнього 
процесу) [1, с.12] . 
 У наш  час основна задача педагогічного менеджера полягає в тому, щоб 
організувати ефективну спільну викладацьку роботу, в процесі якої кожна людина була б 
здатна максимально розкрити свій творчий і виробничий потенціал через активізацію 
таких якостей, як лідерство, інноваційність мислення, конструктивізм, позитивний стиль 
спілкування, професійна кваліфікація та культура. У самій педагогіці питання управління, 
виховання й навчання тісно переплетені. Їх об'єднуючою основою є сучасна теорія 
особистості. 
 На сьогоднішній день набула надзвичайної популярності ідея освітнього 
середовища як спеціально організованого простору, що має освітньо-виховний потенціал, 
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тому, на думку Ф.Хміля, дотримання принципів гуманізації й оптимальності є також 
важливою умовою реалізації здібностей учнів в організаційному навчально-виховному 
процесі, що є структурним компонентом педагогічного менеджменту. Оптимальність 
виражається в наявності лише необхідної кількості вимог, які висуваються  до діяльності 
виконавця [2, с.53]. 
 Появі терміну «менеджмент» у теорії педагогічної науки та  практики сприяли 
наступні чинники: застосування наукових підходів і технологій сучасного менеджменту в 
різних сферах, у тому числі й у  сфері управління освітніми системами, що зумовлено їх 
універсальністю, та інтеграція світового досвіду в теорію менеджменту освіти, що 
призвела до ототожнення термінів «менеджмент» і «управління». 
 У понятті «педагогічний менеджмент» містяться значення, що характеризують 
різні аспекти управлінської діяльності, а саме:  система управління освітнім закладом як 
необхідність, пошук шляхів його розвитку, прийняття стратегічних і оперативних рішень; 
управління освітньою діяльністю; комплекс принципів, методів, організаційних форм і 
технологічних прийомів управління педагогічними системами, які спрямовані на 
підвищення результативності їх функціонування.  
 Узявши за основу загальні положення менеджменту, можна виділити такі основні 
функції менеджера освітнього процесу: інформаційно-аналітична – проведення 
самоаналізу особистої управлінської діяльності, аналіз інформації про стан і розвиток 
навчально-виховного процесу, рівень вихованості учнів; мотиваційно-цільова –  вибір 
мети, виявлення стратегічних і тактичних завдань, мотивування педагогів і учнів на її 
досягнення,  трансформація мотивів у мотиви-мети; планово-прогностична – створення 
програм із досягнення мети, комплексно-цільове планування; організаційно-виконавча – 
формування та регулювання певної структури організованих взаємодій для доцільного 
досягнення мети; контрольно-діагностична – фіксація відповідності функціонування та 
розвитку системи навчально-виховної роботи основним загальнодержавним вимогам і 
нормативам; регулятивно-корекційна –  корекція оперативними способами, засобами та 
впливами процесу управління педагогічною системою з метою її стабілізації на 
запланованому рівні. 
 Ми розглядаємо педагогічний менеджмент у рамках комплексної тріади підходів, 
яка включає в себе синтаксичний підхід, що характеризує педагогічний менеджмент як 
систему елементів (педагог – навчальна інформація – учень);  семантичний підхід, що 
виявляється як процес прийняття управлінських рішень;  прагматичний (функціональний) 
підхід, який визначає функції педагогічного менеджменту. 
 Педагогічний менеджмент зосереджує в собі цілий ряд вельми актуальних понять і 
визначень. Зупинимося на деяких з них. 
 Менеджер навчально-пізнавальнoго процесу – це викладач, який виступає в якості 
суб'єкта системи управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів. 
 Моніторинг освітнього процесу – безперервне відстеження ходу, результату й 
ефективності освітнього процесу за допомогою  технології збору та обробки одержуваної 
інформації. 
 Якість знань студентів – міцність, глибина і системність цих знань і їх усвідомлене 
застосування на практиці. 
 Ступінь навченості учнів – рівень послідовних показників засвоєння матеріалу в 
процесі навчання. В.Лунячек виділяє  п'ять послідовних показників ступеня навченості: 
розрізнення; запам'ятовування; розуміння; елементарні вміння і навички; перенос [1, c.8]. 
 Педагогічний менеджмент як діяльнісна система включає в себе наступні 
структурно-функціональні компоненти і системоутворюючі чинники: мета діяльності 
(запланований, очікуваний результат); суб'єкт діяльності (керівник, його заступники, 
викладачі, студенти тощо); об'єкт діяльності (він же другий суб'єкт – виконавець 
розпоряджень керівника (студент, викладач, заступник директора і т.д.);  зміст діяльності 
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(навчальна, управлінська та інша інформація); способи діяльності (методи і стиль 
взаємодії викладача зі студентами, керівника з викладачем тощо) [1, с.149]. 
 Таким чином, можна дійти висновку, що для успішного забезпечення цілісного 
освітнього процесу педагогічний менеджер повинен мати досвід різнобічної побудови 
освітньої дійсності як середовища повноцінного формування особистості студентів і 
дієздатної праці педагогічного колективу. 
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На сьогоднішній день ключовим процесом сучасного світоустрою є глобалізація. 

Проте наприкінці 1980-х – початку 1990-х рр. в економічному побуті, як реакція на 
критику глобалізаційних процесів, з’явилось поняття «глокалізація», яке знов 
актуалізувалось у зв’язку зі світовим кризовим становищем, спровокованим COVID-19. 

З метою об'єднання протилежних тенденцій – універсалізації та партикуляризації, 
Роланд Робертсон запропонував гібридне поняття «глокалізація» – поєднання двох слів: 
«глобалізація» і «локалізація». Воно синтезує значення таких термінів, як 
«інтернаціоналізація», «транснаціоналізація», «трансрегіоналізація», «транскультурація» і 
фіксує взаємодоповнення і взаємопроникнення глобальних і локальних тенденцій. 

Між поняттями «глобалізація» і «глокалізація» існує тісна кореляція в тому сенсі, що 
обидва поняття відображають процес становлення національної спільноти, проте 
характеризують цей процес з різних сторін. Поняття «глобалізація» відображає загальний 
цивілізаційний зміст даного процесу, а поняття «глокалізація» – специфічну форму, в якій 
протікає цей процес в умовах сьогодення. 

Виділяють дві основні соціальні форми глокалізації [1, 3]:  
– регіональна (або регіоналізація) – пов'язана зі зростанням значущості регіональної 

ідентичності, що передбачає усвідомлення приналежності до загальної регіональної 
культури, екзистенціальне переживання цієї приналежності. Яскравим прикладом 
регіоналізації може служити процес об'єднання західно- і центральноєвропейських держав 
в Євросоюз, який супроводжується відмовою від традиційних національних символів 
(зокрема від національних валют на користь євро), створенням загального правового поля 
і єдиної Конституції, єдиного економічного простору тощо. Іншим прикладом 
регіоналізації глобалізаційних процесів є формування Тихоокеанської економічної та 
соціокультурної суперструктури з домінуючим становищем КНР. Слід зазначити, що 
формування регіональної ідентичності не означає повного нівелювання економічного 
співробітництва країн у структурі світового товарообігу, а свідчить про її ускладнення; 

– національно-державна – оскільки процес глобалізації носить всеосяжний характер, 
жодна національна держава світу не може повністю виключити себе з цього процесу. 
Однак не слід спрощувати цей факт, і уявляти, що існує повна детермінація участі 
національних держав і суспільств у глобалізаційному процесі і, отже, одні держави – 
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об'єкти, а інші – тільки суб'єкти цього процесу. Перед кожною національною державою 
постає проблема вибору міри глокалізації в глобалізаційному процесі. Відповідно до 
цього вибору кожна держава і суспільство виробляють свої, прийнятні для них, способи і 
ритми входження в процес глобалізації. Тому процес глобалізації на рівні національних 
держав і суспільств зустрічає різні типи стратегій: відкритість глобальним потокам і 
інститутам, співіснування з ними, опір і захист свого соціокультурного простору. 

Тип і характер стратегій національних держав і суспільств у глобалізаційному 
процесі залежать від складного сплетення цілого ряду факторів. На думку Лещинського 
І.О., вирішальне значення має той факт, що до нового етапу глобалізації різні держави 
підійшли з потенціалом, який значно відрізняється за своїм економічним, військово-
стратегічним та інформаційним рівнем. Відповідно, найбільш послідовними 
прихильниками глобалізації є найбільш розвинені країни, що вбачають у цьому процесі 
нові можливості для своїй економічній, геополітичній та соціокультурній експансії [2, 3]. 
Стратегії менш розвинених країн варіативні: одні з підозрою ставляться до процесу 
глобалізації і прагнуть протиставити їй різного роду захисно-протекціоністські механізми; 
інші, навпаки, вбачають в цьому процесі можливість модернізації і розвитку.  

Величезне значення при виборі стратегії має оцінка керівництвом країни суті самого 
процесу глобалізації. Залежно від розуміння суті глобалізації та її наслідків відбувається 
вибір національними державами і суспільствами стратегії своєї участі. Фахівці вважають, 
що велику активність в глобалізаційних процесах проявляють ті країни, кому відкритий 
світ надав додаткові можливості дій, перш за все, – доступ до нових ресурсів. Стратегію 
стримування обрали країни, для яких сильна відкритість зовнішнім потокам може 
призвести до дестабілізації через низьку конкурентоспроможність місцевих інституцій. 

Залежно від міри відкритості національних держав і суспільств глобальним потокам 
і інститутам можна виділити чотири основні форми їх участі в процесі глобалізації, від 
яких залежить і міра глокалізації. 

Перша – це максимальна відкритість і толерантність національних держав і 
суспільств по відношенню до дії глобальних потоків та інститутів. Ця модель не 
стурбована збереженням національної культурної ідентичності і не передбачає обмеження 
у формуванні глокальності. Результатом такої політики є формування глокальності, що 
серйозно підриває національну культурну ідентичність, однак держава і суспільство не 
бачать в цьому загрози і ставляться до цієї ситуації толерантно. 

Другою формою ставлення до глобальних потоків і інститутів є визнання 
можливості співіснування в культурі національних держав і суспільств глобальних і 
національних культурних форм без будь-якого значущого взаємовпливу та інтеграції. 
Співіснування може виникати насамперед як прояв сили самої культури даного 
суспільства. 

Третьою формою ставлення національних держав і суспільств до глобалізаційних 
потоків та інститутів є їх прийняття, але з опорою на власні соціокультурні та політичні 
традиції та ресурси. У даній формі виражено прагнення взяти максимальну участь у 
глобалізаційних процесах, але при цьому адаптувати глобальні потоки під вже існуючу 
систему цінностей, інститутів. Результатом такої моделі поведінки є адаптація і 
трансформації глобальних потоків та інститутів в результаті сильної локальної реакції, 
формування на цій основі нових форм глокальностей. 

Четвертою формою ставлення до глобалізаційних потоків та інститутів є політика 
закритості національних держав і суспільств, захисту національної культури від 
глобалізаційних потоків та інститутів, боротьба з ними. При цьому рівень ізольованості і 
закритості національних держав і суспільств від глобального світу може серйозно 
варіюватися. Однією з причин прийняття такої стратегії є те, що національні держави і 
суспільства можуть інтерпретувати глобальні потоки та інститути як загрозу їх 
національної ідентичності. 
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Таким чином, на підставі вищевикладеного можна зробити висновок про те, що 
поняття «глокалізація» з’явилось як реакція на критику глобалізаційних процесів. 
Глокалізація має дві основні форми – регіональну та національно-державну. Виявлено 
чотири основні моделі участі національних держав і суспільств у процесі глобалізації, що 
породжують специфічні форми глокалізації. 
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Програмно-цільове планування – це один із видів планування, в основі якого 
лежить орієнтація діяльності на досягнення поставлених цілей. По суті, будь-який метод 
планування направлений на досягнення конкретних цілей. Але в даному випадку в основі 
самого процесу планування лежить визначення та постановка цілей і лише потім вибір 
шляхів їх досягнення. 

Державна цільова програма - це комплекс взаємопов'язаних завдань і заходів, які 
спрямовані на розв'язання найважливіших проблем розвитку держави, окремих галузей 
економіки або адміністративно-територіальних одиниць, здійснюються з використанням 
коштів Державного бюджету України та узгоджені за строками виконання, складом 
виконавців, ресурсним забезпеченням. 

Державні цільові програми поділяються на: 
– загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального, 

національно-культурного розвитку, охорони довкілля (далі - загальнодержавні програми) - 
це програми, які охоплюють всю територію держави або значну кількість її регіонів, 
мають довгостроковий період виконання і здійснюються центральними та місцевими 
органами виконавчої влади; 

– інші програми, метою яких є розв'язання окремих проблем розвитку 
економіки і суспільства, а також проблем розвитку окремих галузей економіки та 
адміністративно-територіальних одиниць, що потребують державної підтримки. 

Метою розроблення державних цільових програм є сприяння реалізації державної 
політики на пріоритетних напрямах розвитку держави, окремих галузей економіки та 
адміністративно-територіальних одиниць; забезпечення концентрації фінансових, 
матеріально-технічних, інших ресурсів, виробничого та науково-технічного потенціалу, а 
також координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, 
підприємств, установ та організацій для розв'язання найважливіших проблем. 
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Рисунок 1 – Основні стадії розроблення та виконання Програм 

 
Державна цільова програма розробляється за сукупності таких умов: 

– існування проблеми, розв'язання якої неможливе засобами територіального 
чи галузевого управління та потребує державної підтримки, координації діяльності 
центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; 

– відповідності мети програми пріоритетним напрямам державної політики; 
– необхідності забезпечення міжгалузевих і міжрегіональних зв'язків технологічно 

пов'язаних галузей та виробництв; 
– наявності реальної можливості ресурсного забезпечення виконання програми. 

За своєю спрямованістю державні цільові програми поділяються на: 
– економічні, що спрямовані на розв'язання комплексних галузевих і 

міжгалузевих проблем виробництва, підвищення його ефективності та якісних 
характеристик, забезпечення ресурсозбереження, створення нових виробництв, розвиток 
виробничої кооперації; 

– наукові, метою яких є забезпечення виконання фундаментальних досліджень 
у галузі природничих, суспільних і технічних наук; 

– науково-технічні, що розробляються для розв'язання найважливіших 
науково-технічних проблем, створення принципово нових технологій, засобів 
виробництва, матеріалів, іншої наукоємної та конкурентоспроможної продукції; 

– соціальні, що передбачають розв'язання проблем підвищення рівня та якості 
життя, проблем безробіття, посилення соціального захисту населення, поліпшення умов 
праці, розвиток охорони здоров'я та освіти; 

– національно-культурні, спрямовані на розв'язання проблем національно-
культурного розвитку, збереження національно-культурної спадщини, задоволення 
інтелектуальних та духовних потреб людини; 

Основні стадії розроблення та виконання Програм 
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– екологічні, метою яких є здійснення загальнодержавних природоохоронних 
заходів, запобігання катастрофам екологічного характеру та ліквідація їх наслідків; 

– оборонні, що розробляються з метою посилення обороноздатності держави; 
– правоохоронні, спрямовані на забезпечення правоохоронної діяльності, 

боротьби із злочинністю та державної безпеки. 
Державні цільові програми можуть бути спрямовані на розв'язання інших проблем, 

у тому числі регіонального розвитку, що мають державне значення. 
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Ефективність надання медичних послуг є одним із принципів формування якісної 
системи охорони здоров’я України. В даному аспекті важливим є розуміння 
багатовекторності досліджуваного питання, як в частині надання якісних медичних послуг 
та рівного доступу до їх отримання, так і в питаннях раціонального використання 
медичної техніки, впровадження сучасних медичних технологій лікування для 
забезпечення швидкого одужання пацієнта. Для досягнення результативності державного 
регулювання ефективності надання медичних послуг населенню було впроваджено 
реформи в розрізі таких напрямів, як: медична реформа, громадське здоров’я, 
спеціалізована медицина, доступні та якісні лікарські засоби.  

В частині реалізації першого напряму було впроваджено розподіл рівнів надання 
медичної допомоги (первинний, вторинний (спеціалізований) та третинний 
(високоспеціалізований), механізм фінансування з НСЗУ, затверджено гарантований пакет 
державної медичної допомоги для пацієнтів тощо. Якісні зміни трансформації системи 
громадського здоров’я орієнтовані на створення Центрів контролю та профілактики 
хвороб, шляхом об’єднання лабораторних центрів, обласних центрів громадського 
здоров’я, підрозділів зі статистики та відділів моніторингу та оцінки [1]. В рамках 
реформування спеціалізованої медицини передбачено налагодження фінансування за 
договорами НСЗУ закладів охорони здоров’я вторинного (спеціалізованого) та третинного 
(високоспеціалізованого) рівнів, фінансування надання медичних послуг в окремих 
науково-дослідних установах, створення Єдиної державної інформаційної системи 
трансплантації органів і тканин [2]. Розвиток напряму щодо забезпечення доступними та 
якісними лікарськими засобами передбачає реалізацію Програми «Доступні ліки» та 
поступове розширення переліку лікарських засобів, котрі підлягають реімбурсації. Отже, 
реалізації державної політики щодо реформування системи охорони здоров’я спрямована 
на забезпечення надання якісних медичних послуг населенню та створення належних 
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умов для ефективної діяльності закладів охорони здоров’я через організаційний, 
нормативний та фінансовий механізми.  

Враховуючи те, що реалізація державної політики забезпечується через 
функціонування низки механізмів, визначимо їх концептуальні складові. Так, в рамках 
реалізації організаційного механізму, визначено рівні медичної допомоги, такі, як: 
первинна, вторинна, третинна, екстрена, паліативна та медична реабілітація. Створено 
НСЗУ, розроблено умови співпраці закладів охорони здоров’я з НСЗУ, сформовано 
електронну систему тощо. Правову регламентацію реформування системи охорони 
здоров’я забезпечує нормативний механізм. В рамках його реалізації сформована 
багаторівнена структура нормативно-правових актів до складу ключових з них належать: 
Конституція, Закони України, Постанови Кабінету Міністрів України, Накази 
Міністерства охорони здоров’я України тощо. Відповідно реалізація фінансового 
механізму передбачає запровадження системі фінансових відносин закладів охорони 
здоров’я з НСЗУ та місцевими органами влади, реімбурсацію лікарських засобів.   

Для визначення кола проблемних питань та перспективних напрямів забезпечення 
ефективності надання медичних послуг населенню, й, відповідно,  розвитку системи 
охорони здоров’я України, членами Рахункової палати було проведено аудит 
ефективності використання державних коштів, котрі були спрямовані на фінансування 
надання первинної медичної допомоги населення. Діяльність закладів первинної медико-
санітарної допомоги в рамках їх співпраці в НСЗУ, котра є результатом першого етапу 
реформування системи охорони здоров’я, характеризується наявністю низки проблемних 
питань, котрі були виявлені в процесі аудиту фінансування первинної медичної допомоги 
в рамках договорів з НСЗУ за період 2018-2020 р. Так, за результатами аудиту 
встановлено, що обсяг фінансування даного напряму в досліджуваному періоді склав 38,6 
млрд. гривень бюджетних коштів. Проте не було досягнуто бажаного рівня якості наданих 
медичних послуг, в першу чергу, через відсутність програми медичних гарантій первинної 
медичної допомоги. Даний факт зумовив й відсутність чітко визначеного переліку послуг 
та їх обсягу, фінансування яких забезпечується за рахунок державних коштів та 
обґрунтованого співвідношення між розміром оплати за надану медичну послугу та її 
якістю. Більш того, в 2020 р. в порівнянні з 2018 р., відмічене зростання кількості 
захворювань, в розрізі деяких хвороб, котрі контролюються на рівні первинної медичної 
допомоги. При цьому частка фінансування заробітної плати закладів первинної медичної 
допомоги в загальній структурі фінансування складала в 2020 р. від 71,4% до 93,9%,  в 
2019 р. - 69,0%, а в 2018 р. - 89,2%, а частка фінансування, спрямована на оновлення та 
покращення стану матеріально-технічного забезпечення діяльності закладів була 
мінімальною або взагалі відсутня [3].  

Підсумовуючи, зазначимо, що результати аудиту підтвердили важливість 
впровадження системи оціночних індикаторів для підвищення якості державного 
регулювання ефективності надання медичних послуг населенню. Крім того, визначені 
складові елементи системи державного регулювання ефективності надання медичних 
послуг населенню окреслюють важливість розробки моніторингових показників, котрі б 
дозволили проводити оцінку результативності реалізації кожного механізму. До складу 
ключових індикаторів оцінки слід включити показники якості надання медичних послуг 
та ефективності управління закладами охорони здоров’я, а також моніторингові 
показники оцінки стану надання медичних послуг в рамках реалізації програми медичних 
гарантій. 
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China's mega-cities are the central node cities of the current urban agglomeration and the 

main relying cities for the construction of metropolitan areas [3]. From the perspective of 
development, the mega-cities currently in the status of second-tier cities will gradually develop 
into new first-tier cities in the future, and then play a central role in the construction of urban 
agglomerations and metropolitan areas. Therefore, according to the goals of the 14th Five-Year 
Plan [Ошибка! Источник ссылки не найден.], it is of great and far-reaching significance to 
implement the development goals of metropolitan circle construction, urban renewal, urban flood 
control and drainage, modern community cultivation and urban-rural integration development in 
the new urbanization construction project. 

Based on the development status of mega-cities in China, the following three aspects should 
be considered to achieve high-quality sustainable development of mega-cities. That is, the 
improvement of public service facilities and infrastructure, the organization of regional spatial 
order, the construction of modern urban governance system and the improvement of governance 
capacity. 

Improvement of public services and infrastructure in mega-cities. After years of 
construction and accumulation, China's mega-cities have built a relatively perfect urban public 
service facilities system and infrastructure network, which has a leading advantage in the 
equalization and optimization of public services compared with large and medium-sized cities 
and small cities [4]. However, the existing urban public service facilities and infrastructure 
hardware are aging and need to be updated and upgraded. Facing the new development stage, it 
is necessary to devote to the construction of new public service facilities system in China's 
mega-cities. On the one hand, for daily life is closely linked with members of the public service, 
should play the advantages of digital technology, information technology, continue to build and 
perfect the digital medical treatment, digital vocational education, the court, digital traffic, public 
security, and other public service system, minimize the intermediate links, improve efficiency, 
for citizens, enhance citizens' happiness and the quality of life. On the other hand, taking 
advantage of the digital technology, intangible cultural agglomeration advantages of mega-cities, 
museums, libraries, cultural museums, theatres, and other cultural resources in cities can be 
efficiently accessed and interacted with by the digital devices of every citizen. Therefore, mega-
cities need to focus on cultivating digital cultural industry, becoming producers and consumers 
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of digital cultural products, and building a broad stage of expanding the supply of high-quality 
cultural products enhancing the influence of Chinese culture. The development of future-oriented 
digital infrastructure system and the construction of urban safety resilience are also a key areas 
of mega-city construction. 

Construction of regional spatial order based on development sequence. The construction 
of urban agglomerations and metropolitan areas with mega-cities as the core should consider the 
development sequence and gradually build regional spatial order through territorial spatial 
planning and the guidance of economic and social development policies [2].  

Urban agglomeration creates urban value, but high urban agglomeration also produces 
urban risk. To balance such development contradictions, it is necessary to conceive, plan and 
implement regional coordinated development with superb development wisdom, especially the 
coordinated development of urban agglomerations and metropolitan circles. Priority should be 
given to the regional spatial layout from the perspective of ecological civilization, respect the 
constraints of environmental carrying capacity, and strictly delimit three control lines of 
ecological protection red line, permanent basic farmland and urban development boundary, so as 
to optimize the residential space, especially the public welfare residential space, within the 
development boundary of new towns in the suburbs of mega-cities-cities. For the central urban 
areas of mega-cities, efforts should be made to tap the development potential within the urban 
development boundary, realize the organic renewal and intensive development of cities, further 
improve the living environment and public service level, so that mega-cities can take the lead in 
forming an industrial structure with modern service industry as the main body and advanced 
manufacturing industry as the support, and enhance the comprehensive level and international 
competitiveness. It is suggested also that appropriate economic and social development policies 
should be formulated to promote the polycentric and group-type development of mega-cities and 
their urban agglomerations.  

Constructing modern urban governance system and improving governance capacity. The 
construction of modern urban governance system and the improvement of governance capacity 
are the key to achieve high-quality and sustainable development of mega-cities. The construction 
of modern urban governance system requires the construction of high-level staff decision-
making system, and extensive and in-depth introduction of experts to participate in urban 
governance decision-making, design, maintenance, and implementation of urban governance 
system. The process of improving the governance capacity of mega-cities is also a spiraling 
process of thinking, participation, and practice for every citizen in the city.  

The improvement of governance capacity of mega-cities should consider and coordinate 
spatial governance and social governance. Modern urban governance ability is embodied not 
only in scientific decision-making ability, but also in precise implementation ability and long-
term supervision ability. With the support of information technology, the development of digital 
city and smart city can continuously upgrade the level of public service supply, and also provide 
a "world-wide net" for the fight against urban crime, which continuously highlights the great 
superiority of urban governance in China. But at the same time, the digitalization and 
intelligentization of cities also pose unpredictable risks and challenges to urban governance. 
Therefore, special attention should be paid to the adoption of a variety of measures to protect 
citizens' privacy and personal information, according to law and regulations to the illegal use of 
data information to be severely punished. 
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The modern rhythm of  life requires each person to respond in a timely manner in order to 

change and make effective decisions to achieve  own goals. Every company or organization 
needs employees who will perform their tasks on time, participate in the management process 
and constantly develop their potential. Effective time management is especially important for 
managers, as they manage not only their time, but also  their subordinates’ working hours .  A 
manager distributes the goals and objectives that he/she sets for employees, on the basis of 
“importance – urgency” in order to achieve the goal as quickly and efficiently as possible. It is 
he/she who plans the total time and chooses the tasks that are best delegated to subordinates [1]. 
In our case we are talking about time management in the healthcare institution  manager’s 
activity.  The COVID-19 pandemy has shown that  making some medical decisions has changed 
drastically. That is why the healthcare institution manager has to distribute goal and objectives to 
the medical staff on the principle “importance-urgency”. 

If we refer to the etymology of the term “time management” in the reference literature we 
can see that it means the practice of using the time that you have available in a useful and 
effective way, especially in your work [2].  

According to the American scientist, a specialist in the field of practical time 
management P. Brans, the first  time management tools were embodied by Benjamin Franklin. 
Thus, one of the the USA founders was guided by a number of principles (habits), which were 
strictly adhered to. Then these principles were called the “Franklin Method”. These habits 
included: minimizing priorities; abstraction from everything that is non-priority; speeding up 
repetitive tasks; clear demarcation of goals and long-term and short-term [3]. 

But  for the first time about time management began to speak actively only in the 1970s 
with the advent of specialized courses for businessmen and employees, where they were taught 
the proper planning of their working hours. However, the very idea of effective time 
management appeared in the early stages of society. The term “time management” is associated 
with Time Management International. In the 70s of the ХХ сentury , its founder Klaus Meller 
invented Time Manager - a complex notebook-diary, which is a prototype of a modern organizer 
[4, p. 280]. 

Erich C. Dierdorff states that  time management is defined as the decision-making 
process that structures, protects, and adjusts a person’s time to changing environmental 
conditions. Three particular skills separate time management success from failure. They are:  
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 Awareness: thinking realistically about your time by understanding it is a limited resource. 
 Arrangement: designing and organizing your goals, plans, schedules, and tasks to effectively use 

time. 
 Adaptation: monitoring your use of time while performing activities, including adjusting to 

interruptions or changing priorities [ 5 ]. 
 In the process of individual planning and management of the activity, the leader gets to 

know his/her work, resources and opportunities for cooperation; receives substantiated data on 
their rights, restrictions and using the working time. As a result, the leader knows 
himself/herself, which allows not just to work, but to achieve high results [6]. 

According to I. Boryshkevych, O. Zhuk, I. Pіatynchuk, it is difficult to trace the main 
time management stages, however, according to researchers, the of  time management 
mechanism should include four main consecutive blocks [7 ]: 

І. Personal analysis (personal SWOT-analysis, psychological tests, wheel of life balance);  
ІІ. Smart-planning (strategic planning (my vision of the future), tactical planning (annual 

goals); current planning (weekly, daily goals), prioritization (Eisenhower matrix, ABVGD 
method))  

III. Discipline (task trackers);  
IV Fight against time absorbers (timekeeping). 

       The following principles of time management are distinguished:  
1. Independent work (work on yourself). A person can develop a high-quality, effective 

system of organization of his time only on his own.  
2.  The Decision individuality. In the organization of personal time, it is not the general 

rules that are important, but the individual style that a person finds for himself.  
3. The need to monitor their own effectiveness. Using  timing, you can identify 

unforgivable moments of time and identify its hidden reserves.  
4. Thinking focused on efficiency. The primary role is played by a direct change of 

thinking. 
5. Reachability and inexhaustibility of efficiency reserves. A fundamental principle, 

along with which no technological issues are incomparable [ 8 ]. 
     Thus taking into account the abovementioned information we can define the following pieces 
of advice for  using time management  for healthcare institutions managers: 

1. To define long- and short term goals for your institution development; 
2.  Do not be afraid to fail doing some task on time; 
3. To time three-four work days in order to trace  unproductive waste of time; 
4.  Every evening try to make an hour plan for the next day with with the introducing 

unachieved in the previous  one. It will help not to forget all the details; 
5.  To plan important things first, then go to minor matters; 
6.   Delegate some tasks to your subordinates. But do not forget to supervise their 

fulfillment; 
7.  While planning a day, dіvide   it into “work day”  and “after work day”; 
8.  Use different Apps and day planners. 
As we can see time is an anstract category. No one can influence  it. But  we can use use 

the working  time productively with a place to maximize  the efficiency in the workplace. 
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У сучасних умовах протистояння агресії з боку Російської федерації є Європа, яка є 

головним орієнтиром і зовнішньоекономічним інтересом для України. Обраний нашою 
державою стратегічний курс – євроінтеграція. Головні інтереси України зосереджені 
навколо Європейського союзу, який нині об’єднує не тільки більшість 
західноєвропейських країн, а й держави центральної і східної Європи. Нині українська 
фінансова політика, що реалізується через фінансову систему країни, на повну міру не 
відповідає стандартам економічно розвинених країн ЄС. Наша фінансова та економічна 
політика в сучасних умовах не в змозі забезпечити фінансову самостійність органів 
державної влади різних рівнів.  

Основною проблемою, яка перешкоджає ефективному розвитку державної 
фінансової системи в умовах євроінтеграційного курсу України, є відсутність ефективної 
моделі бюджетного устрою країни, системи оцінки фінансового становища та якості 
управління фінансами суб’єктів господарювання.  

Умови ринкової економіки, характерні для сучасної України, диктують 
необхідність прискореного руху до ефективнішої економічної формації, заснованої на 
цивілізованих ринкових відносинах, які відповідали б критеріям, прийнятим у розвинутих 
державах світу. Одним з найважливіших напрямків розвитку української правової системи 
в умовах становлення соціально-орієнтованої ринкової економіки є створення гармонійної 
та ефективної системи господарського законодавства України.  

Запорукою успіху діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з 
виробництвом, обміном, споживанням товарів та послуг, є відповідна нормативно-правова 
база, яка б слугувала загальній меті господарського права - підтримці правового 
господарського порядку. Оскільки одним з головних завдань господарського 
законодавства є координація дій суб’єктів господарювання, нормам, що регулюють 
відносини в сфері господарювання, має належати чільне місце в системі господарського 
права. Зазначена обставина обумовлює актуальність дослідження сучасного стану 
правового регулювання господарської діяльності.[1, стр. 3] 

Розглядаючи умови, у яких працюють суб’єкти господарювання, можна зробити 
висновки, що вони динамічні та невизначені. Основними економічними чинниками, що 
можуть забезпечити підприємству стійкість на ринку та сприяти посиленню його позицій, 
є економічно обґрунтована стратегія розвитку підприємства. Дана стратегія розвитку 
повинна базуватися на засадах інтенсивного розвитку, тобто сприяти більш ефективному 
використанню матеріальних, трудових, фінансових ресурсів, оптимізації асортименту 
виготовленої продукції чи наданих послуг, максимальній віддачі вкладеного капіталу, 
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цілковитому задоволенню потреб споживачів щодо якості продукції, гарантійних умов та 
сервісного обслуговування тощо. 

Розглядаючи стратегічне управління і розвиток суб’єкта господарювання, то можна 
зазначити, що невід’ємною його частиною  є наступні напрямки: стратегічне 
прогнозування, стратегічне планування та наявність стратегії, як певної програми дій і 
досягнення цілей за умови ефективного використання стратегічного потенціалу в умовах 
ризику та невизначеності.  

Стратегія розвитку суб’єктів господарювання – це програма дій, орієнтованих на 
реалізацію місії та досягнення його основних цілей у процесі трансформацій, результатом 
яких є: адаптація до змін зовнішнього середовища, кількісні зміни або виникнення якісно 
нового економічного стану підприємства.  

Стратегія розвитку суб’єкта господарювання має забезпечувати адаптованість і 
спрямованість дій підприємства в середовищі, що розвивається, у нестабільному та 
турбулентному середовищі. [2, стр. 313] 

Основними характерними особливостями розвитку сучасної світової економіки є 
системні процеси інтернаціоналізації, глобалізації, регіоналізації та інтеграції. 
Інтеграційні процеси, охопивши всі сфери життя, стрімко трансформують світову 
економіку з позиції нівелювання внутрішніх бар’єрів державних кордонів, а разом із 
позитивними аспектами розвитку національної економіки зумовлюють  нагромадження 
деструктивних тенденцій у соціально-економічному розвитку.  

Кожне з підприємств по-різному реагує на структурні зрушення в економіці 
України. Однак більшість підприємців, не маючи достатнього досвіду функціонування у 
глобальному середовищі, вдається до значних дій у господарській діяльності, 
використовуючи схему менеджменту «проб і помилок». 

Сучасний розвиток суб’єкта господарювання в умовах посиленого глобального 
ринкового вектору доцільно сформувати за такими напрямами: 

1) диверсифікація виробництва конкурентоздатних видів продукції для 
забезпечення стійкості господарюючого суб’єкта за умов певного маневрування 
ресурсами; 

2) запровадження енергозберігаючих екологічно чистих технологій виробництва 
якісної продукції, яка користуватиметься високим попитом на внутрішньому та 
зовнішньому ринках; 

3) розширення ринкового сегменту з поступовим виходом на зовнішні ринки з 
огляду на різноманітність смаків споживачів та використання активної рекламної 
кампанії; 

4) горизонтальна та вертикальна інтеграція, спрямована на економічно 
обґрунтовану співпрацю з конкурентами, постачальниками сировини та послуг, 
фінансовими структурами тощо. 

Отже, можна зазначити, що економічний розвиток суб’єкта господарювання – це 
незворотні, керовані, цілеспрямовані, закономірні кількісно-якісні та сутнісні зміни 
економічної системи суб’єкта господарювання, а також оптимальних результатів чи станів 
ефективного функціонування господарської діяльності в довгостроковому періоді, які 
зумовлені впливом економічних суперечностей, потреб та інтересів на основі законів 
діалектики. 

Розглядаючи сучасну національну економіку нашої країни в умовах різних змін, 
можна зазначити, що вона потребує структурних трансформацій та реформ, впровадження  
сучасних методів прийняття управлінських рішень, які б забезпечили вітчизняним 
товаровиробникам можливість стати конкурентними гравцями на європейському та 
світовому ринках. 

Кожен суб’єкт господарювання повинен спрямувати свою діяльність на стратегію 
та оптимізаційний розвиток підприємства, а також має передбачати диверсифікацію, 
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розвиток ринкової інфраструктури, виробництво конкурентоздатної екологічно чистої 
продукції з використанням енергозберігаючих технологій інноваційного характеру. [3, 
стр. 122-123] 
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Організація економічного аналізу вимагає розподілу головної мети аналізу на цілі й 

завдання, виконання яких необхідно доручити окремим особам і, відповідно, налагодити 
їх найефективнішу взаємодію для досягнення поставленого стратегічного плану розвитку 
підприємства. Відомо два види організаційних систем економічного аналізу: 
централізована і децентралізована [1, с. 117]. Кожна з них функціонує з використанням чи 
без використання електронно-обчислювальної машини (персональний комп’ютер). При 
умові централізованої системи, у діючій організаційній структурі управління об’єктом 
створюється особливий відділ економічного аналізу, на який покладено всі функції щодо 
комплексного економічного аналізу з відповідною регламентацією його функцій. Цей 
підрозділ є обслуговуючим у створенні аналітичного забезпечення прийняття 
управлінських рішень за всією інфраструктурою внутрішнього та зовнішнього виробничо-
фінансового управління чи менеджменту та за визначеними стандартами чи на запит 
користувачів.  

У децентралізованій системі компетентний відділ не виокремлюється, а весь 
комплекс аналітичних робіт розподіляється у діючій організаційній системі управління. За 
такої організації аналітичний процес максимально приближений до управлінського і є 
його окремим етапом. Децентралізація економічного аналізу досягається завдяки 
функціональному закріпленню блоків чи комплексів аналітичних задач за діючими 
підрозділами організаційної структури управління підприємством. Положенням про 
відповідні підрозділи передбачаються їхні функції, враховуючи й аналітичні, з виділенням 
окремих посадових осіб чи працівників з певними функціональними обов’язками. Недолік 
такої системи – складність забезпечення єдиного методологічного управління 
аналітичним процесом. 

Головним в організації економічного аналізу діяльності підприємств є його 
проектування. Сам процес проектування організаційної системи полягає у послідовній 
регламентації: 

1) цілей і підцілей аналізу, його функцій і завдань; 
2) процесу аналізу; 
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3) результатів процесу аналізу, форми і виду вихідних аналітичних документів – строків їх 
подання та періодичності; 
4) засобів розв’язання задач і виконання процедур, враховуючи склад і джерела отримання 
вхідної інформації, а також обчислювальну та організаційну техніку; 

5) методик виконання процедур і вирішення задач, способів виконання процедур; 
6) відповідальності за безперервність процесу аналізу: в ланках або персонально; 
7) взаємодії під час процесу аналізу керівників різних рангів. 

Виокремлюють також певні послідовні стадії проектування: 
1) функціональна будова; 
2) модельна будова; 
3) процесуальна будова; 
4) організаційно-структурна будова. 

Функціональна будова окреслює виділення структури цілей, підцілей, функцій і 
задач аналізу необхідних для створення аналітичного забезпечення реалізації окремих 
функцій управління. Залежно від цілей управління визначаються сутність аналітичних 
досліджень, їх системність та комплексність, оперативність та інформаційна 
забезпеченість [1, с.120]. 

Одразу за етапом визначення функціональної будови аналізу одним із 
найвідповідальніших і найскладніших етапів проектування організаційної системи 
економічного аналізу є побудова моделі аналізу у вигляді максимально повного переліку 
його задач, систематизованих за певними критеріями з урахуванням об’єкта управління чи 
менеджменту. 

Для цього спочатку варто визначити систему задач управління, враховуючи 
принцип об’єктивно необхідних і достатніх задач на кожному рівні ієрархії управління. 

Також, дослідження свідчать, що найскладнішим елементом процесу аналізу є 
аналітична процедура. При організації аналітичної роботи обумовлюють вимоги до 
спеціалістів, які проводять аналіз. Передусім особа, яка виконує аналітичні дослідження, 
незалежно від того, юридична чи фізична, повинна мати відповідні знання та досвід, що 
підтверджені дипломами чи сертифікатами, практичні навички економічної роботи.  

Для досягнення чіткої, узгодженої праці аналітиків здійснюють планування 
економічного аналізу. Загалом аналітичні роботи передбачають терміни проведення, тому 
складають графік виконання робіт. У процесі планування затрат часу на проведення 
аналізу треба врахувати реальні (нормативні) затрати часу, рівень суттєвості досліджень, 
ризик аналізу. До загального плану належать: 

1) формування аналітичної бригади, її складу і кваліфікації; 
2) поділ робіт відповідно до професійних навичок аналітиків і посадових компетенцій на 

кожному рівні аналітичної роботи; 
3) інструктаж всіх членів аналітичної групи про їх обов’язки, знайомство з фінансово-

господарською діяльністю суб’єкта аналізу, а також станом аналітичної проблеми. 
Плануючи аналітичну роботу, доцільно максимально використовувати стандарти 

аналітичного процесу, понад усе при проведенні регламентних аналітичних робіт. 
Під час процесу вирішення будь-якого аналітичного завдання, використовують три 

основні процедури: 
1) поглиблене аналітичне вивчення;  
2) попереднє оцінювання; 
3) підсумкове оцінювання.  

Адже кожна процедура з’єднує безліч різних операцій необхідних для отримання 
результатів. Серед операцій вирізняють розрахункові та інформаційно-логічні, що можуть 
бути автоматизовані, а також творчі, які автоматизації не підлягають. Тому у будь-якій 
аналітичній процедурі виокремлюються етапи, що розкривають порядок отримання 



 
ІV Міжнародна науково-практична конференція 

«Сучасні управлінські та соціально-економічні аспектів розвитку держави, регіонів та суб’єктів 
господарювання в умовах трансформації публічного управління» 

 

 

 

44 
 

результатів [2, с. 3]. Кожен етап цього процесу відображає перехід від однієї операції 
комплексу однорідних операцій до іншої.  

Всього у процедурі чотири кроки:  
1) методичний; 
2) інформаційний; 
3) обчислювальний;   
4) синтез.  

Таким чином, на нашу думку, поділ аналітичних завдань на процедури, кроки та 
операції дає змогу сформулювати потреби в ресурсах праці і узгодити роботу виконавців 
різного ступеня відповідальності. 
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У соціально-економічних умовах нашої країни політика соціальної 

відповідальності особливу актуальність має в аграрній сфері. Наявність значних 
соціальних проблем у сільській місцевості обумовлює необхідність активізації соціальної 
спрямованості аграрного бізнесу. Соціальна відповідальність бізнесу у сучасних умовах 
означає добровільний, за межами нормативних вимог, внесок бізнесу у вирішення 
проблем соціальної, економічної і екологічної сфер. Така поведінка підприємницьких 
структур базується на їх усвідомленому бажанні здійснювати дії, приймати рішення, 
визначати напрями діяльності, які є значущими для соціальних спільнот і суспільства [1, 
с.7].  

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні сутності та аналіз основних напрямів 
впровадження соціальної відповідальності вітчизняного аграрного бізнесу.  

Світові та міжурядові організації рівень та результативність процесів, спрямованих 
на забезпечення сталого розвитку сільських територій, оцінюють за сукупністю груп 
базових індикаторів: 1) індикатори сталого соціального розвитку; 2) індикатори 
економічного розвитку; 3) екологічні індикатори; 4) інституційні індикатори [2].  

У системі стимулів та ключових пріоритетів агробізнесу сьогодні ще домінують 
концепції максимізації прибутку, проте, сучасні реалії та загострення конкуренції все 
частіше спонукають агрокомпанії здобувати конкурентні переваги за рахунок 
інструментів корпоративної соціальної відповідальності, таких як: виробництво якісної та 
безпечної продукції, нарощування людського капіталу за рахунок реалізації програм 
соціального захисту персоналу, збереження навколишнього середовища та формування 
позитивного іміджу та нарощування ринкового бренду за рахунок виконання програм 
соціального спрямування, участь у регіональних проектах відродження села тощо.   
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Ключовим напрямом корпоративної соціальної відповідальності агрокомпаній в 
умовах розпочатого процесу відміни мораторію на купівлю-продаж земель 
сільськогосподарського призначення та формування вільного прозорого ринку обігу 
земельних ділянок має стати захист інтересів селян-власників земельного капіталу. Ці 
напрями мають об’єктивні підстави стати елементами бізнес-стратегії агрокомпаній, 
інструментом підвищення конкурентоспроможності та нарощування репутаційного 
капіталу за рахунок здійснення соціальних інвестицій.   

Формами організації корпоративної соціальної відповідальності агрокомпаній 
можуть стати створення окремих спеціалізованих відділів або підрозділів, удосконалення 
внутрішньої управлінської звітності з урахуванням імплементації інструментів і методів, 
формування бюджетів і резервів для заходів корпоративної соціальної відповідальності, 
опрацювання механізмів взаємозв’язків із стейкхолдерами сільських територій та 
сільськими спільнотами, розширення засад обліково-аналітичної підтримки соціально-
орієнтованого агробізнесу.   

Практика впровадження КСВ показує, що метою системи функціонування 
менеджменту підприємства у сфері соціальної відповідальності є забезпечення соціальної 
ефективності підприємницької діяльності і підвищення добробуту власного персоналу та 
інших учасників, які беруть участь у цих процесах. Реалізація цілей компанії щодо 
ефективної, конкурентоспроможної, стратегічної діяльності на ринку передбачає 
необхідність внесення політики соціальної відповідальності як необхідної складової 
частини її бізнес-стратегії.  

Для національних аграрних формувань  перспективними на даному етапі розвитку 
вітчизняного агробізнесу постають наступні напрями реалізації корпоративної соціальної 
відповідальності у контексті сприяння сталого розвитку сільських територій:  

1) створення робочих місць та нарощування вартості інтелектуального капіталу;  
2) сприяння вирішенню проблем збереження природного середовища;  
3) формування ланцюгу та нарощування доданої вартості за рахунок виробництва  
якісної, безпечної та екологічно чистої агропродукції та продуктів харчування;  
4) відродження соціальної інфраструктури сільських територій;  
5) захист економічних інтересів селян-власників земельних ділянок у контексті  
формування вільного ринку їх обігу;  
6) допомога у вирішення питань доступу мешканців сільських територій до  
професійної освіти, покращення якості життя населення;  
7) всебічний гуманітарний, культурний та соціальний розвиток спільнот сільських 

територій у межах європейського та світового простору.  
У зарубіжній практиці корпоративна соціальна відповідальність у сільському 

господарстві реалізується, переважно, у межах вирішення наступних питань: здоров’я 
населення, безпека продуктів харчування, розв’язання екологічних проблем та запобігання 
кліматичним змінам, нівелювання кризисних явищ та підвищення стабільності ринків, 
збереження біорізноманіття, запобігання соціальної самоізоляції сільських територій та 
сприяння співробітництву місцевих общин [3].  

Вітчизняна та зарубіжна практика свідчать, що концепція корпоративної соціальної 
відповідальності постає дієвим інструментом сприяння сталого розвитку сільських 
територій. Зарубіжні вчені вважають агробізнес сферою, яка є найбільш прийнятною для 
реалізації програм корпоративної соціальної відповідальності внаслідок специфіки самого 
виробничого процесу, його кінцевої мети та тісної взаємодії із природним середовищем 
[4].  

Науковцями доведено, що корпоративна соціальна відповідальність відкриває 
доступ до нових способів ведення агробізнесу. Зокрема, корпоративна благодійність, 
охорона навколишнього середовища, взаємодія з об’єднаними територіальними 
громадами, спонсорська допомога та інші заходи націлюють на максимальну 
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сприйнятливість до міжнародних стандартів, адаптацію до сучасних норм корпоративної 
культури [5, с. 46].  

Таким чином, в умовах економічної нестабільності соціальна діяльність 
вітчизняного аграрного бізнесу повинна бути спрямована на його тісну взаємодію зі 
стейкхолдерами. Формування ефективного інструментарію управління та визначення 
критеріїв оцінки ефективності соціальних інвестицій значно підвищить результативність 
політики соціальної відповідальності. Поступове і систематичне розширення масштабів та 
удосконалення механізмів соціальної відповідальності, підвищення рівнів мотивації та 
зацікавленості агробізнесу щодо поліпшення якості життя жителів села і розвитку.  

Серед перспективних позитивних проявів КСВ у внутрішньому середовищі 
важливо відзначити такі: гідна оплата праці, соціальні гарантії, офіційне 
працевлаштування, належні умови праці, гендерна рівність, розвиток соціального 
партнерства. Соціальні ініціативи компанії впливають також і на формування зовнішнього 
середовища й стають основою її ділової репутації та іміджу.  
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Для будь-якого суспільства характерним є те, що зі зниженням потенціалу 

загальнолюдських і духовних цінностей, в ньому активно проявляється феномен розвитку 
соціального сирітства: зростає кількість дітей, які опинилися у групі ризику соціального 
осиротіння або залишилися без батьківського піклування. [1, c.160] 

Безпосередньо станом на 2015-2018 рр. в українському суспільстві постали досить 
складні часи, для яких характерні різнобічні прояви підриву соціальних стандартів. 
Причинами таких тенденцій стали: 

 суттєва різноаспектна нестабільність соціальної ситуації, або, інакше 
кажучи, в Україні має місце криза соціально-економічного буття, яка в свою чергу на 
факторіальному рівні пов’язана із зубожінням сімей (безробіття обох або одного з батьків, 
жебрацтво, тривала відсутність, розлучення батьків, відсутність постійного житла); 

 різносторонній асоціальний спосіб життя батьків, різні види залежності, 
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примушення дітей до жебракування, злочинні діяння батьків, різноманітні форми 
насильства, спрямовані на дітей, раннє або позашлюбне материнство; 

 проявлення дисфункційності сім’ї – неповна, новоутворена, багатодітна, 
сім’я інвалідів; нездорова емоційна атмосфера в сім’ї, конфліктність її членів. 

В свою чергу доцільно вказати, що вище зазначені фактори безпосередньо 
впливають на різноаспектність соціального буття сучасної української сім’ї і, як наслідок, 
на фундаментальному рівні виступають в ролі базису нестабільності, який веде до значної 
кількості негативних явищ, з яких найшвидше поширюється явище біологічного і 
соціального сирітства. 

Як наслідок вищезазначеної тенденції в межах сім’ї формуються своєрідний 
світогляд, морально-естетичні ідеали і смаки, норми поведінки, трудові навички, ціннісні 
орієнтири дитини, тобто всі ті якості, які згодом становитимуть сутність її як особистості. 

Теоретичне обґрунтування різноаспектності соціального сирітства в Україні досить 
детально висвітлена в роботах вітчизняних та закордонних науковців. 

Перше дослідження соціального сирітства в Україні було здійснене в 1998 р. В 
аспектних рамках проекту ЮНІСЕФ «Трансформація державної системи інститутів 
піклування про дитину в Україні». Авторський колектив у складі Л. Волинець, Н. 
Комарової, О. Антонової-Турченко, І. Іванової, І. Пєші у книзі «Соціальне сирітство в 
Україні: експертна оцінка та аналіз існуючої в Україні системи утримання та виховання 
дітей, позбавлених батьківського піклування» наводить таке визначення поняття 
«соціальні сироти»: - «це особлива соціально-демографічна група дітей, які внаслідок 
соціальних, економічних та морально-психологічних причин лишились сиротами при 
живих батьках». [2, с. 11]. 

В свою чергу варто зазначити, що до цієї ж групи вони зараховують безпритульних 
та бездоглядних дітей, тобто «дітей вулиці». Інші українські дослідники в тлумаченні 
цього ж терміна спираються на наведене визначення, доповнюючи або звужуючи 
окреслений перелік причин. 

У ряді фахових наукових праць розуміння соціального сирітства розглядається із 
позиції розкриття розуміння того, що природним середовищем формування особистості є 
сім’я. 

Враховуючи сучасні міжнародні соціологічні тенденції, можна дійти висновку, 
що у кожній цивілізованій державі турбота про знедолених дітей є головною моральною 
нормою. Незважаючи на реалізацію спеціальних урядових програм, багато громад у 
всьому світі занепокоєні загостренням соціальних та економічних проблем і націлені на їх 
вирішення. 

Безпосередньо в руслі сучасного реформування на 2018р. в Україні 
«територіальна громада» та «органи місцевого самоврядування», що наближені до молоді, 
повинні особливим чином стимулювати її соціальну активність, створюючи педагогічні 
умови її ефективної соціалізації. 

Саме в територіальній громаді відбувається просвіта молоді щодо: 
1. основ демократії; 
2. виховання активності й відповідальності; 
3. сприяння накопиченню практичного соціального досвіду; 
4. забезпечення участі молоді в прийнятті рішень на місцевому рівні вже в юному віці, 
а не через багато років; 
5. сприяння соціальній інтеграції; отримання умінь та навичок давати відповідь на 
вимоги сучасного суспільства; 
6. створення відповідного культурного середовища, в якому інтереси молоді 
поважають. 
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Основною функцією територіальної громади стосовно дітей та молоді є 
соціалізуюча: здійснення соціального захисту, залучення до соціальної участі в 
життєдіяльності суспільства, застосування соціального контролю, забезпечення 
взаємопідтримки. 

Соціально-виховна сутність територіальної громади полягає в тому, що саме тут 
реалізуються всі найважливіші соціальні потреби особистості й інтегрується вплив 
зовнішніх чинників соціалізації: сім’ї, школи, групи однолітків, засобів масової 
комунікації, соціально-економічних умов, національної культури, через які, насамперед, 
усвідомлюється специфіка гендерних, вікових, національних, релігійних, політичних, 
економічних відносин у сім’ї та суспільстві. [3, c.122] 
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На сьогоднішній час підприємництво дає ринковій економіці гнучкість, мобілізує 
фінансові і виробничі ресурси населення, несе в собі могутній антимонопольний 
потенціал, слугує серйозним фактором структурної перебудови і забезпечення проривів 
науково-технічного прогресу, вирішує проблему зайнятості та інші соціальні проблеми 
ринкового господарства.  

Історія розвитку підприємництва в Україні свідчить, що за певний період відбулися 
значні зміни в кількісному та якісному складі підприємницьких структур, в економічних і 
правових умовах, державній політиці розвитку малого та середнього бізнесу. 

Проблеми розвитку підприємництва і бізнесу в Україні та її регіонах досліджували 
такі українські науковці, як О. Амоша, Ю. Бажал, З. Варналій, А. Гальчинський, В. Геєць, 
М. Долішній, В. Савчук, М. Чумаченко, А. Чухно та інші. Українські економісти 
аналізують перспективи і ризики підприємництва, а також найрізноманітніші фактори, 
вплив яких може призвести як до суттєвих проблем у функціонуванні бізнесу, так і 
слугувати підґрунтям для значних конкурентних переваг. 

Крім того, важливою функцією підприємництва є пом'якшення соціальної напруги 
і демократизації ринкових відносин, бо саме воно є фундаментальною основою 
формування середнього класу, тому виконує функцію послаблення  притаманної ринковій 
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економіці тенденції до соціальної диференціації та розширення соціальної бази реформ, 
що здійснюються на даному етапі [1]. 

Для вирішення економічних проблем країни сектор підприємництва є 
універсальним утілізатором, що спроможний вирішити проблему найбільш повного та 
ефективного використання обмежених матеріальних, капітальних, фінансових, кадрових 
ресурсів, додатково втягуючи в обіг узколокальні розрізнені ресурси, використання яких у 
масштабах великих структур ускладнене або неможливе, тобто: 

- локальні сировинні ресурси; 
- відходи великих підприємств; 
- робоча сила, що не знаходить застосування у великих підприємствах (у тому числі 

підлітки, студенти, домогосподарки, пенсіонери); 
- накопичення окремих громадян, які не мають схильності до вкладення коштів у 

цінні папери, але можуть їх використати для заснування та розвитку власної справи та 
інші. 

Важливим є те, щоб підприємства в рамках господарської діяльності могли своє 
законне прагнення досягнути високими фінансовими результатами гармонійно 
поєднуваних з безумовним захистом гідності людей, які працюють на різних рівнях 
менеджменту організацій. Ці дві мети не суперечать одна одній, оскільки, з одного боку 
не можливо було б забезпечити майбутнє підприємства без виробництва товарів, робіт 
(послуг) та отримання прибутку, а з іншого боку, якщо працівникам надається можливість 
розвитку, використання своїх здібностей, навичок та впровадження певних ідей, це сприяє 
підвищенню рівня продуктивності та ефективності праці [2, с. 151]. 

Основними тенденціями розвитку підприємництва в Україні є: 
- територіальне поширення підприємництва, зростання кількості юридичних осіб та 

індивідуальних підприємців; 
- зрощення капіталу вітчизняних і зарубіжних підприємців; 
- інтенсивний розвиток комерційного підприємництва при незначному розвитку 

виробничого підприємництва; 
- розширення сфери послуг (консультативні, юридичні, страхові, транспортні, 

туристичні, готельні, охоронні та ін.) 
Активна та цілеспрямована підприємницька діяльність передусім асоціюється із 

розвитком та поширенням капіталістичних відносин. Разом з тим не кожну господарську 
діяльність періоду середньовіччя можна охарактеризувати як підприємницьку. Найбільше 
їй відповідала саме сфера торгівлі.[3, с. 12]. 

Прогрес інформатизації суспільства визначив таку особливість зовнішнього 
оточення підприємства, коли будь-який менеджер або організована група можуть в будь-
якому місці і в будь-який час мати доступ через автоматизовані системи зв'язку до будь-
якої необхідної для них інформації. Мінімізація та висока ефективність сучасних 
технологій дають широкий простір для їх застосування не тільки великими, але й 
середніми і малими підприємствами. 

Без підтримки держави і без власної внутрішньо-групової взаємодії бізнес не 
завжди може протистояти у конкурентній боротьбі великому капіталу, відстоювати свої 
економічні, політичні і соціальні інтереси. 

В цілому система підприємництва представлена у вигляді взаємодії наступних 
складових: держава – представницькі об′єднання підприємців – великі приватні компанії 
та монополістичні утворення [3, с. 39]. 

Вітчизняні підприємства мають потребу в соціальній відповідальності, яка буде 
адекватною сучасним ціннісним орієнтаціям суспільства, потребам трудових колективів і 
економічним орієнтаціям власників підприємств. 

Отже, в даний час перед вітчизняним підприємництвом України стоять такі 
важливі завдання як розширення структури пропозицій на внутрішньому ринку товарів і 
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послуг, створення ефективного конкурентного середовища, стимулювання інноваційного 
розвитку, відродження підприємницької ініціативи населення, створення додаткових 
робочих місць і підвищення гнучкості зайнятості, зміцнення регіональної економіки. 
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Міжнародна стандартизація є одним з важливих напрямків міжнародної співпраці. 

Вона служить нормативною базою в налагодженні усіх видів економічних та науково-
технічних зв'язків між різними країнами світу. Особливе значення має міжнародна 
стандартизація в тих галузях людської діяльності, які стосуються глобальних 
загальносвітових проблем. Це охорона довкілля, безпека добування і використання 
енергетичних ресурсів та корисних копалин, забезпечення і утилізація різних типів 
відходів, безпека продукції для життя і здоров'я людини. 

Об'єкти міжнародної стандартизації: технічні та інформаційні системи, 
інформаційні технології, системи забезпечення і управління якістю, сертифікація, 
термінологія, графічна символіка і позначення, системи фізичних одиниць, методи 
контролю, аналізу, випробувань. 

Основне призначення міжнародних стандартів - це створення на міжнародному 
рівні єдиної методичної основи для розробки нових і вдосконалення діючих систем якості 
та їх сертифікації. Науково-технічне співробітництво в галузі стандартизації направлено 
на гармонізацію національної системи стандартизації з міжнародною, регіональними і 
прогресивними національними системами стандартизації. У розвитку міжнародної 
стандартизації зацікавлені як індустріально розвинені країни, так і країни, що 
розвиваються, створюють власну національну економіку. 

Цілі міжнародної стандартизації: 
1. зближення рівня якості продукції, що виготовляється в різних країнах; 
2. забезпечення взаємозамінності елементів складної продукції; 
3. сприяння міжнародній торгівлі; 
4. сприяння взаємному обміну науково-технічною інформацією і прискорення науково-
технічного прогресу. 

Питаннями розробки, прийняття і видання міжнародних стандартів займаються 
міжнародні організації зі стандартизації. [1]. 

Стандартизація здійснюється на міжнародному, регіональному, національному 
рівнях. Міжнародна стандартизація – діяльність, у якій беруть участь органи 
стандартизації різних країн. Провідна роль у міжнародній стандартизації належить двом 
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неурядовим міжнародним організаціям – Міжнародній організації зі стандартизації (ISO) і 
Міжнародній електротехнічній комісії (IEC). Важливою для міжнародної стандартизації є 
діяльність двох міжурядових організацій – Світової організації торгівлі і Європейської 
економічної комісії ООН. 

ISO – це абревіатура, яка походить від англомовної назви Міжнародної організації 
зі стандартизації (International Organization for Standardization). Міжнародна організація зі 
стандартизації розробляє стандарти, дотримання яких гарантує, що продукти та послуги є 
безпечними, надійними й якісними, а виробничі процеси побудовано на використанні 
максимально ефективних ресурсів із мінімальним впливом на навколишнє середовище. 
Стандарти ISO розроблені для різноманітних сфер, серед яких: управління якістю, 
екологічна безпека, енергетичний менеджмент. 

ISO визначає завданням своєї діяльності як сприяння розвитку стандартизації і 
суміжних видів діяльності у світі з метою забезпечення міжнародного обміну товарами і 
послугами, а також розвиток співробітництва в інтелектуальній, науково-технічній і 
економічній галузях. 

Основна мета, яку переслідує організація, полягає в забезпеченні однакових вимог 
до проведення випробувань, кваліфікації працівників, системи управління і інших 
виробничих факторів. Завдяки стандартизації виключаються технічні перешкоди на шляху 
руху продукції, трудових ресурсів, капітальних коштів. Загалом, завдяки стандартизації 
забезпечується набагато більше ефективний розвиток всієї міжнародної торгової системи. 

Стандарти ISO носять рекомендаційний характер, проте стали важливими 
чинниками як економічного й технічного розвитку багатьох країн, так і їх міжнародної 
співпраці. Враховуючи високу швидкість інтеграційних процесів у світовій економіці, 
зростання темпів науково-технічного прогресу, Рада ISO впровадила нові методи 
співпраці з членами організації. Для цього скорочуються час обробки проектів 
нормативних документів, вводяться класифіковані каталоги пропозицій та нові типи 
нормативних документів. 

Міжнародні неурядові організації ISO і IEC розробили низку правил щодо 
застосування стандартів. Міжнародні стандарти ISO представляють собою варіант 
технічних вимог до продукції (послуг), що полегшує обмін товарами та послугами між 
економічними агентами світового ринку (ці вимоги не обов’язкові для всіх країн-
учасниць). 

У першу чергу, наявність діючого на підприємстві сертифікату ISO дає впевненість 
у безпеці продукції, яку купує споживач. Ці загальноприйняті стандарти визначають 
виробничі характеристики й норми, згідно яких мають виготовлятися товари та 
надаватися послуги. Саме завдяки стандартизації споживач може бути впевнений у 
належній якості продукції та послуг. 

Застосування підходів ISO 9001 у системі управління підприємством допомагає 
вирішити багато внутрішніх і зовнішніх запитань: 
 поліпшити її загальну дієвість та забезпечити міцну основу для ініціатив щодо сталого 
розвитку; 
 покращити якість продукції та послуг, тим самим підвищити задоволеність своїх 
замовників; 
 стати конкурентоспроможним на внутрішньому та зовнішніх ринках; 
 реалізовувати продукцію за світовими цінами; 
 налагодити співпрацю з закордонними партнерами (зокрема, щодо отримання 
інвестицій); 
 отримати переваги перед конкурентами при участі у тендерах; 
 забезпечити прозорість та легкість управління діяльністю організації; 
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 запровадити механізм постійного покращення системи управління та підвищити 
ефективність роботи співробітників на всіх рівнях. [2]. 

Основні напрями діяльності МЕК у сфері стандартизації включають: 
- розробку міжнародних стандартів на продукцію електротехнічної промисловості, 
електротехнічне обладнання виробничого призначення, електроенергетичне обладнання, 
електронне обладнання побутового та виробничого призначення; 
- розробку спільно з ICO міжнародних стандартів безпеки продукції; 
- стандартизацію методів вимірювання радіоперешкод, що випромінюються електронним і 
електротехнічним обладнанням. [3] 

Діяльність МЕК у сфері сертифікації продукції охоплює створення міжнародної 
системи сертифікації електротехнічних виробів та розробку міжнародної системи 
сертифікації виробів електронної техніки. 

Отже, міжнародна співпраця включає в себе декілька напрямків, важливим з яких є 
міжнародна стандартизація. Вона є нормативно-правовою базою налагодження 
економічних зв’язків між різними країнами світу. 
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У зв'язку з активізацією євро інтеграційних процесів в Україні, розвитком 

міжнародного співробітництва, участю у сфері відносин міжнародного розподілу та 
виробничій кооперації, залученням іноземних інвестицій в економіку України, виходом 
вітчизняних підприємств на міжнародні ринки капіталу необхідне подальше 
реформування системи бухгалтерського обліку та впровадження методології поширення 
інформації з економічних питань згідно з міжнародними стандартами для забезпечення 
відкритості, прозорості та зіставлення показників фінансової звітності суб'єктів 
господарювання.[1] 

Міжнародні стандарти включають стандарти бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності, які застосовуються у державах - членах Європейського Союзу відповідно до 
Регламенту Європейського парламенту і Ради ЄС від 19 липня 2002 р. 

Метою цієї Стратегії є удосконалення системи бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності в Україні з урахуванням вимог міжнародних стандартів та 
законодавства Європейського Союзу: 

  створення законодавчих та організаційних передумов запровадження 
міжнародних стандартів для складання суб'єктами господарювання України фінансової 
звітності; 

 адаптація до міжнародних стандартів національної нормативно-правової 
бази шляхом внесення змін та прийняття нових національних положень (стандартів) 
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бухгалтерського обліку для суб'єктів господарювання, які не застосовуватимуть 
міжнародних стандартів; 

 удосконалення державного регулювання у сфері бухгалтерського обліку; 
 удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності для суб'єктів 

малого підприємництва.[2] 
Удосконалення системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб'єктів 

господарювання з урахуванням вимог міжнародних стандартів сприятиме: 
 підвищенню прозорості фінансової звітності суб'єктів господарювання 

України і відповідно рівня довіри до неї вітчизняних та іноземних інвесторів; 
 гармонізації фінансової звітності вітчизняних суб'єктів господарювання із 

звітністю підприємств країн Європейського Союзу, а також інших країн, які застосовують 
міжнародні стандарти; 

 посиленню захисту прав та інтересів акціонерів, інвесторів, кредиторів та 
інших користувачів фінансової звітності суб'єктів господарювання; 

 спрощенню порядку складання фінансової звітності суб'єктами малого 
підприємництва.[3] 

Застосування міжнародних стандартів: 
1. Для складання фінансової звітності застосовуються міжнародні стандарти, 

які викладені державною мовою та офіційно оприлюднені на веб-сторінці центрального 
органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у 
сфері бухгалтерського обліку. 

2. Підприємства, що становлять суспільний інтерес, публічні акціонерні 
товариства, суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, а 
також підприємства, які проводять господарську діяльність за видами, перелік яких 
визначається Кабінетом Міністрів України, складають фінансову звітність та 
консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами. 

3. Підприємства, самостійно визначають доцільність застосування 
міжнародних стандартів для складання фінансової звітності та консолідованої фінансової 
звітності. 

4. Підприємства інформують у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 
України, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
статистики, про складання ними фінансової звітності та консолідованої фінансової 
звітності за міжнародними стандартами. 

5. Підприємства, складають і подають фінансову звітність та консолідовану 
фінансову звітність органам державної влади та іншим користувачам на їх вимогу в 
порядку, визначеному цим Законом, на основі таксономії фінансової звітності за 
міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі, визначеному центральним 
оргоном виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у 
сфері бухгалтерського обліку. 

6. Підприємства, які відповідно до законодавства складають фінансову 
звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами, зобов’язані 
забезпечити ведення бухгалтерського обліку відповідно до облікової політики за 
міжнародними стандартами після подання першої фінансової звітності або консолідованої 
фінансової звітності за міжнародними стандартами, що визначається такою у порядку, 
визначеному міжнародними стандартами.[5]  

Реалізація Стратегії сприятиме покращенню інвестиційного клімату в Україні, 
прозорості ринків капіталу. 

У результаті реалізації Стратегії очікується досягнення таких результатів: 
- адаптація законодавства України з питань бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності до законодавства Європейського Союзу; 
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- удосконалення методології бухгалтерського обліку для малих підприємств; 
- поглиблення міжнародного співробітництва у сфері бухгалтерського обліку щодо 
ефективного запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності; 
- підвищення рівня прозорості фінансової звітності суб'єктів господарювання України; 
- удосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів з питань бухгалтерського 
обліку та фінансової звітності; 
- покращення системи корпоративного управління; 
- удосконалення та розроблення нових програмних продуктів.[6] 
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Аграрна політика в будь-якій суспільній системі має цілі, обумовлені перш за все 
економічним змістом. І тому в колишній соціалістичній, а також у феодальній, і, звичайно, 
в ринковій (колишній капіталістичній) економіці головною (генеральною) метою аграрної 
політики усвідомлено або підсвідомо, але об'єктивно, завжди залишалося рішення 
проблеми забезпечення населення продовольством. Адже все, окрім кисню і води, людина 
одержує для своєї життєдіяльності з їжі. Держава, займаючись рішенням цієї проблеми, 
укріплює і свої позиції. Інакше нація вимирає. 

Основним критерієм ефективності аграрної політики є стан продовольчої безпеки 
країни, який визначається широким спектром взаємозалежних показників, що 
систематизуються у відповідні групи і характеризують: 

1.Стан забезпечення населення якісною і безпечною продукцією (рівень 
захворюваності населення, пов'язаний з недостатнім чи нераціональним харчуванням; 
стан контролю за дотриманням якості і безпеки продовольчої продукції). 

2.Рівень споживання населенням продуктів харчування (фактичне споживання 
окремих видів харчових продуктів в розрахунку на душу населення; споживання 



 
 
 
 
 

 
Одеса, 11 листопада 2021 р. 

 

 

 

 

55  
 

продуктів харчування в домогосподарствах з дітьми в залежності від кількості дітей у 
їхньому складі). 

3.Економічну (вартість набору продуктів харчування відповідно до раціональних 
норм їхнього споживання; рівень середньомісячної номінальної і реальної заробітної 
плати) доступність продовольства. 

4.Стійкість продовольчого ринку (визначається рівнем роздрібних і закупівельних 
цін на сільськогосподарську продукцію з урахуванням нормативної рентабельності її 
виробництва)  і ступінь його незалежності (частка імпортних товарів у загальній структурі 
реалізації; рівень самозабезпеченості продовольчими товарами). 

5.Рівень розвитку агропродовольчої сфери (частка агропродовольчої сфери у 
формуванні валового внутрішнього продукту; обсяги виробництва окремих видів 
сільськогосподарської продукції і продовольчих товарів; урожайність основних видів 
сільськогосподарських культур; продуктивність худоби і птиці; частка господарств 
населення у виробництві окремих видів сільськогосподарської продукції; рентабельність 
виробництва окремих видів сільськогосподарської продукції і продовольчих товарів; 
рівень державної підтримки аграрних товаровиробників). 

6.Природно-ресурсний потенціал і ефективність його використання (площа ріллі в 
розрахунку на 1 жителя; родючість землі, у т.ч. в розрізі окремих територій; частка 
деградованих земель у загальній їхній структурі; рівень розораності земель і ін.). 

Ефективність аграрної політики є наслідком спільної дії великої кількості факторів, 
тому при її оцінці враховується їхня взаємодія і комплексний вплив на регульовані 
державою об'єкти, розрізняють результати часткової і загальної дії. Негативна зміна 
кожного з показників, що входять до оціночних груп, розглядається як реальна чи 
потенційна загроза продовольчій безпеці країни, оскільки усі вони взаємозалежні і 
взаємопідпорядковані в контексті своєї цільової спрямованості. 

Формування продовольчої безпеки відбувається з урахуванням економічних 
інтересів та при створенні економічного механізму, який стимулює розвиток 
агропродовольчої сфери. Зростання її продуктивності за рахунок вітчизняної сировини 
дозволить отримати триєдине вирішення проблематики продовольчої безпеки [8, с.20]. 

По-перше, зростатиме фізична доступність продуктів харчування. По-друге, 
відбуватиметься ріст валового внутрішнього продукту та валового регіонального 
продукту, що забезпечуватиме збільшення наповнюваності відповідних бюджетів та, 
відповідно, можливість реалізації соціальних програм, які підвищують рівень економічної 
доступності продовольства. Остання також може зростати за рахунок зниження цін на 
продукти харчування, які мають низьку цінову еластичність попиту, при умові 
впровадження нових виробничих технологій та стабільності цін на ресурси, що 
споживаються в галузі. При цьому відбуватиметься скорочення рівня диференціації у 
споживанні продуктів між окремими соціальними групами населення, оскільки категорії 
населення з низькими доходами витрачають на продукти харчування більшу частку 
доходів, ніж групи з середніми та високими доходами. Для депресивних аграрно-
орієнтованих регіонів питання стимулювання розвитку агропродовольчої сфери має 
особливе значення, оскільки від його вирішення залежить стан регіонального соціально-
економічного розвитку в цілому, що пов'язано зі значним позитивним мультиплікативним 
впливом економічного росту в агропродовольчій сфері на інші галузі економіки. По-третє, 
з'являтимуться можливості для підвищення конкурентоспроможності агропродовольчої 
сфери, що забезпечуватиме збільшення виручки, в т.ч. експортної. 

Основним недоліком процесу регулювання продовольчої безпеки держави є 
ігнорування системного принципу та зосередження тільки на окремих аспектах цієї 
складної соціально-економічної проблеми. Наразі необхідна комплексна аграрна політика 
та відповідне її інституційне і нормативне забезпечення, що забезпечать формування 
належного рівня продовольчої безпеки держави. 
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Інституціоналізація процесу формування продовольчої безпеки передбачає 
впровадження владними інституціями адекватних засобів регулювання, насамперед 
правового. Охоплюючи управління продовольчою безпекою з економічної, екологічної, 
організаційної, нормативної та соціокультурної позицій, інституціоналізація сприятиме 
формуванню продовольчої безпеки на якісно новому рівні. 

Отже, агропродовольча сфера може стати базовою передумовою для більш 
широкого розвитку всієї економіки та формування вищого рівня продовольчої безпеки. 
При цьому має враховуватися, що кожен наступний приріст агропродовольчого 
виробництва пов'язаний з необхідністю залучення несільськогосподарського капіталу, 
зокрема у вигляді ефективних засобів виробництва, професійного кадрового складу, 
розвинутої фінансової та матеріально-технічної інфраструктури. 
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На сьогоднішній день інформаційні технології відіграють значну роль в 

забезпеченні ефективного виконання бізнес процесів суб’єктів господарювання. 
Повсюдне використання інформаційних технологій в діяльності підприємств обумовлює 
необхідність вирішувати проблеми, пов’язані із захистом даних. 

Головною метою будь-якої системи забезпечення інформаційної безпеки має бути 
створення необхідних умов функціонування підприємства, запобігання загрозам його 
безпеки, захист законних інтересів підприємства від протиправних посягань, недопущення 
розкрадання фінансових коштів, розголошення, втрати, витоку, перекручування та 
знищення службової інформації. [1]. 

Інформаційна безпека – це стан збереження інформаційних ресурсів і захищеності  
законних прав особистості і суспільства в інформаційній сфері. 

Аудит інформаційної безпеки — системний процес одержання об'єктивних якісних 
і кількісних оцінок про поточний стан інформаційної безпеки компанії у відповідності з 
визначеними критеріями та показниками безпеки. Аудит дозволяє оцінити поточну 
безпеку функціонування інформаційної системи, оцінити й прогнозувати ризики, 
управляти їх впливом на бізнес-процеси фірми, коректно й обґрунтовано підійти до 
питання забезпечення безпеки її інформаційних активів, стратегічних планів розвитку, 
маркетингових програм, фінансових і бухгалтерських відомостей, вмісту корпоративних 
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баз даних. У кінцевому рахунку, грамотно проведений аудит безпеки інформаційної 
системи дозволяє домогтися максимальної віддачі від коштів, інвестованих у створення та 
обслуговування системи безпеки фірми. [2]. 

Основні напрямки аудиту інформаційної безпеки деталізуються на наступні: 
1. Атестація об'єктів інформатизації за вимогами безпеки інформації: 
 атестація автоматизованих систем, засобів зв'язку, обробки і передачі інформації; 
 атестація приміщень, призначених для ведення конфіденційних переговорів; 
 атестація технічних засобів, встановлених у виділених приміщеннях. 
2. Контроль захищеності інформації обмеженого доступу: 
 виявлення технічних каналів витоку інформації та несанкціонованого доступу до неї; 
 контроль ефективності застосовуваних засобів захисту інформації. 
3. Спеціальні дослідження технічних засобів на наявність побічних електромагнітних 
випромінювань і наведень (ПЕМВН): 
 персональні ЕОМ, засоби зв'язку та обробки інформації; 
 локальні обчислювальні системи; 
 оформлення результатів досліджень у відповідності з вимогами Держтехкомісій. 
4. Проектування об'єктів в захищеному виконанні: 
 розробка концепції інформаційної безпеки; 
 проектування автоматизованих систем, засобів зв'язку, обробки і передачі інформації 
в захищеному виконанні; 
 проектування приміщень, призначених для ведення конфіденційних переговорів. 

У процесі технічного аудиту перевіряються настройки інформаційної системи або 
її частин у відповідності з існуючими рекомендаціями виробників або міжнародно 
визнаних організацій таких як NISIT, CIS, NSA та ін.  

В рамках «аудиту процесів» перевіряються настройки процесів, які використовує 
підприємством для забезпечення інформаційної безпеки. Це можуть бути процеси 
контролю доступу пов’язаних з управлінням конфігурацією, управлінням уразливостями 
та іншими IT-операціями. 

Аудит web-безпеки запобігає фальсифікації, знищенню, витоку інформації і 
викликані, як правило, web-додатками. Даний вид аудиту інформаційної безпеки надає 
комплексні рішення, пов’язані з виявленням різних уразливостей web-додатків, 
запобіганням несанкціонованого доступу програмного забезпечення по мережі Інтернет та 
інше. 

Аудит відповідності інформаційної безпеки підприємства міжнародним стандартам 
ISO вважається аудитом високого рівня. Він складається з передових практик в області 
інформаційної безпеки. Відповідні вимоги до проведення аудиту відображені в 
міжнародних стандартах ISO/IEC:17799 «Інформаційні технології. Управління 
інформаційною безпекою» ISO/IEC 27001:2015 «Інформаційні технології. Методи 
забезпечення безпеки. Системи управління інформаційною безпекою. Вимоги» державних 
стандартів ДСТУ 3396.1-96 «Захист інформації. Технічний захист інформації. Порядок 
проведення робіт», а також в законодавчій базі України в сфері захисту інформації. Даний 
вид аудиту перевіряє ступінь відповідності інформаційної системи підприємства 
стандартам ISO 27000, а також внутрішнім вимогам в області забезпечення інформаційної 
безпеки. [3]. 

Наступний вид аудиту інформаційної безпеки підприємства називається тест на 
проникнення. Він дозволяє перевірити вразливі галузі інформаційної системи шляхом 
імітації злому і проникнення всередину сервера бази даних, сервера аутентифікації, 
сервера додатків і інших систем, намагаючись обійти або відключити функції безпеки. 

Іншим видом аудиту інформаційної безпеки є діагностика уразливості. Вона 
полягає в діагностиці операційної системи, мережі, web-додатків, проміжного 
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програмного забезпечення на наявність уразливостей. Виконавши цю діагностику 
встановлюється статус інформаційної безпеки web-додатків, мережі, сервера, а також 
нівелюються ризики несанкціонованого доступу до сайтів і додатків підприємства, 
здійснюється запобігання витоку інформації шляхом виявлення проблем безпеки. 

Стрес-тестування є ще одним видом аудиту інформаційної безпеки підприємства. 
Він допомагає підприємству швидко за допомогою проведення online-тестів діагностувати 
здатність інформаційної системи захищатися від хакерських атак, несанкціонованого 
доступу, з якими стикаються підприємства при здійсненні господарської діяльності в 
інтернет просторі. 

Таким чином, вищезазначені види аудиту інформаційної безпеки підприємств 
сприяють комплексному захисту інформаційних систем, web-додатків, програмного 
забезпечення. Вони перевіряють вразливі галузі інформаційної системи шляхом імітації 
злому сервера бази даних, сервера аутентифікації, сервера додатків. 

Отже – аудит інформаційної безпеки спрямований на незалежну всебічну оцінку 
ефективності, результативності, адекватності системи управління інформаційною 
безпекою. Аудит інформаційної безпеки спрямований на створення централізованих 
систем контролю доступу, захист системи управління підприємством, забезпечення 
безперервності бізнесу, створення функції по боротьбі з хакерськими атаками, отримання 
незаконних доходів і шахрайством. 
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Державні закупівлі це публічні закупівлі, але у країнах слабкої демократії – най 
вразлива для корупції сфера. У середньому обсяги державних закупівель становлять від 
10% до 25% ВВП [1].  

Тобто, у тому числі, на успішність функціонування економіки впливає  
ефективність здійснення публічних закупівель.Тому ефективність закупівель і 
ефективність використання державних коштів потребує подальшого розвитку системи 
публічних закупівель, використання новітніх підходів, методів та інструментів в їх 
організації, аналізу, прозорості, доброчесності. 

Питанням публічних закупівель присвячені праці вітчизняних та зарубіжних 
вчених: Л.Федулова, О. Мельников, В. Міняйло, Ю. Фалко, В. Прядко, Д. Батуева, 
Н.Ткаченко та інші. розглядають різні аспекти розвитку публічних закупівель, однак, на 
наш погляд, необхідне більш глибоке дослідження ефективності  закупівель. 
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Для досягнення ефективності державних закупівель необхідно використовувати 
новітні підходи, методи та сучасні інструменти управління. 

На базі розробленого законодавства здійснюються процесі розподілу ресурсів в 
економіці. Основні принципи здійснення закупівель це ефективне використання 
бюджетних коштів, прозорість торгів на всіх стадіях закупівель, добросовісна конкуренція 
серед учасників, максимальна економія та ефективність, відкритість та прозорість, 
недискримінація учасників, об’єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій, 
запобігання корупційним діям і зловживанням. 

Крім принципів, зазначених у можна виділити і таки основні функції державних 
закупівель в Україні (табл.1) 

 
Таблиця 1. Основні функції державних закупівель в Україні [3] 
Найменування 
функції 

Галузь реалізації 

Відтворювальна реалізується в процесі організації суспільного виробництва і 
регулювання його масштабів 

Інвестиційна реалізується у вигляді цільового довгострокового фінансування 
Інноваційна реалізується в процесі впровадження наукових, теоретичних і 

науково-практичних, науково-дослідних робіт у виробництво 
необхідних товарів і послуг 

Захисна реалізується в політиці підтримки вітчизняного виробника і 
забезпечення державної безпеки 

Регулююча реалізується при ціновому регулюванні, координації 
коопераційних зв’язків при виробництві необхідних товарів і 
послуг, підтримки і розвитку конкуренції між претендентами на 
отримання від держави підряду на виробництво необхідних товарів 
і послуг, а також забезпеченні якості та конкурентоспроможності 
товарів, що випускаються, наданих послуг, а також суміжних 
виробничих процесів 

Соціальна реалізується при створенні робочих місць, забезпеченні зайнятості 
в тому чи іншому регіоні, місті; забезпечення підготовки та 
перепідготовки фахівців; контролі над трудовими ресурсами: 
регламентуванні умов праці найманих працівників, підтримання їх 
здоров’я 

Контрольна реалізується при контролі витрачання бюджетних коштів 
 
У процесі подальшого наближення українського законодавства до Директив ЄС 

також необхідно буде забезпечити спроможність замовників проводити більш ґрунтовне 
оцінювання тендерних пропозицій, а отже виходити за рамки автоматизованого процесу, 
який, відповідно до чинногозакону орієнтований в основному на  ціновий критерій. 

Якісні критерії також передбачені чинною законодавством, що цілком очевидно 
дозволяє використовувати такі критерії при застосуванні методу зниження цінових 
пропозицій. Перелік якісних критеріїв не є вичерпним.Замовники мають відносну свободу 
вибору  межах тих 30%, що  відведені для якісних критеріїв під час зважування. Проте, 
метод зниження цінових пропозицій у будь-якому випадку вимагає застосування 
вимірюваних показників відповідності якісним критеріям. Це дозволяє автоматично 
перераховувати оцінку відповідності таким якісним критеріям у ціновий еквівалент і 
відображати її у загальній ціновій пропозиції без людського втручання. 

Таке зважування цінових критеріїв не може застосовуватись у випадках, коли  
вимагається ґрунтовніше оцінювання. 
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Застосування якісних нецінових критеріїв означає, що якість стає параметром 
конкуренції у закупівельному процесі поряд із критерієм ціни/витрат. Аспекти якості, 
наприклад, простота експлуатації чи технічної підтримки, можна також розглядати як 
мінімальні вимоги, які закладаються в технічних специфікаціях, які разом із проектом 
договору про закупівлю складають один із основних компонентів тендерної документації. 

У деяких випадках визначення якісних критеріїв як мінімальних вимог, 
установлених технічними специфікаціями, може виявитися найефективнішим рішенням. 

У такому разі учасники конкурують між собою лише за ціною. Якість і витрати є 
критеріями, які при оцінюванні тендер них пропозицій можуть застосовуватись як 
альтернатива єдиному ціновому критерію. Критерій витрат може використовуватись, 
наприклад, при закупівлі транспорт них засобів (наприклад, паливо й технічне 
обслуговування) і копіювальних пристроїв (наприклад, споживання електроенергії і 
заміна картриджів із чорнилом), оскільки цілком зрозуміло, що їхнє використання вимагає 
значних витрат, які за весь період життєвого циклу продукту можуть скластися у досить 
значну суму. Таким чином, розмір витрат насправді може мати відносно більший вплив на 
співвідношення ціни/якості, ніж власне ціна продукту. 

Методологія розрахунку вартості життєвого циклу та реагування в разі виявлення 
випадків заниження цін тендерних пропозицій роз’яснює характер таких витрат та 
особливості їх застосування в якості критеріїв оціню вання. У свою чергу, Настанови 
щодо “зелених” закупівель роз’яснюють особливості екологічної складової витрат. Так, 
при розрахунку вартості життєвого циклу можуть враховуватись екологічні витрати, що 
припадати муть не лише на період життєвого циклу продукту, але й на етапи, що йому 
передують і настають після нього. Окрім розміру витрат, найважливішим критерієм може 
бути визначене оптимальне співвідношення ціни/якості. 

Для визначення такого оптимального співвідношення використовуються критерії, 
відповідність яким, на відміну від розміру витрат, неможливо безпосередньо виміряти і 
які не завжди мають економічний характер. Як раз розробка таких критеріїв і методики 
оцінювання відповідності їм може виявитися найскладнішим завданням для замовників. 
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В сучасних умовах господарювання, особливо, під час соціально-економічної й 
політичної нестабільності та фінансової кризи, перед підприємствами стоїть непросте 
завдання забезпечення їх сталого та ефективного функціонування. Однак, на діяльність 
підприємств негативно впливають не лише фактори зовнішнього середовища, але й 
внутрішнього, а саме, відсутність ефективного механізму управління фінансовою 
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безпекою та забезпечення відповідного рівня фінансової стійкості підприємств, котрі 
могли б протистояти постійним змінам умов господарювання. Визначення основних 
складових елементів механізму управління фінансовою стійкістю, ролі й значення аналізу 
фінансової стійкості сприятиме оцінюванню можливості адаптації підприємства до умов 
зовнішнього середовища та з’ясуванню ступеню незалежності підприємства від зовнішніх 
джерел фінансування.  

Основні аспекти визначення та аналізу фінансової стійкості досліджувались 
зарубіжними науковцями, серед яких спроби оцінки фінансового становища, направлені 
на фінансову стабільність підприємств здійснювали Е. Альтман і У. Бівер; проблеми 
фінансової стійкості аналізували вчені Ю. Бріґгем, Л. Гапенски, Б. Калласс, 
Дж.К. Ван Хорн. У працях вітчизняних науковців, серед яких О. Барановський, 
В. Василенко, О. Заруба, М. Колісник, Г. Савицька, Н. Строченко, О. Терещенко, 
Д. Шиян, О. Ярій та інших учених, об’єктом дослідження є проблеми з управління 
фінансовою стійкістю підприємства та розробки підходів до оцінки фінансової безпеки. 

У сучасній економічній літературі значна увага приділяється аналізу та управлінню 
фінансовою стійкістю, проте єдиного методологічного підходу до трактування сутності 
поняття «фінансова стійкість» не існує. Так, у багатьох наукових працях це поняття 
розглядається у вузькому значенні, як один з показників фінансового стану, що 
характеризує: 

– стан активів (пасивів) підприємства, що гарантує постійну платоспроможність; 
– стан, коли обсяг майна (активів) достатній для погашення зобов’язань, тобто 

підприємство визнається платоспроможним; 
– стан і структуру активів організації, їх забезпеченість джерелами. 
Ефективне функціонування підприємства передбачає таку його фінансову 

діяльність, котра б забезпечувала постійні надходження й ефективне використання 
фінансових ресурсів, дотримання розрахункової й кредитної дисципліни, досягнення 
раціонального співвідношення власних і позикових коштів, фінансової стійкості. 
Важливою передумовою забезпечення фінансової безпеки підприємства є якісний 
фінансовий менеджмент, котрий являє собою систему, що складається з комплексу дій, 
методів, принципів розробки та реалізації управлінських рішень. Ефективне фінансове 
управління дозволяє формувати ресурсний, виробничий, технологічний, фінансовий, 
інноваційний, кадровий потенціал і забезпечувати необхідний рівень 
кредитоспроможності підприємства та стабільний економічний розвиток в стратегічній 
перспективі [1, c. 128]. Отже, в сучасних умовах важливого значення набуває проблема 
забезпечення фінансової стійкості, що можливо тільки за умов упровадження стратегічних 
підходів до управління підприємством. 

Важливою складовою фінансової стійкості є наявність фінансових ресурсів, котрі 
формуються лише за умови ефективної роботи й отримання прибутку. Саме прибуток 
підприємство використовує для погашення своїх зобов’язань перед банками та іншими 
фінансово-кредитними установами, а також зобов’язань перед акціонерами й інвесторами. 
Крім цього, прибуток виступає і як внутрішнє джерело фінансування подальшої 
діяльності підприємства, реконструкції або модернізації обладнання чи його повної 
заміни. Загальна стійкість підприємства насамперед передбачає такий рух грошових 
потоків підприємства, за якого забезпечується постійне перевищення доходів над 
витратами. Фінансова стійкість відображає такий стан фінансових ресурсів і такий ступінь 
їхнього використання, коли у підприємства є можливість вільно маневрувати грошовими 
коштами, забезпечувати неперервний процес виробництва та реалізації продукції, а також 
покривати витрати на його розширення та оновлення [2, c. 201]. Підприємство повинно 
своєчасно виявляти зовнішні та внутрішні фактори нестійкості фінансового стану. 

Фінансова стійкість підприємства, як якісна характеристика його фінансового 
стану, характеризується здатністю підприємства ефективно функціонувати і розвиватися, 
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відзначається достатнім рівнем забезпеченості фінансовими ресурсами та високою 
ефективністю управління ними, що, в свою чергу, забезпечує його платоспроможність, 
прибутковість та рентабельність. Ефективне управління фінансовою стійкістю дає змогу 
підприємству адаптуватися до умов зовнішнього середовища та контролювати ступінь 
його незалежності від зовнішніх джерел фінансування. Відповідно, необхідно вивчати 
способи управління фінансами підприємств та використовувати нові підходи, котрі 
сприятимуть реалізації переваг планування фінансової стійкості.  

На сьогодні на підприємствах важливою проблемою є відсутність цілісної стратегії, 
спрямованої на забезпечення стійкості фінансової й господарської діяльності 
підприємства та стійкого розвитку в перспективі. Процес реалізації головної мети 
механізму забезпечення фінансової стійкості підприємств повинен бути спрямований на 
досягнення основних цілей та розв’язання проблем. Найбільш важливою проблемою 
ефективного управління фінансовою стійкістю, на нашу думку, є оптимальне розміщення 
капіталу підприємства. Від того, які асигнування вкладені в основні та оборотні кошти, 
скільки їх перебуває у сфері виробництва й в сфері обігу, в матеріальній та грошовій 
формі, тобто, від його структури, значною мірою залежать результати виробничо-
фінансової діяльності й, відповідним чином, вся фінансова стійкість підприємства [3, 
c. 71–72].  

Основою фінансової стійкості є також і зважена, раціональна організація й 
ефективне використання оборотних активів. Політика фінансування оборотних коштів 
підприємства являє собою складову загальної політики управління його оборотними 
активами, що полягає в оптимізації обсягу та складу фінансових джерел їх формування з 
позицій забезпечення ефективного використання власного капіталу та достатнього рівня 
фінансової стійкості підприємства. Агресивний підхід до фінансування оборотних активів 
передбачає, що за рахунок власного й довгострокового позикового капіталу фінансуються 
необоротні активи підприємства, невелика частка постійної їх частини (не більше 
половини). 

Отже, фінансова стійкість є найважливішою та найвагомішою характеристикою 
фінансово-економічної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки. В основі 
політики управління фінансовою стійкістю лежить необхідність постійного збалансування 
відношення активів і пасивів, доходів і витрат, позитивних і негативних грошових 
потоків. Забезпечення фінансової стійкості підприємства дозволить приймати ефективні 
управлінські рішення з вибору стратегії забезпечення фінансового розвитку і призведе до 
стабілізації економічного стану та підвищення ефективності діяльності підприємства. 
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ЕФЕКТИВНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ У 
СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО АУДИТУ 
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Кравцова І.Р., здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Державний університет «Одеська політехніка», 

м. Одеса 
 
У кожному підрозділі сектора державних фінансів повинні бути такі механізми 

контролю економічних і фінансових операцій, які дозволять ефективно вести повну і 
надійну документацію і реєстрацію стану справ щодо законного та ефективного 
використання державних чи комунальних коштів і майна, інших активів держави, 
правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, 
функціонування системи внутрішнього контролю. 

Суб'єкти сектору державних фінансів, відповідно до принципів, викладених в ст. 10 
Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю 
України», зобов'язані економічно управляти виділеними їм засобами та здійснювати 
виконання функцій управління об’єктами державної власності [3].  

Виробленні ними витрати повинні гарантувати найкращі результати від даних 
витрат, а обрані методи і ресурси повинні використовуватися для досягнення раніше 
поставлених цілей. 

Введення в українське законодавство концепції управлінського контролю, тобто 
моделі управлінського інспектування, пов'язане з необхідністю адаптації до рішень, 
успішно застосовуються в сфері державного управління в країнах Європейського Союзу 
[2]. 

Традиційна бюрократична модель управління стала неефективною в контексті 
рекомендацій європейських інститутів, які впровадили нову концепцію внутрішнього 
контролю в державному управлінні, яка включала б такі критерії: ефективність, дієвість, 
законність і своєчасність в управлінні. Таким чином, концепція функціонування 
фінансового контролю була замінена більш широкої концепцією - управлінським 
контролем. [1]. 

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного 
фінансового контролю України», управлінський контроль охоплює всі дії, що вживаються 
для забезпечення виконання цілей і завдань законним, ефективним, економічним і 
своєчасним чином [3].  Метою управлінського контролю є забезпечення: 

- дотримання законодавства та внутрішніх процедур; 
- ефективність і результативність операцій; 
- достовірність звітів; 
- захист ресурсів; 
- дотримання і просування принципів етичної поведінки; 
- ефективність і дієвість інформаційних потоків; 
- управління ризиками. 
Перейнявши досвід інших країн, суб'єкти державного фінансового сектора 

зобов'язані ввести поділ основних обов'язків, пов'язаних із затвердженням, здійсненням та 
реєстрацією фінансових операцій, між різними співробітниками. Це досягається за 
рахунок різних рівнів фінансового контролю, які діють протягом багатьох років, а саме: 

- первісна оцінка доцільності прийняття зобов'язань: аналіз потреб, визначення 
передбачуваної суми зобов'язання, розгляд проектів документів, в результаті яких 
виникли зобов'язання, і перевірка їх відповідності фінансовому плану і графіку; 
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- контроль по суті: перевірка відповідності предмета договору заявці або 
договором, контроль його ціни і якості, підтвердження доставки або надання послуг; 

- формальний і бухгалтерський контроль: перевірка відповідності документів, що 
стосуються господарської діяльності, закону і відсутність помилок в бухгалтерському 
обліку; 

- початковий контроль господарської операції: підпис головного бухгалтера 
організації, що підтверджує, що він не заперечує проти раніше зроблених працівників, що 
відповідають за основну, формальну і бухгалтерську оцінку, і що зобов'язання 
знаходяться в рамках фінансового плану і графіка, і що підприємство має фінансові 
ресурси для їх покриття [1]. 

Інші стандарти управлінського контролю, у напрямі удосконалення системи 
доступу до публічної інформації у вигляді відкритих даних, також впливають на якість 
процесів фінансового контролю. Вони позитивно впливають на підвищення професійних 
компетенцій ревізорів, поліпшення організаційних структур і поліпшення інформаційного 
потоку. Вони використовуються для більш ефективного фінансового управління, що 
безпосередньо впливає на підвищення ефективності державного управління. 
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 Формулювання ресурсного забезпечення управління персоналом в органах 
місцевого самоврядування, який складається з нормативно-правової бази управління 
персоналом, науково-методичного супроводу управління персоналом, матеріально-
технічної бази управління персоналом та фінансового забезпечення управління 
персоналом є необхідним для належного та ефективного виконання функцій управління 
персоналом працівникам служби персоналу та керівникам організацій. Оскільки головним 
завданням нормативно-правової бази є регулювання соціально-трудових відносин, 
регламентація завдань та обов’язків, трудової поведінки, захист прав й інтересів 
працівників та роботодавців, то правове забезпечення управління персоналом містить такі 
процедури як розроблення і затвердження внутрішньо організаційних нормативних актів, 
внесення змін і доповнень до нормативних актів відповідно до змін, що відбуваються у 
зовнішньому та внутрішньому середовищі, а також контроль за дотриманням норм 
чинного трудового законодавства.  
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Як відомо, нормативно-правова база управління персоналом організації охоплює 
такі основні закони. Невід’ємне право громадянина України на працю гарантує 
Конституція України, що проголошує працю вільною. Кожен має право самостійно 
розпоряджатися своїми здібностями, обирати вид трудової діяльності та професію, яка 
подобається, отримувати за свою працю заробітну плату не нижче встановленого 
законодавством мінімального розміру, працювати в належних, безпечних і здорових 
умовах праці. Згідно з Конституцією України кожна людина має право на вільний 
розвиток своєї особистості [4]. 

Більш того, до нормативно-правової бази управління персоналом належать угоди, 
що укладаються на різних рівнях для регулювання виробничих, трудових, соціально-
економічних відносин й узгодження інтересів найманих працівників, власників та 
вповноважених ними органів. Так, угода на державному рівні регулює основні принципи і 
норми реалізації соціально-економічної політики або трудових відносин, зокрема, щодо 
гарантій праці і забезпечення продуктивної зайнятості, мінімальних соціальних гарантій 
оплати праці, розміру прожиткового мінімуму, соціального страхування, режимів праці та 
відпочинку, умов охорони праці і навколишнього природного середовища, задоволення 
потреб населення тощо.  

Щодо науково-методичного супроводу управління персоналом, то як зазначає Н.П. 
Базалійська [1], його метою є теоретичне осмислення найбільш складних проблем і питань 
в управлінні персоналом, розроблення для підприємств практичних рекомендацій, 
методик, спеціальних інструктивних матеріалів, довідників та консультування працівників 
щодо застосування таких розробок. Так, Довідник кваліфікаційних характеристик 
професій працівників, систематизований за видами економічної діяльності, збірник описів 
професій, включених до Класифікатора професій. Зміст випуску або розділу випуску 
складається зі «Вступу» та «Кваліфікаційних характеристик», розміщених в абетковій 
послідовності з порядковими номерами. 

Зазначено, що Довідник використовують для вирішення таких завдань як 
розроблення посадових і робочих інструкцій, складання положень про структурні 
підрозділи, присвоєння кваліфікаційних розрядів і посадових категорій, розроблення 
навчальних програм тощо. Довідник застосовується як базовий засіб організації заробітної 
плати разом із тарифними сітками та схемами посадових окладів, які визначають тарифні 
умови оплати праці. Що стосується Міжнародного пакту про економічні, соціальні, 
культурні права людини, то він є багатостороннім міжнародним договором, 
ратифікованим більшістю країн-членів ООН, у тому числі й Україною. Цей документ 
проголошує та закріплює права людини на працю, справедливу заробітну плату без 
дискримінації, задовільні умови існування працівників та їхніх родин, безпечні та здорові 
умови праці, однакові для всіх можливості службового просування виключно на підставі 
трудового стажу та рівня кваліфікації, відпочинок, участь у профспілковій організації та 
страйк.  

Щодо наступної складової ресурсного забезпечення управління персоналом в 
органах місцевого самоврядування, що є необхідним для належного виконання функцій 
управління персоналом працівникам служби персоналу і керівникам, то основою 
матеріально-технічної бази управління персоналом є робоче місце – це просторова зона, 
оснащена необхідними засобами та предметами праці, в якій здійснюється трудова 
діяльність працівника або групи працівників. Під організацією робочого місця розуміють 
сукупність заходів з раціонального просторового розташування й оснащення необхідними 
засобами.  

Зазначено, що під час організації робочих місць слід ураховувати вимоги 
ергономіки, охорони праці, виробничої естетики, рекомендації фізіології, психології, 
гігієни праці. Суб’єктів управління персоналом дуже важливо забезпечити сучасними 
технічними засобами. Це дає можливість підвищити продуктивність праці керівників або 



 
ІV Міжнародна науково-практична конференція 

«Сучасні управлінські та соціально-економічні аспектів розвитку держави, регіонів та суб’єктів 
господарювання в умовах трансформації публічного управління» 

 

 

 

66 
 

працівників служби персоналу, пришвидшити оброблення інформації, поліпшити якість і 
оперативність рішень з управління персоналом, а також культуру управлінської праці. За 
експертними оцінками [3], за допомогою використання різних засобів, засобів оргтехніки, 
складання документів, копіювання та розмноження документів, оброблення документів, 
зберігання, транспортування документів, засобів управлінського зв’язку, організаційної 
техніки призводить до зменшення трудомісткості окремих видів робіт з документами  

Поряд з нормативно-правовим, науково-методичним, матеріально-технічним 
управління персоналом вимагає значних фінансових ресурсів, що є останньою четвертою 
складовою теоретико-методичного базису ресурсного забезпечення управління 
персоналом організації. Загалом, фахівці [2] з управління персоналом зазначають, що 
фінансування діяльності суб’єктів управління персоналом повинно включати наступні 
витрати – утримання суб’єктів управління персоналом та виконання функцій управління 
персоналом організації.  

Отже, встановлено, що фінансування діяльності у галузі управління персоналом в 
органах місцевого самоврядування вимагає витрат. Керівництво багатьох вітчизняних 
підприємств не приділяє належної уваги фінансуванню діяльності в галузі управління 
персоналом. У зв’язку з цим, у періоди спаду ділової активності витрати на добір, 
навчання працівників, створення сприятливих умов праці, оплату праці або соціальне 
забезпечення скорочуються в першу чергу. У розвинених країнах світу діяльність у галузі 
управління персоналом розглядається як надприбуткова, а витрати на персонал – як 
інвестиції.  

У зв’язку із цим, в роботі обґрунтовано та сформовано базис ресурсного 
забезпечення управління персоналом організації, який складається з нормативно-правової 
бази управління персоналом, науково-методичного супроводу управління персоналом, 
матеріально-технічної бази управління персоналом та фінансового забезпечення 
управління персоналом, що є необхідним для належного та ефективного виконання 
функцій управління персоналом працівникам служби персоналу та керівникам 
організацій.  
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БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Неустроєв Ю.Г., к.е.н., доцент 

Кліментєв А. Д., здобувач ступеня бакалавр,  
Одеський національний технологічний університет,  

м. Одеса 
 

На сучасному етапі розвитку економічних відносин термін «безпека» розуміється 
як складне поняття, що містить різні його тлумачення. В «Енциклопедії економічної 
безпеки» зазначається, що безпека – це властивість будь-якої системи, що виражається у 
здатності предмета, явища чи процесу зберігати свої основні характеристики, сутнісні 
параметри під час патологічних, руйнівних впливів. [1]. 

У суспільних науках поняття «безпека» – задоволення таких потреб як існування, 
цілісність, незалежність, спокій та розвиток. У працях багатьох вчених, насамперед, 
категорія безпека ототожнюється із поняттям захищеності. Наприклад, Є. Крихтіна 
зазначає, що у загальному розумінні безпека – це «стан захищеності найбільш важливих 
інтересів особистості, суспільства та держави від загроз». [2]. 

Таким чином, категорія безпека - «стан», ключовими характеристиками при 
визначенні безпеки є терміни «відсутність небезпеки», «збереження», «захист від 
небезпеки (загроз)», «захищеність», «надійність», «стабільність», «спокій», 
«незалежність», «допустимі межі», «механізм запобігання або зменшення впливу загроз», 
«безпечні та контрольовані умови». Розглядаючи категорію «економічна безпека», 
необхідно відзначити, що вона вперше була введена до вжитку у зв’язку з введенням 
іншого терміну «національна безпека». 

Все перераховане вище дозволяє сформувати наступну групу принципів побудови 
системи економічної безпеки підприємства:  
– усі прийняті управлінські рішення з розробки системи економічної безпеки не повинні 
суперечити чинному законодавству (принцип законності);  
– елементи системи управління економічною безпекою підприємства повинні бути 
взаємопов’язані та узгоджені (принцип системності побудови); 
– ефективність роботи системи безпеки повинна бути вище її вартості (принцип 
економічної доцільності);  
– витрати на заходи з ліквідації, нейтралізації або мінімізації загроз економічним 
інтересам підприємства повинні бути менше, ніж можливі збитки від їх реалізації 
(принцип ефективності управлінських рішень);  
– своєчасне попередження та/або ефективне подолання негативного впливу загроз, при 
цьому забезпечуючи розвиток підприємства (принцип результативності);  
– витрати на попередження та/або подолання загроз повинні бути адекватними за їх 
рівнем та обсягом (принцип оптимізації витрат);  
– всі заходи безпеки повинні проводитися з використанням сучасних досягнень науки і 
техніки, надавати надійний захист на певних рівнях безпеки (принцип обґрунтованості);  
– вирішення питань економічної безпеки із залученням усіх суб’єктів і активів 
підприємства (принцип комплексності); 
 – забезпечення збалансованості економічних інтересів підприємства, окремих його 
підрозділів, персоналу (принцип збалансованості); 
 – своєчасність розробки і прийняття заходів щодо нейтралізації загроз економічної 
безпеки і економічним інтересам підприємства (принцип своєчасності); 
 – процес управління економічною безпекою підприємства повинен проходити 
безперервно (принцип безперервності);  
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– постійний системний моніторинг зовнішнього середовища підприємства з метою 
своєчасного виявлення та ідентифікації загроз економічним інтересам підприємства 
(принцип постійного моніторингу); 
 – реалізація активних дій і заходів захисту економічних інтересів підприємства з 
використанням нестандартних форм і способів захисту (принцип активності); 
 – координація заходів щодо забезпечення економічної безпеки на підприємстві; 
організація взаємодії заходів зі всіма підрозділами підприємства і здійснення єдиного 
управління процесом безпеки підприємства, організація взаємодії з державними та 
правоохоронними органами (принцип координації і взаємодії); 
 – єдиний підхід до виконання своїх функцій учасниками процесу забезпечення безпеки 
при координуючої ролі і методичному керівництві з боку підрозділу економічної безпеки 
підприємства (принцип централізації);  
– система управління економічною безпекою підприємства повинна бути органічно 
інтегрована в загальну систему менеджменту підприємства (принцип інтегрованості);  
– всі прийняті управлінські рішення не повинні суперечити загальній стратегії 
економічного розвитку підприємства (принцип спрямованості на стратегічні цілі); 
– система управління економічною безпекою повинна забезпечувати швидку реакцію 
підприємства на появу реальних і потенційних загроз і своєчасне прийняття відповідних 
управлінських рішень (принцип оперативності і динамічності);  
– кожне управлінське рішення в сфері економічної безпеки має розроблятися в декількох 
альтернативних варіантах, враховуючи певні критерії (принцип варіативності);  
– заходи по реагуванню на погрози економічним інтересам підприємства повинні 
розроблятися у відповідності з визначеними критеріями (принцип адекватності 
реагування); 
 – система управління економічною безпекою підприємства, її елементи повинні 
адаптуватися до зміни факторів зовнішнього і внутрішнього середовищ підприємства 
(принцип адаптивності); 
 – розроблені або прийняті управлінські рішення повинні швидко коригуватися, якщо 
цього вимагають зміни зовнішнього або внутрішнього середовища підприємства (принцип 
гнучкості управління); 
 – здатність системи економічної безпеки підприємства до розвитку та вдосконалення 
(принцип розвитку і вдосконалення); 
 – розроблена дієва і ефективна система стимулів і відповідальності посадових осіб за стан 
економічної безпеки підприємства (принцип стимулювання і відповідальності). [3]. 

На сьогодні, незважаючи на значну кількість робот, питання формулювання змісту 
та сутності принципів економічної безпеки підприємства залишаються дискусійними. На 
теперішній час відсутній єдиний методичний підхід до формулювання змісту та сутності 
принципів економічної безпеки підприємства. Питання формулювання змісту та сутності 
принципів економічної безпеки підприємства залишаються відкритими, що є передмовою 
для подальшого пошуку шляхів вирішення цього питання. 
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СТРАТЕГІЯ ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА В 
СУЧАСНИХ УМОВАХ  
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м. Одеса 
 

Сучасна економічна криза, падіння обсягів попиту, низька інвестиційна активність 
і інші, особливо несприятливі макроекономічні  умови  призводять  до  того,  що багато 
підприємств виявляються  неплатоспроможними,  які  втрачають перспективу  свого   
подальшого  розвитку  i  вступають  в  процедуру банкрутства.  В умовах економічної 
кризи, яка викликає різке збільшення числа  підприємств  -  боржників, процедура 
банкрутства грає все більшу роль в  підвищенні  ефективності використання виробничих 
ресурсів, що є пріоритетною метою економічної політики держави. Виникає потреба у 
формуванні фінансової стратегії підприємства з метою запобігання та ліквідації загроз фінансовій 
безпеці, швидкого усунення наслідків з метою мінімізації їх негативного впливу на підприємство 
[1, с.675 ]. 

З метою вирішення проблеми ефективного функціонування підприємств необхідно 
зробити головний вибір методів антикризового управління, а також виникає необхідність 
перетворення даного методу в один з найважливіших важелів підвищення 
підприємницької активності. Дана необхідність виникає через ринкових реформ і 
введення процедури банкрутства в практику. Неспроможність господарюючих суб'єктів - 
це явище поширене і типове для країн з ринковою економікою. Тому в відносно 
стабільних економічних умовах неспроможність підприємств носить локальний характер. 

Антикризове управління є досить новою економічною концепцією. Об’єктивна 
необхідність упровадження даного виду менеджменту в діяльності суб’єктів 
господарювання зумовлена розвитком кризових ситуацій у вітчизняній економічній та 
фінансовій системах  
[2]. 

Причиною банкрутства підприємств є несприятливі макроекономічні умови: 
порушення традиційних господарських зв'язків, спад попиту, різкі важко прогнозовані 
зміни економічної політики уряду, гіперінфляція, розбалансованість фінансового ринку. 

Проблема фінансової неспроможності підприємства є особливо актуальною в  
аграрному секторі. У зв'язку з цим, слід зазначити причини банкрутства підприємств 
різноманітних організаційно-правових форм власності. Дані проблеми виникають через 
недосконалу стратегію підприємства, а також в недостатності досліджень, які враховують 
антикризові заходи в прийнятті управлінських рішень. 

Зростання числа банкрутств служить негативним показником. Дана динаміка 
сприяє небажанню у людей ставати підприємцями, відкривати свою справу і створювати 
нові робочі місця. Аналізуючи статистичні дані, виникає необхідність в розробці заходів 
щодо запобігання банкрутству підприємств. 

Запобігання банкрутства - це діяльність, спрямована на зміцнення фінансових 
позицій підприємств і організацій з метою усунення загрози економічній неспроможності. 
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Рисунок 1 – Фактори, що впливають на число банкрутств в економіці 
 
Керівництво підприємства повинно зробити все для того, щоб уникнути 

банкрутства. Багато що залежить від якості інформації, що збирається для аналізу 
інформації про особливості і ризики ринку, а також від правильності дослідження i 
застосування даних в практичній діяльності. Найбільш сприятливим способом запобігання 
банкрутства є його прогнозування. При створенні прогнозу виробляється система протидії 
ризикам, вибираються ті шляхи, які допомагають уникнути фінансової неспроможності 
(банкрутства). 

Існує три основні методи прогнозування банкрутства: екстраполяція, експертна 
оцінка і моделювання. Ефективними є також методи спостереження, санації і зовнішнього 
керівництва, але їх застосування необхідно вже тоді, коли шансів запобігти банкрутству 
вкрай мало. 

Виходячи з аналізу практики, можна скласти орієнтовний перелік заходів щодо 
запобігання банкрутству підприємств: 

- аналіз фінансового стану боржника, а також його контрагентів з точки зору 
ймовірності невиконання зобов'язань; 

- прогнозування економічної ситуації, а також факторів і впровадження нової 
маркетингової політики; 

- реорганізаційні заходи (наприклад, приєднання або злиття з платоспроможною 
компанією; виділення в окрему юридичну особу з метою ліквідації збиткового 
виробництва); 

-  структурна перебудова виробництва, в рамках якої можливі продаж будь-якого 
майна боржника, закриття неперспективних виробництв, перепрофілювання діяльності. 
Теоретично можлива і продаж бізнесу (одного з бізнесів) боржника, яка в цьому випадку 
буде проводитися відповідно до чинного законодавства; 

- удосконалення системи управління підприємством-боржником. Це може бути як 
зміна, так і удосконалення (підвищення кваліфікації, перепідготовка) керівників 
структурних підрозділів, зміни в підході до підбору кадрів; 

- досягнення домовленостей з окремими кредиторами про розстрочення, 
відстрочення погашення боргів, знижок з боргів. 

Таким чином, однією з найбільш важливих процедур банкрутства є попередження 
банкрутства, оскільки саме на цій стадії у підприємства існує більше шансів повернутися 
до колишнього режиму функціонування, можливо за рахунок кардинальних заходів, 
можливо, за рахунок вирішення поточних проблем. Кожне підприємство є унікальним, 
тому процес розроблення та формування стратегії є індивідуальним і залежить від 
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фінансового стану підприємства, позиції на ринку, стану підприємницького середовища, 
компетентності персоналу тощо [3, с.120]. Тому керівникам і відповідним працівникам 
підприємств потрібно своєчасно проводити аналіз фінансового стану організації та 
вирішувати нагальні проблеми. 
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На сучасному світовому етапі розвитку важливими є процеси глобалізації для 

кожної країни, зокрема для України, адже це дасть можливість значно пришвидшити 
впровадження низки реформ. Досить складна та нестабільна економічна ситуація країни 
перешкоджає виведенню таких відносин на новий рівень. Ефективний розвиток будь-якої 
держави передусім забезпечується саме системою економічних заходів щодо дотримання 
законодавства різними суб’єктами господарських відносин. Поряд з цим, кардинальні 
реформи, які проводяться в Україні сьогодні, супроводжуються криміналізацією 
суспільства, що в свою чергу призводить до зростання злочинності. Тому, практична 
діяльність сучасного судочинства з приводу прийняття рішень щодо кримінальних, 
адміністративних, цивільних та господарських правопорушень вимагає проведення 
судово-економічних експертиз. Адже, саме судово-економічна експертиза, при її 
своєчасному призначенні та якісному проведенні, дає можливість прийняти правильні та 
справедливі рішення на всіх етапах від розслідування до розгляду у суді.  

Сучасне формування теоретичних та практичних засад судово-економічної 
експертизи здійснювалось на працях вчених юридичної та економічної науки, серед яких, 
насамперед, слід виділити О. М. Бандурку, Ф. Ф. Бутинця, Л. В. Гуцаленка тощо. Однак, 
незважаючи на широке коло досліджень даної проблематики, деякі питання все ще 
залишаються нерозглянутими.  

Законодавчою базою судово-економічної експертизи, яка визначає правовий статус 
експерта та його діяльність у відповідній процесуальній сфері, є Кримінальний кодекс, 
Господарський процесуальний кодекс, Цивільний процесуальний кодекс, Кодекс 
адміністративного судочинства, Кодекс України про адміністративні правопорушення, 
Митний кодекс України та Закон України «Про судову експертизу» [1]. Однак, слід 
зазначити, що поки що не існує єдиної позиції щодо трактування поняття «судово-
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економічна експертиза». На нашу думку, судово-економічна експертиза являє собою 
процесуальну дію, що полягає у вивченні експертом-бухгалтером матеріалів справи в 
межах його спеціальних знань на завдання слідчого, прокурора чи суду, для того, щоб 
встановити фактичні обставини правопорушення та надати експертний висновок. 
Проведення такої експертизи зумовлено потребою у спеціальних економічних знаннях з 
бухгалтерського обліку, оподаткування, контролю, аналізу результатів фінансової 
звітності та об’єктивності дослідження фактичних обставин справи. Об’єктами при цьому 
виступають первинні документи, які містять дані про фінансово-господарську діяльність, 
її матеріальні та фінансові ресурси тощо.  

Слід визначити основні особливості судово-економічної експертизи, які виділяють 
її серед інших методів контролю та надають їй прикладний характер: 1) вона може 
існувати лише у межах досудового розслідування і судового провадження, оскільки 
призначається лише слідчим, прокурором, судом або сторонами кримінального 
провадження; 2) у процесі її проведення досліджуються лише ті питання, що поставлені 
перед експертом-бухгалтером сторонами провадження і перелік яких зазначено в 
постанові або ухвалі про призначення судово-економічної експертизи; 3) її може 
проводити фахівець, який у спеціальному порядку отримав дозвіл на проведення 
експертної діяльності; 4) результати дослідження експерта-економіста оформлюються у 
вигляді висновку експерта, що набуває ролі джерела доказів у справі [2, с. 344]. 

Підстава для здійснення судово-економічної експертизи є процесуальний документ 
про призначення експертизи, який передбачений вітчизняним законодавством.  Це може 
бути постанова слідчого, прокурора чи ухвала суду. Як і будь-який інший процес, 
проведення судово-економічної експертизи включає чотири етапи, а саме: підготовчий, 
організаційно-методичний, дослідний та етап узагальнення, оцінки та реалізації 
результатів судово-економічної експертизи. Загальною проблемою, яка має 
організаційний характер для призначення судово-економічної експертизи є вибір 
експерта. Для вирішення цієї проблеми треба володіти інформацією щодо рівня 
кваліфікації, психологічних особливостей, моральних орієнтирів особи. Важливість цього 
питання постає при призначенні комплексних і комісійних експертиз. 

Перешкодою в роботі судового експерта-бухгалтера є той факт, що він може 
досліджувати лише ті документи, які йому були надані, при цьому не має права отримати 
додаткову інформацію. Така ситуація унеможливлює проведення дій, які могли б сприяти 
швидшому та якіснішому вирішенню справи та зробити висновок експерта 
обгрунтованішим. Тому, одним з шляхів удосконалення проведення такої експертизи є 
розширення правових функцій судового експерта-бухгалтера щодо надання йому права 
досліджувати об’єкт господарської діяльності з різних позицій разом із слідчим. Це 
збільшить кількість розкритих злочинів в економічному напрямку та зменшить час 
витрачений на проведення судово-економічної експертизи. Така методика дозволить 
державі мати як прямий, так і опосередкований економічний ефект. 

Варто було б закріпити на законодавчому рівні чітко визначені функції експерта-
бухгалтера щодо дозволу надання рекомендацій з приводу усунення вже існуючих 
правопорушень та з профілактики появи нових. Наприклад, право брати участь у розробці 
алгоритму дій з розкриття економічного злочину, право на надання розгорнутих 
профілактичних заходів щодо уникнення економічного злочину, право на безпосереднє 
дослідження об’єкта експертизи. Реалізація зазначених прав зможе забезпечити 
зменшення часу на проведення судово-економічної експертизи; ріст рівня розкриття 
економічної злочинності; збільшення економічної обізнаності суб’єктів господарської 
діяльності; зменшення рівня економічної злочинності. 

Відсутність спеціальних програмних продуктів, які могли б використовуватися 
експертами-бухгалтерами при проведенні експертизи, відбивається як на якості 
проведення експертизи, так і на її швидкості. Особливої уваги потребує розробка 
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автоматизованих баз даних, що містять в собі нормативно-правову базу конкретного 
досліджуваного питання. 

Отже, зазначені проблеми організації судово-економічної експертизи можуть бути 
вирішені через реалізацію таких заходів: 1) вдосконалити чинну нормативно-правову базу, 
яка регулює експертну діяльність; 2) налагодити чітку та злагоджену взаємодію між 
суб’єктами призначення та проведення експертизи для того, щоб підвищення її 
ефективності; 3) підвищити кваліфікаційний рівень експертів у напрямку їх підготовки, 
підвищення кваліфікації та атестації; 4) забезпечити експерта-бухгалтера усіма 
необхідними для проведення дослідження документами, нормативними та методичними 
матеріалами, комп’ютерною та офісною технікою. 

Впровадження зазначених пропозицій є запорукою вдосконалення процесу судово-
економічної експертизи, що, у свою чергу, дозволить підвищити ефективність розгляду 
судових спорів та забезпечити запобігання виникненню правопорушень у сфері 
господарювання. 
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Одним із головних результатів з діяльності в сфері систематизації вимог і 

характеристик захищених інформаційних комплексів стала система міжнародних та 
національних стандартів безпеки інформації, що нараховує більш сотні різних документів. 
Прикладом є стандарт ISO 15408 прийнятий в 1998 р. (це базовий стандарт інформаційної 
безпеки на даний час із доповненнями). Останнім часом в різних країнах з’явилось нове 
покоління стандартів в області захисту інформації, присвячених практичним питанням 
управління інформаційною безпекою компанії: 
- Міжнародні та національні стандарти управління інформаційною безпекою ISO 
15408 та ISO 17799; 
- Стандарти аудиту інформаційних систем і інформаційної безпеки; 
- Інші документи аналогічні стандартам (COBIT, COSO). 

Найбільш відомим міжнародним стандартом в області захисту інформації є 
міжнародний стандарт ISO 15408 затверджений 8 червня 1999 р. за назвою «Загальні 
критерії оцінки безпеки інформаційних технологій». В ньому приведена класифікація 
широкого вибору вимог безпеки IT. Визначення структури їх групування та принципи 
використання. Головними перевагами стандарту є повнота вимог безпеки та їх 
систематизація; гнучкість у застосуванні та відкритість для наступного розвитку. 
Результати оцінок захисту дозволяють визначити для компанії достатність захисту 
корпоративної інформаційної системи. Адаптація стандарту дозволяє запропонувати 
найбільш повний набір критеріїв в області безпеки інформаційних технологій, що 
задовольняє потреби основних категорій користувачів інформаційних систем. 
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Міжнародний стандарт ISO 17799:2000 «Управління інформаційною безпекою – 
Інформаційні технології» є найбільш використовуваним стандартом в області захисту 
інформації. Він був розроблений на основі британського стандарту BS 7799-1: 1995 
«Практичні рекомендації з управління інформаційною безпекою» («lnformation security 
management - Part 1: Code of practice for information security management»). Теперішня 
версія стандарту ISO 17799:2000 розглядає наступні актуальні питання: 
1) Необхідність забезпечення інформаційної безпеки; 
2) Основні поняття та визначення інформаційної безпеки; 
3) Політика інформаційної безпеки компанії; 
4) Організація інформаційної безпеки на підприємстві; 
5) Класифікація й управління корпоративними інформаційними ресурсами; 
6) Кадровий менеджмент; 
7) Фізична безпека; 
8) Адміністрування безпеки корпоративних інформаційних систем; 
9) Управління доступом; 
10) Вимоги по безпеці корпоративних інформаційних систем у ході їх розробки, 
експлуатації й супроводу; 
11) Управління бізнес-процесами компанії з погляду інформаційної безпеки; 
12) Внутрішній аудит інформаційної безпеки компанії. 

На сьогоднішній час ISO 17799 був переглянутий і істотно доповнений в новому 
варіанті цього стандарту. Багато уваги приділено питанням підвищення культури захисту 
інформації в різних міжнародних компаніях, зокрема, питанням навчання та інтеграції 
процедур і механізмів оцінки і управління інформаційною безпекою в інформаційній 
технології корпоративних систем. 

Друга частина стандарту BS 7799-2:2000 «Специфікації систем управління 
інформаційною безпекою» («Information security management — Part 2: Specification for 
information security management systems»), визначає можливі функціональні специфікації 
корпоративних систем управління інформаційною безпекою з точки зору їх перевірки на 
відповідність вимогам першої частини цього стандарту. Відповідно до положень цього 
стандарту також регламентується процедура аудиту КІС. 

BS 7799-3 — стандарт інформаційної безпеки, опублікований Британським 
інститутом стандартів (BSI). Він має назву  «Системи управління інформаційною 
безпекою. Керування ризиками інформаційної безпеки» (Information security management 
systems. Guidelines for information security risk management). BS 7799-3 визначає процеси 
оцінки і управління ризиками як складовий елемент системи управління організації, що 
включає в себе чотири групи процесів: планування, реалізація, перевірка, дії, що 
відображає стандартний цикл будь-яких процесів управління. В BS 7799-3 містяться 
правила для управління ризиками інформаційної безпеки, зокрема він включає в себе 
оцінку та оцінювання ризиків, впровадження механізмів контролю для обробки 
ризиків, моніторинг і перегляд ризиків, а також супровід і вдосконалення системи 
контролю ризиків. Крім визначення основних факторів ризику і підходів до їх оцінки та 
обробки, BS 7799-3 також описує взаємозв'язки між ризиками інформаційної безпеки та 
іншими ризиками організації, містить вимоги і рекомендації по вибору методології та 
інструментів для оцінки ризиків, визначає вимоги, що пред'являються до експертів з 
оцінки ризиків, і менеджерам, які відповідають за процеси управління ризиками, містить 
поради щодо вибору законодавчих і нормативних вимог безпеки і багато іншого. Цей 
стандарт сфокусований на підвищенні ефективності інформаційної безпеки шляхом 
реалізації безперервної програми дій з управління ризиками. Інструкції, що містяться в 
цьому стандарті, призначені для застосування в будь-яких організаціях, незалежно від їх 
типу, розміру і характеру бізнесу. Вони призначені для тих керівників бізнесу і 
співробітників, які задіяні в заходах з управління ризиками Системи Управління 
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Інформаційною Безпекою. Актуальною версією стандарту станом на 2018 рік є BS 7799-
3:2017. Контент стандарту є платним. 

ISO/IEC 27001 – міжнародний стандарт по інформаційної безпеки розроблений 
спільно Міжнародною Організацією по Стандартизації (ISO) і Міжнародної 
електротехнічної комісією (IEC). Підготовлено до випуску підкомітетом SC27 
Об’єднаного технічного комітету JTC 1. Стандарт містить вимоги в області інформаційної 
безпеки для створення, розвитку і підтримки системи менеджменту інформаційної 
безпеки. Кращі світові практики в галузі управління інформаційною безпекою описані в 
міжнародному стандарті на системи менеджменту інформаційної безпеки ISO / IEC 27001 
(ISO 27001). ISO 27001 встановлює вимоги до системи менеджменту інформаційної 
безпеки (СМІБ) для демонстрації здатності організації захищати свої інформаційні 
ресурси. Поняття “захисту інформації” трактується міжнародним стандартом як 
забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності інформації. Основа стандарту 
ІСО 27001 – система управління ризиками, пов’язаними з інформацією. Система 
управління ризиками дозволяє отримувати відповіді на наступні питання: на якому 
напрямку інформаційної безпеки потрібно зосередити увагу та скільки часу і коштів 
можна витратити на дане технічне рішення для захисту інформації. 
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Праця являє собою не тільки основну сферу життєдіяльності людини, засіб 
перетворення природи, але й сферу відносин між людьми. Управління та регулювання 
трудовими відносинами вдосконалювалося протягом значного періоду часу. Однією з 
найвідоміших і найбільших міжнародних організацій, яка регулює соціально-трудові 
відносини є Міжнародна організація праці, що була створена у 1919 році як автономна 
організація Ліги Націй, а згодом в 1946 році стала першою спеціалізованою установою  
Організації Об’єднаних Націй. 

Актуальність даної теми дослідження зумовлена тим, розроблення та 
впровадження Міжнародних стандартів та нормативно-правової документації у сфері 
праці займає провідне місце щодо впорядкування трудових відносин та формування 
відповідної нормативно-правової бази як на національному так і, передусім, на 
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міжнародному рівні. Аналіз наукових робіт у цій сфері свідчить, що у вчених немає 
одностайної думки щодо виникнення єдиного методу міжнародно-правового  
регулювання форм зайнятості. 

Міжнародна організація праці (МОП) – це міжнародна організація, що була 
заснована задля підтримки міжнародного співробітництва у справі забезпечення миру в 
усьому світі та зменшення соціальної несправедливості за рахунок поліпшення умов 
праці. Статут МОП – це головний міжнародний правовий документ МОП, який базується 
на 2 основних принципах — універсальності і тристороннього представництва. 
Універсальність означає можливість вступу до Організації будь-якої держави, яка 
погоджується виконувати зобов'язання відповідно до Статуту. Якщо цей принцип є 
характерним для більшості міжнародних організацій, то принцип тристороннього 
представництва є особливістю лише МОП. [1.] 

Основними цілями Міжнародної організації праці (МОП) в загальному вигляді  є 
сприяння, щодо реалізації основоположних принципів та прав у сфері праці, підвищення 
ефективності соціального захисту для всіх верств населення, забезпечення гідних умов 
зайнятості населення, захист робітників від хвороб, захист дітей, жінок, які були 
сформовані у преамбулі до Статуту МОП (основного правового документу МОП) і 
деталізовані у одному із основних документі, а саме в Філадельфійській Декларації про 
цілі та завдання Міжнародної організації праці від 10 травня 1944р., в якій зокрема 
зазначалися такі принципи як: праця не є товаром; свобода слова і профспілкової 
діяльності є необхідною умовою постійного прогресу; злидні в будь-якому місці є 
загрозою для загального добробуту та інші. Також засади діяльності МОП були висвітлені 
в Декларації про основоположні принципи у сфері праці від 18 червня 1998р., в якій 
наголошується на необхідності соціального найбільш уразливих категорій працівників та 
звертається увага щодо необхідності дотримання нерозривного зв’язку між економічним 
зростанням та соціальним прогресом, демократичними інститутами. У положеннях цієї 
Декларації висвітлюються наступне: вільно вступаючи до МОП, усі її члени підтримують 
принципи та права, що закріплені в Статуті та в Філадельфійській декларації, а також 
беруть на себе зобов’язання досягати реалізації всіх цілей МОП, використовуючи при 
цьому всі наявні засоби з урахуванням їх особливостей. Під час прийняття Декларації про 
соціальну справедливість у цілях справедливої глобалізації від 10 червня 
2008р.представники урядів та організацій 182 держав-членів МОП взяли на себе 
відповідальність розширити можливості Міжнародної організації праці через Програму 
гідної праці, яка була сформульована на 89-й сесії Міжнародної конференції праці у 2001 
році. Важливе значення серед актів МОП мають декларації Міжнародної конференції 
праці і Адміністративної ради. Хоча вони не підлягають ратифікації, але ці декларації 
виокремлюють важливі напрямки політики в сфері праці. Міжнародною конференцією 
праці було ухвалено близько чотирьох Декларацій.[2.] 

До основних документів міжнародно-правового регулювання трудових відносин 
також відносять конвенції та рекомендації Міжнародної організації праці. Даною 
організацією було ухвалено понад 190 конвенцій та 202 рекомендацій з різних аспектів 
праці та соціального забезпечення. Варто зазначити, що, крім конвенцій та рекомендацій 
МОП, серед міжнародних актів, що є універсальними для всіх держав щодо захисту прав 
людини, є також Міжнародний білль про права, який складається із Загальної декларації 
прав людини, Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, Міжнародного 
пакту про економічні соціальні та культурні права. Загальна декларація прав людини не є 
загальнообов’язковою, у ній проголошено захист від безробіття, що безпосередньо 
пов’язано з реалізацією права на працю. Кожного року МОП витрачає близько 130 
млн.дол. США для запровадження в країнах-членах МОП окремих проектів технічної 
допомоги. [3.] 
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Україна є членом Міжнародної організації праці з 1954 року. За цей період нашою 
державою були ратифіковані такі конвенції МОП: № 14 «Про щотижневий відпочинок на 
промислових підприємствах» (1921 рік);  № 29 «Про примусову чи обов'язкову працю» 
(1930 рік); № 47 «Про скорочення робочого часу до сорока годин в тиждень» (1935 рік);  
№ 81 «Про інспекцію праці у промисловості й торгівлі» (1947 рік); № 103 «Про охорону 
материнства» (1952 рік) та інші. Загалом Україною було ратифіковано 71 конвенцію 
МОП, в тому числі 8 із 8 фундаментальних конвенцій, 57 із 177 технічних конвенцій.[4.] 

Конвенції та рекомендації МОП відзначаються внутрішньою єдністю 
різноманітних норм, що охоплюють широке коло питань і поширюються на величезну 
кількість працюючого населення. Така велика кількість нормативних актів МОП вимагає 
певної систематизації і класифікації, але, оскільки, офіційно затвердженої ієрархії актів 
МОП немає, то використовують неофіційне розмежування конвенцій та рекомендацій 
МОП. Таким чином, за значимістю конвенції МОП поділяють на «фундаментальні» та 
«пріоритетні». Список фундаментальних концепцій зумовлений Декларацією МОП про 
основні принципи та права у світі праці (1998р.), серед них виділяють: Конвенцію № 29 
про примусову чи обов’язкову працю (1930 р.); Конвенцію № 87 про свободу асоціації та 
захист права на організацію (1948 р.); Конвенцію № 98 про застосування принципів права 
на організацію і ведення колективних переговорів (1949 р.) та інші. Перелік пріоритетних 
конвенцій визначає та змінює Адміністративна рада МОП. До пріоритетних відносяться: 
Конвенція № 81 про інспекцію праці у промисловості й торгівлі (1947 р.); Конвенція № 
122 про політику в галузі зайнятості (1964 р.); Конвенція № 129 інспекцію праці в 
сільському господарстві (1969 р.); Конвенція № 144 про тристоронні консультації для 
сприяння застосуванню міжнародних трудових норм (1976 р.). [5.] 

Отже, проаналізувавши основні документи Міжнародної організації праці та 
діяльність цієї організації в цілому, можна стверджувати, що головними серед них є 
Статут Міжнародної організації праці, Філадельфійська Декларація про цілі та завдання 
Міжнародної організації праці від 10 травня 1944р., Декларація про основоположні 
принципи у сфері праці від 18 червня 1998р., Декларація про соціальну справедливість у 
цілях справедливої глобалізації від 10 червня 2008р. та 190 конвенцій та 202 рекомендації 
з різних аспектів праці та соціального забезпечення, важливим правовим документом 
також є Міжнародний білль про права. 

 
Список використаних джерел: 
1. Устав Международной организации труда /В кн.: Устав Международной 

организации труда и Регламент Международной конференции труда. –Женева: 
Международное бюро труда, 2002. –С.5-22. 

2. Декларация о целях и задачах Международной организации труда от 10 мая 
1944 года. Устав Международной организации труда и Регламент Международной 
конференции труда. –Женева: Международное бюро труда, 2002. –С.22-24. 

3. Древаль Ю. Д. Про значущість принципів у діяльності Міжнародної 
організації праці. Право та інновації. - 2015. - № 1. - С. 26-29. – Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/apir_2015_1_5. 

4. Чанишева Г.І. Декларація МОП про соціальну справедливість у цілях 
справедливої глобалізації: зміст і значення. Актуальні проблеми держави і права: збірник 
наукових праць. Вип. 52. –Одеса: Юридична література, 2010. –С.7. 

5. Чанишева Г.І. Колективні відносини у сфері праці: теоретико-правовий 
аспект: Монографія. –Одеса: Юридична література, 2001. –С.192. 
 
 



 
ІV Міжнародна науково-практична конференція 

«Сучасні управлінські та соціально-економічні аспектів розвитку держави, регіонів та суб’єктів 
господарювання в умовах трансформації публічного управління» 

 

 

 

78 
 

РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ОСВОЄННЯ КАПІТАЛЬНИХ 
ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ 

 
Торішня Л.А., здобувачка ступеня доктора філософії з економіки 

Державний університет «Одеська політехніка», 
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Розглянемо регіональний аспект освоєних капітальних інвестицій в Україні за 

січень-грудень 2020 року (табл. 1). Як свідчать дані табл. 1, в Україні спостерігалась 
значна нерівномірність інтенсивності освоєння капітальних інвестицій за окремими 
регіонами. Так, найбільші обсяги освоєних капітальних інвестицій були характерні для м. 
Київ, де було використано 32,4 % загального обсягу капітальних інвестицій всієї країни, 
що у вартісних одиницях становить 135948,7 млн. грн. Порівняно з попереднім роком 
приріст обсягів використаних інвестицій у столиці України складав 63,7 %.  

 
Таблиця 1 – Капітальні інвестиції за регіонами України у січні-грудні 2020 року 

Області 

Обсяг капітальних інвестицій 

тис.грн. 

у % до: 
у 

розрахунку 
на одну 

особу, грн 

Індекси 
капітальних 
інвестицій у 

житлове 
будівництво, у 

% до 2019р. 

загального 
обсягу 2019 року 

Україна 419836662 100,0 61,8 10030,0 62,1 
Вінницька 9991743 2,4 55,6 6463,7 77,7 
Волинська 10193768 2,4 70,6 9890,6 67,3 

Дніпропетровська 52355694 12,5 65,9 16421,4 78,2 
Донецька 25103887 6,0 65,6 6069,7 70,3 

Житомирська 7687643 1,8 79,9 6327,4 56,4 
Закарпатська 4175791 1,0 42,0 3334,1 32,7 

Запорізька 11652565 2,8 68,0 6871,3 82,6 
Iвано-Франківська 5408796 1,3 54,7 3953,9 49,4 

Київська 23046407 5,5 43,0 13030,0 49,9 
Кіровоградська 5637925 1,3 63,3 6043,3 43,9 

Луганська 2685433 0,6 73,0 1255,3 46,4 
Львівська 16220679 3,9 49,2 6491,7 65,0 

Миколаївська 7821594 1,9 52,0 6954,0 79,3 
Одеська 16977021 4,0 72,7 7170,2 78,2 

Полтавська 21789803 5,2 77,2 15722,8 56,4 
Рівненська 4934715 1,2 66,4 4275,9 46,6 

Сумська 6252005 1,5 69,9 5828,6 92,9 
Тернопільська 5981984 1,4 57,7 5757,2 67,8 

Харківська 17231854 4,1 67,3 6499,2 60,9 
Херсонська 3934081 0,9 32,7 3814,5 50,1 

Хмельницька 9210144 2,2 81,9 7329,8 62,0 
Черкаська 7084828 1,7 55,4 5925,7 68,8 

Чернівецька 2433706 0,6 56,8 2704,3 48,6 
Чернігівська 6075853 1,4 59,1 6137,4 66,2 

Джерело: складено за матеріалом [1] 



 
 
 
 
 

 
Одеса, 11 листопада 2021 р. 

 

 

 

 

79  
 

Серед областей країни найбільші обсяги капіталовкладень були спрямовані у 
наступні: Дніпропетровську (частка у загальних обсягах у 2020 році - 12,5 %), Київську 
(5,5%), Львівську (3,9 %), Одеську (4,0 %), Харківську (4,1 %) та Полтавську (5,2 %). 

Слід зазначити, що у 13 областях України обсяги використаних капітальних 
інвестицій складали менше 2 % від загального їх обсягу в країні. Це було характерне для 
таких областей: Миколаївської з яких частка використаних у 2020 році інвестицій 
становила 1,9 %, Житомирської (1,8 %), Черкаської (1,7 %), Сумської (1,5 %), 
Тернопільської та Чернігівської (по 1,4 %), Івано-Франківської та Кіровоградської (по 1,3 
%), Рівненської (1,2%), Закарпатської  (1,0 %), Херсонської (0,9 %), Луганської та 
Чернівецької (становила по 0,6 %) [2; 3].  

Що стосується темпів зростання обсягів освоєних капітальних інвестицій у 2020 р. 
порівняно з попереднім роком, то найвищим їх рівнем відзначалися наступні п’ять 
областей: Хмельницька (81,9 %), Житомирська (79,9 %), Полтавська (77,2 %), Одеська 
(72,7 %) та Волинська (70,6 %). За обсягами освоєних капітальних інвестицій на 1 особу у 
2020 році лідируючі позиції займали: м. Київ (46593,2 грн.), Київська (13030,0 грн.), 
Дніпропетровська (16421,4 грн.) та Полтавська області (15722,8 грн.). Для всіх цих 
регіонів характерне перевищення обсягів використаних капітальних інвестицій на одну 
особу. У той же час Чернівецька (2704,3 грн.) та Закарпатська області (3334,1 грн.) 
займали найнижчу позицію за названим показником.  

Отже, держава повинна вживати заходи щодо послаблення наявної економічної 
диференціації регіонів. 
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Перехід на нові умови соціально-економічного розвитку країн та регіонів 

супроводжуються зростанням невизначеності бізнес-середовища та посиленням ролі 
консультування як професійного виду діяльності, як соціального інституту та як 
особливого елемента ринкової інфраструктури. У теперішній час консалтингова 
діяльність в регіонах України має точковий, дискретний характер, вона тільки набирає 
обертів. При цьому рівень концентрації консалтингу в регіонах обумовлений їх 
економічним становищем, галузевою спеціалізацією, територіальним зосередженням 
бізнесу у великих містах, а також наявністю жорсткої конкуренції серед консалтингових 
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фірм. Серед ключових проблем, що перешкоджають зростанню ринку консалтингових 
послуг в регіонах, виділяють слабке розуміння керівниками регіональних органів влади та 
бізнес-структур доцільності використання таких послуг для успішної реалізації своїх 
економічних інтересів [1, с. 24-25]. Відтак, основною рушійною силою розвитку 
консалтингу в регіоні стає формування попиту на консалтингові послуги, набуття 
розуміння споживачами консалтингових послуг ефективності професійного консалтингу 
при вирішенні конкретних соціально-економічних завдань, формування традицій 
використання подібних послуг та активне просування результатів консалтингової 
діяльності як інструменту нарощення фінансово-інвестиційного потенціалу державних та 
підприємницьких структур. 

Одним із сучасних підходів щодо підвищення якості консалтингових послуг, що 
змінить уявлення про потенціал консалтингових компаній та технології обслуговування, 
управління і ведення бізнесу, є поширення цифрових та комунікаційних технологій у 
залучення замовлень на послуги та у співпраці з клієнтами. Як зазначають міжнародні 
експерти цифровізація є тригером якісного зростання консалтингової індустрії [2]. Вони 
підкреслюють, що, з одного боку, високий рівень автоматизації процесів консалтингової 
компанії і дистанційна робота з клієнтом будуть користуватися високим попитом завдяки 
економії, яку отримає клієнт при збереженні рівня якості консалтингових послуг та уваги 
до його проблем. З іншого боку, нові досягнення на ринку інформаційних технологій та 
глобальні інформаційні мережі дозволяють створити більш ефективну бізнес-модель самої 
консалтингової організації, об'єднавши технологічний аналіз з людським капіталом і, 
таким чином, організувати безпаперовий документообіг, роботизувати рутинні операційні 
процеси та знизити поточні витрати консультування. Зокрема, існуюча сьогодні практика 
впровадження цифрових технологій у діяльність провідних консалтингових компаній 
свідчить про її ефективність, що відображається у зростанні основних фінансових 
результатів. 

Так, міжнародна мережа незалежних фірм KPMG (Klynveld Peat Marwick 
Goerdeler), основним видом діяльності яких є надання аудиторських та консультаційних 
послуг з податкових та фінансових питань, протягом 2019-2020 рр. активно інвестувала і 
продовжує це роботи тепер у розширення можливостей мереж, пов’язаних з проведенням 
аудиту. Інноваційним проектом цифровізації діяльності компанії є розвиток нових 
глобальних електронних процесів аудиту із застосуванням платформи KPMG Clara – 
інтелектуальної модульної аудиторської платформи KPMG, яка дозволяє в ході отримання 
аудиторських доказів та взаємодії з клієнтами на постійній основі інтегрувати нові 
технології із використанням даних, науки, автоматизації та візуалізації даних тощо. 
Реалізуючи таким чином управлінням цифровим аудитом KPMG має на меті підвищити 
якість аудиту завдяки більш глибокому розумінню вибірок даних і підвищеній увазі до 
операцій з вищим рівнем ризику; безпечність аудиту внаслідок обмеження доступу до 
даних як у процесі їх передачі, так і в інформаційному середовищі KPMG; прозорість 
аудиту, проводячи ретельний аналіз, що дозволяє визначити причини відхилень і 
нетипових значень та отримати більш повне уявлення про операції та процеси, які 
характеризуються вищим рівнем ризику. В результаті використання нових технологій і 
удосконалення процесу надання послуг консалтингова компанія збільшила дохід за 
годину у 2021 фінансовому році у порівнянні з минулим на 11%, а в порівнянні з 
бюджетом на 24% [3].  

Затребувані знання консультантів все частіше відображаються в цифрових 
інструментах і програмному забезпеченні, що робить їх доступними, більш прозорими і 
зрозумілими клієнтам для самодопомоги. В цьому зв’язку цінним для розвитку 
вітчизняного фінансово-інвестиційного консалтингу є досвід Польщі, де фахівцями з 
багаторічним стажем роботи на фінансовому ринку створена єдина платформа 
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інвестиційного консультування EFIX Dom Maklerski, яка працює на основі програми EFIX 
Explorer. У Департаменті інвестиційного консультування при EFIX Dom Maklerski 
працюють аналітики, що спеціалізуються на валютному ринку та є обізнаними стосовно 
фондових індексів, акцій або ETF-y. Платформа дає доступ до порад консультантів та 
інструментів, які працюють у режимі реального часу. Традиційні послуги інвестиційного 
консультування дозволяють отримати спеціальні знання аналітиків і використовувати 
підготовлені ними рекомендації, що сприяє економії часу інвестора на самостійний пошук 
повного спектру фінансових інструментів та укладання потенційно найбільш прибуткових 
угод [4]. 

Стимулюватиме стійкий попит на консультаційні послуги й формування єдиної 
електронної системи довідкової інформації про фірми і організації (каталоги), що 
належать до мережі управлінського консультування, характер і умови надання ними 
послуг, досвід роботи на ринку. Адже сьогодні інформацію про консалтингові фірми 
можна отримати на різних довідкових сайтах, на яких вона міститься як окремий розділ, 
та на сайтах окремих консалтингових фірм, переважно, великих, що є доволі незручно, 
вимагає часу на пошук та утруднює процес оцінки корисності консалтингових послуг 
через складність отримання об'єктивної та повної інформації про конкретну 
консультаційну фірму та її можливості.  

Популяризації послуг консультування сприятиме оприлюднення результатів 
діяльності консалтингових фірм в засобах масової інформації, в тому числі в регіональних 
та Інтернет виданнях. В цьому зв’язку слід зазначити, що сьогодні немає окремого 
спеціалізованого видання про консалтинг, що актуалізує потребу у створенні 
інформаційного майданчику для обговорення проблем та перспектив підвищення рівня 
консультаційної активності. 

Таким чином, підвищення значимості інноваційно-інформаційного чинника у 
забезпеченні сталого зростання економік країн та регіонів зумовлює перехід інституту 
консалтингу на якісно новий рівень розвитку, що потребує державної підтримки 
консалтингової діяльності, формування дієвого професійного співтовариства 
консультантів, розробки механізмів ефективної взаємодії консалтингових структур. 
Зростання рівня концентрації консалтингової діяльності в регіонах дозволить 
регіональному бізнесу мати вагомі фінансово-інвестиційні переваги. 
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На сьогодні світовий досвід провідних країн стверджує про те, щоб 

функціонування економіки країни було ефективне та результативне, необхідно 
оптимальне поєднання в ній малого, середнього та корпоративного бізнесу. 

Здебільшого останнім часом у економічно-розвинутих країнах є тенденція щодо 
переваги в економічних системах країн саме малих та середніх підприємств. Це пов’язано 
з тим, що розвиток малого та середнього бізнесу (МСБ) є в пріоритеті держав, оскільки 
вважається як один із найвагоміших факторів запобігання та вирішення соціально-
економічних проблем в регіонах та держави загалом. Саме тому малий бізнес сьогодні в 
різних країнах світу є домінуючим за чисельністю та обсягами виробництва. 

На думку вченого Сахарова В., «малий бізнес – це діяльність будь – яких малих 
підприємств та фізичних осіб з метою одержання прибутку. Практично це будь-яка 
діяльність зазначених суб'єктів господарювання, яка спрямована саме на реалізацію 
власних економічних інтересів. Це не обов'язково має бути особливо ризикова або 
інноваційна діяльність на засадах повної економічної відповідальності» [1, с.123]. 

Формування конкурентоспроможної соціально спрямованої економіки з 
розвиненим приватним сектором та його важливою складовою — підприємництвом є 
стратегічним курсом економічної політики України. 

Проблема фінансування суб'єктів малого підприємництва полягає в обмеженому 
доступі до таких традиційних для ринкової економіки джерел фінансових ресурсів, як 
кошти банківської системи та ринку цінних паперів. Найважливіша роль комерційних 
банків у розвитку малого бізнесу пояснюється складністю для малих підприємств 
отримати фінансові кошти з інших джерел.  

Як показує практика, малі підприємства практично не використовують як інститут 
зовнішнього фінансування фондовий ринок через високий ступінь недовіри до нього. 
Комерційний кредит також не здатний ефективно вирішувати фінансові проблеми 
підприємців. Внаслідок слабкої конкурентної позиції основної маси малих підприємств на 
товарних ринках вони набагато частіше реалізують власні товари і послуги з відстрочкою 
платежу, ніж отримують кредити від своїх постачальників. Отже, кредит стає основним і 
практично єдиним варіантом зовнішнього фінансування [2, с.423].  

Стабільна можливість отримання кредитів для фінансування поточної діяльності та 
інвестиційних проектів є одним із основних чинників реалізації економічного потенціалу 
малих підприємств. У найбільш загальному формулюванні проблема зовнішнього 
фінансування суб'єктів малого підприємництва полягає у визнанні властивого їм 
несприятливого положення на кредитному ринку. Обмежені джерела банківського 
кредитування — один із факторів, що стримують розвиток малого бізнесу в Україні. 
Відсоткові ставки там істотно вищі (до 5—10% на місяць), але гроші можна отримати 
швидко, без оформлення будь-яких паперів і застав. Така практика є неефективною як для 
малого бізнесу, так і для фінансово-кредитної системи країни.  

Варто згадати ще й таку проблему, яка створює бар’єр для кредитного партнерства 
між банком та сектором малого і середнього бізнесу в Україні, – обмеженість спектра і 
обсягів банківських кредитних послуг. Так, якщо в розвинутих ринкових країнах 
налічується до трьохсот видів фінансових послуг, то в Україні – значно менше. Згідно з 
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офіційними даними, частка кредитів, виданих малому і середньому бізнесу в Україні, 
менше 10 % від загальної кількості виданих кредитів юридичним особам. У той час як в 
ЄС цей показник більше 60 %. 

Характерною ознакою для вітчизняних методик оцінки кредитоспроможності 
залишається уніфікований підхід до визначення коефіцієнтів та встановлення їх значень, 
не враховуючи термін надання кредиту. Варто відзначити, що недоліками коефіцієнтного 
методу є переоцінка ролі кількісних чинників і недооцінка міжособистісних відносин, 
висока чутливість до викривлення та недостовірності вихідних даних (зокрема фінансової 
звітності, що найбільш характерно саме для українських підприємств-позичальників), 
порівняна громіздкість [3, с.203]. 

Однак кількісні характеристики є більш об'єктивними за якісні, при використанні 
яких виникають певні проблеми. Оцінка репутації підприємства, характеристики його 
бізнесу та сфери діяльності, стан фінансової звітності та інші характеристики, які не 
мають кількісного вираження є не достатньо об'єктивними та їх поєднання з цифровими 
даними викликає певні труднощі. 

Також достатня увага не приділяється аналізу зовнішнього середовища суб'єкта 
господарювання, діяльність на фінансові результати якого значною мірою залежать від 
зовнішніх змін. На якість оцінки кредитоспроможності позичальника також впливає 
недостатність достовірної та повної кредитної інформації про позичальника. 

Тому, сучасна практика оцінки кредитоспроможності підприємств потребує 
вдосконалення, а оцінка має бути комплексною з урахуванням всіх аспектів діяльності 
суб'єктів господарювання. Відсутність науково-обґрунтованих методів оцінювання 
кредитоспроможності позичальника і ризику повернення кредитів, а також відсутність 
спеціалістів, компетентних щодо підготовки й прийняття рішень про можливість та умови 
кредитування, можуть бути наслідком погіршення якості кредитного портфеля. Це 
призводить до погіршення фінансового стану чи й банкрутства банку. Так, за даними 
американських аналітиків, 30–40% протермінованих кредитів виникає внаслідок 
недостатньо глибокого аналізу фінансового стану позичальника на попередній стадії 
переговорів. 

Найбільш застосовуваним у вітчизняній практиці механізмом забезпечення 
кредитоспроможності підприємства є пошук внутрішніх джерел для збільшення 
прибутковості й досягнення беззбиткової роботи за допомогою збільшення виробничої 
потужності, підвищення якості продуктів та послуг, а також за рахунок посилення 
конкурентоспроможності підприємства на ринку, раціонального використання 
матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, скорочення непродуктивних витрат та 
зниження собівартості товарів та послуг. 

Таким чином, оцінка фінансового стану підприємства та врахування усіх можливих 
ризиків виступають ключовими факторами ефективного управління 
кредитоспроможністю загалом, що дозволяє запобігти невиправданому залученню 
позикового капіталу, забезпечити своєчасне повернення позик, знизити ризик неплатежів 
та підвищити ефективність своєї діяльності. Для ефективного управління 
кредитоспроможністю на підприємстві необхідно здійснювати системний аналіз його 
внутрішнього та зовнішнього середовища, використовувати сучасні наукові підходи до 
відбору методик його оцінки та механізмів управління. 
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З розвитком світової економіки, економічної інтеграції та співробітництва різних 

країн з'явилася необхідність в узгодженні і узагальненні трудових відносин, що виникли 
на національних ринках праці. За виконання цього завдання взялася Міжнародна 
організація праці - міжурядова організація, створена 11 квітня 1919 року в відповідно до 
Версальським мирним договором. Це спеціалізована установа ООН, міжнародна 
організація, що займається питаннями регулювання трудових відносин. На сьогоднішній 
день учасниками МОП є 187 держав. У 1946 році МОП стала першою спеціалізованою 
установою Організації Об’єднаних Націй. МОП розробляє міжнародні трудові норми у 
формі конвенцій і рекомендацій, що встановлюють мінімальні стандарти основних 
трудових прав: свободу асоціації, право на організацію, ведення колективних переговорів, 
заборону примусової праці, гендерну рівність тощо. МОП була заснована на згарищі 
руйнівної війни, з метою поширення розуміння того, що універсальний, довготривалий 
мир може були встановлений лише на основі соціальної справедливості. 

Основними стратегічними цілями МОП є сприяння реалізації основоположних 
принципів та прав у сфері праці, створення більш широких можливостей для працівників з 
метою забезпечення гідної зайнятості та отримання належної заробітної плати, 
підвищення ефективності соціального захисту для всіх верств населення, а також 
зміцнення трипартизму та соціального діалогу. [1] 

Статут МОП базується на двох основних принципах – універсальності та 
тристороннього представництва. Універсальність передбачає, перш за все, можливість 
вступу до Організації будь-якої держави, яка погоджується виконувати зобов’язання 
відповідно до Статуту. Якщо цей принцип є характерним для більшості міжнародних 
організацій, то принцип тристороннього представництва є особливістю лише МОП. Ця 
Організація є єдиною у системі ООН, в якій представники роботодавців і працівників – 
соціальні партнери – мають однакове з представниками уряду право голосу у формуванні 
її політики та програм діяльності. [2] 

Основними органами МОП є Міжнародна конференція праці, Адміністративна рада 
та розташований у Женеві постійний Секретаріат – Міжнародне бюро праці (МБП). 
Вищим керівним органом МОП є Міжнародна конференція праці, яка збирається раз на 
рік у Женеві. Конференція розробляє та приймає міжнародні конвенції та рекомендації, 
ухвалює бюджет та програму роботи Організації, обирає Адміністративну раду МОП, 
слугує форумом для обговорення актуальних проблем у соціально-трудовій сфері. 

Виконавчим органом МОП є Адміністративна рада, яка обирається терміном на 3 
роки, складається з 28 представників урядів, 14 представників роботодавців, 14 
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представників працівників. Адміністративна рада, що збирається тричі на рік, розробляє 
програму діяльності та бюджет Організації, які в подальшому виносяться на розгляд 
Міжнародної конференції праці. [1] 

Впродовж своєї діяльності МОП ухвалила 189 конвенцій і 202 рекомендації. 
Щорічно МОП витрачає близько 130 млн. дол. США для  запровадження в країнах-членах 
МОП окремих проектів технічної допомоги.  

На даний час МОП здійснює понад 1000 програм технічного співробітництва більш 
ніж у 80 країнах світу. Пріоритетними напрямками технічного співробітництва є 
реалізація програми гідної праці на національному рівні, реформування трудового 
законодавства, впорядкування трудових відносин і вирішення спорів, зміцнення 
потенціалу організацій роботодавців та профспілок при укладанні колективних договорів. 

Діяльність МОП зосереджується на наступних темах: викорінення дитячої та 
примусової праці, гідна праця для жінок та чоловіків, економічний та соціальний 
розвиток, ліквідація безробіття, рівність та усунення дискримінації, ВІЛ/СНІД у сфері 
праці, законодавство у сфері праці, трудова міграція, соціальний захист, 
працевлаштування молоді, безпека на робочих місцях. 

В рамках МОП проводяться регіональні конференції, діють галузеві комітети, які 
опікуються проблемами окремих секторів економіки. При МОП діє Міжнародний 
інститут соціально-трудових проблем (Женева) та Міжнародний навчальний центр 
(Турін). [2] 

2 червня 2021 р. Міжнародна організація праці (МОП) опублікувала звіт «Світова 
зайнятість і соціальна перспектива: тенденції до 2021 року» (доповідь WESO Trends), у 
якому підкреслюється важливість міжнародних трудових стандартів для захисту прав 
працівників. Зокрема, у звіті WESO Trends йдеться про різний вплив пандемії COVID-19 
на працівників залежно від сектора економічної діяльності, типу підприємства та профілю 
працівників. 

У доповіді також розглядаються конкретні наслідки на рівні підприємств, такі як ті, 
що впливають на домашніх працівників та моряків, зазначаючи, що певні суттєві категорії 
роботи залучають великий відсоток мігрантів і характеризуються високим ступенем 
неформальності, низькою оплатою праці та високим ступінь ризику зараження вірусом, на 
додаток до інших проблем охорони праці та безпеки. Звіт доповнює значну дослідницьку 
роботу про роль цифрових платформ праці у перетворенні світу праці та останні звіти про 
роботу вдома, заробітну плату та жінок. [3] 

Україна є членом МОП з 1954 року. Ключовим елементом співпраці України з 
Міжнародною організацією праці є реалізація Програми гідної праці, яку було підписано 
Міністерством соціальної політики України разом з МОП у квітні 2012 року. Основною 
метою цієї програми є сприяння гідній праці як ключовому фактору продуктивності та 
важливому елементу розвитку соціально-трудової галузі в Україні. Програма визначає 
основні цілі та очікувані результати відповідних заходів, які реалізуються МОП спільно з 
її тристоронніми партнерами в Україні, та включає такі пріоритетні завдання: підвищення 
рівня зайнятості та соціального захисту, забезпечення гендерної рівності та 
недискримінації на робочих місцях, налагодження ефективного соціального діалогу, 
покращення умов праці, впровадження міжнародно-трудових норм та стандартів. [1] 

МОП діє з метою встановлення і збереження соціальної справедливості і згоди, 
захисту прав трудящих, розвитку принципів трипартизму, соціального прогресу в усьому 
світі. За час свого існування вона провела величезну роботу по врегулюванню соціально-
трудових проблем і конфліктів на підставі удосконалення переговорного процесу між 
сторонами соціального діалогу.Значення вдосконалення соціально-трудових відносин в 
Україні, приведення національного законодавства у відповідність з міжнародними 
вимогами, які формуються на підставі прогресивного досвіду високорозвинених країн, має 
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особливе значення в даний час у зв'язку з процесами глобалізації національної економіки. 
[4] 
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Російська Академія Народного Господарства та  
Державної Служби при Президентові Російської Федерації 

 
Спеціалізація регіонів визначає їх місце в міжнародному і внутрішньодержавному 

розподілі праці. При цьому особливості структури економік країн і регіонів не тільки 
відображають досягнутий рівень їх економічного розвитку, але і істотно впливають на 
можливості їх розвитку і процвітання в майбутньому. Автор аналізує еволюцію основних 
напрямів світового досвіду у застосуванні теоретичних підходів до визначення 
спеціалізації регіонів з метою розробки державної політики для стимулювання розвитку 
нових перспективних спеціалізацій, які сприяють як процвітанню регіонів, так і 
зростанню національної економіки. 

Підходи до обґрунтування пояснювальних факторів спеціалізації економік країн, 
які згодом стали застосовуватися до регіонів, розроблені в рамках теоретичних напрямів 
класичної, неокласичної та кейнсіанської шкіл економічної теорії, нової теорії 
міжнародної торгівлі та нової економічної географії. Основні теоретичні підходи до 
аналізу регіональної спеціалізації спочатку базуються на підходах, розроблених в рамках 
теорії міжнародної торгівлі. Відповідно до неокласичної економічної теорії (теорії і 
моделі Д. Рікардо, Хекшера-Оліна, Столпера-Самуельсона і т.д.) економічна діяльність 
буде локалізована в регіонах, в залежності від продуктивності окремих галузей 
промисловості, наявності технологій виробництва, відповідних факторів виробництва, 
природних ресурсів. 

У моделях нової теорії міжнародної торгівлі 1970-х - 1980-х років (Д. Стігліц, П. 
Кругман, Е. Херман, Г. Грубель, П. Ллойд) пропонується розглянути розмір ринку, 
економію масштабу, внутрішньогалузеву диференціацію товарів, а також різницю 
споживчих переваг як ключові фактори спеціалізації регіонів. [1] 

У теорії нової економічної географії 1990-х - 2000-х років (П. Кругман, А. 
Венейблс, М. Фуджіта, Д. Тіссе, Т. Майєр, Д. Пуга та ін.) основна увага приділяється 
факторам розвитку агломерацій, міжрегіональної міграції населення, праці і фірм, відстані 
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між економічними агентами, типам населених пунктів. [2,3] 
З метою виявлення підходів до визначення перспективної спеціалізації, що впливає 

на добробут регіонів і народного господарства, розглядаються неокласичні теорії 
економічного зростання. Використовуючи моделі Льюїса і Солоу, було зроблено 
висновок, що інновації ефективні, коли вони здійснюються одночасно в декількох галузях, 
в той час як концентрація нових технологій тільки в одному секторі, навпаки, може 
призвести до уповільнення розвитку економіки. 

Також важливо враховувати положення сучасних теорій регіонального 
інноваційного зростання і розвитку 2010-х років (А. Родрігес-Роуз, Ф. Макканн, Д. Форей, 
Р. Бошма, Р. Ортега-Аргілес і т.д.), нові підходи до формування регіональної політики, в 
тому числі локально цільової просторової політики (Ф. Барка, Дж. Бахтлер, Г. Міллер, Е. 
Глейзер і т.д.), а також політики «розумної спеціалізації». 

В кінці 1990-х і початку 2000-х років особливе популярність набуло застосування 
теорії конкурентної переваги М. Портера до аналізу регіональної спеціалізації. [4, 5] В 
рамках підходу М. Портера особливе місце належить інтегрованій методології виявлення 
та картографування взаємопов'язаних галузей спеціалізації, що реалізується в рамках 
проекту США [6], та його адаптації в ЄС. [7] Європейська кластерна обсерваторія з 2008 
року впроваджує методологічний підхід, запропонований М. Портером, що дозволяє 
оцінити рівень спеціалізації кластерів взаємопов'язаних галузей в ЄС (ступінь їх 
локалізації в регіонах, відносний розмір кластерів, їх ефективність з точки зору рівня 
середньої заробітної плати в регіоні та динаміки індексу змін кількості зайнятих у галузі 
осіб). Якість бізнес-середовища розглядається як важливий фактор для створення 
конкурентоспроможності регіонів на основі нових кластерів. Серед необхідних складових 
- такі взаємопов'язані параметри, як стратегія фірм, структура і конкуренція, наявність 
необхідних ресурсів і попиту, взаємозв'язок галузей. При впровадженні нових підходів на 
практиці, в тому числі на основі постійно вдосконалювального кластерного підходу до 
визначення конкурентних переваг регіонів М. Портера, стратегічні пріоритети галузі 
визначаються на основі аналізу сильних сторін і потенціалу інноваційного розвитку 
економіки регіону з урахуванням думки місцевого населення і бізнес-спільноти. 

Оновлена у 2020 році «Стратегія промислової політики ЄС» визнає кластери 
потужним інструментом економічного розвитку для підтримки промислових інновацій на 
місцях. [8] Кластери також відіграють центральну роль у документах смарт-спеціалізації 
2017 року про розвиток інновацій у регіонах Європи та в Ініціативі 2016 року про стартап 
та розвиток масштабів. Одним з відповідних практичних напрямків визначення 
перспективних спеціалізацій регіонів на сьогодні також є підхід до оцінки смарт-
спеціалізації. Політика згуртованості на основі реалізації ідеї смарт-спеціалізації, стала 
опорною базою інноваційної політики в європейських регіонах. 

Проведений автором аналіз виявив деякі протиріччя між традиційними підходами, 
заснованими на економічній теорії, і підходами, заснованими на теорії конкурентних 
переваг. Проте у всіх розглянутих методологічних напрямках для оцінки моделей 
спеціалізації використовуються стандартні галузеві класифікації і заходи, вжиті для 
вимірювання показників спеціалізації і концентрації, серед яких найбільш поширеним є 
показник локалізації. На основі розрахованих показників локалізації дослідники будують 
типології регіонів за видами економічної діяльності або галузей. 

Основні підходи, визначені автором для аналізу спеціалізації, визнані у світовій 
академічній літературі, а також на практиці при розробці регіональної політики. Оскільки 
жодна з теоретичних рамок не дає однозначних рецептів, також розглядаються приклади 
прикладних досліджень та рекомендації з економічної політики, сформульовані на їх 
основі. 

На основі порівняльного аналізу нових підходів запропоновано авторську 
методологію оцінки перспективної спеціалізації регіонів та її зв'язку з досягненням 
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національних цілей розвитку. 
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Сьогодні питання модернізації системи професійної підготовки державних 
службовців є доволі актуальним. Адже в умовах сучасного науково-технічного прогресу 
розвиток держави на пряму залежить від рівня освіченості громадян, а особливо 
державних службовців та управлінців. Тому, що досвідчені і висококваліфіковані фахівці 
представляють собою необхідний фундамент для забезпечення високої 
конкурентоспроможності та сталого економічного зростання як в Україні, так і в інших 
країнах.  

Серед досліджень щодо питань важливості покращення системи професійної 
підготовки державних службовців, слід зазначити наукові роботи Л. Корнути [1], О. 
Мельникова  [2], Є. Гармаша [3] та Н. Гончарук [4]. 
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Професійний розвиток державних службовців – це наразі один із головних напрямів 
побудови сильної правової держави. Теперішній досвід показує, що розвиток країн стримує 
недостатність сучасних знань, вмінь, стратегій діяльності фахівців, управлінців. Якщо коротко 
оцінити продуктивність вітчизняної системи професійного навчання публічних службовців з 
позиції тогочасних потреб публічної служби в професійних управлінських кадрах, то в цілому 
система відіграла позитивну роль. Однак, з позиції сучасних мега-викликів, що змінюють світ 
(згадаємо лише екологічні, кліматичні, епідеміологічні виклики сьогодення), та з позиції 
сучасних змін у громадянському суспільстві, система професійного навчання публічних 
службовців потребує нової стратегії. 

Взагалі до системи підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування  належать навчальні заклади, що здійснюють програми спеціалізацій за 
напрямом «Державне управління» або «Публічне управління та адміністрування». 
Найвідомішим центром надання освіти для роботи на державній службі в Україні є 
Українська Академія державного управління при Президенті України у місті Києві та її 
регіональні інститути в Одесі, Львові, Дніпропетровську та Харкові, а також інші 
навчальні заклади з наявними програми навчання, що зазначені вище.  

Якщо розглядати більш детально мережу закладів вищої освіти в Україні, що 
здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за 
спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», то за даними  Єдиної бази з 
питань освіти у 2018-2019 роках підготовку за цією спеціальністю здійснювали 108 
закладів вищої освіти, а станом на 31 грудня 2020 року в Україні 119 закладів вищої 
освіти мали ліцензію на провадження освітньої діяльності за спеціальністю «Публічне 
управління та адміністрування». Заклади вищої освіти, що здійснювали у досліджуваний 
період підготовку розташовані в усіх областях України, при цьому їх територіальний 
розподіл є нерівномірним [5]. Зокрема, у семи областях України: Волинській, 
Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Рівненській, Чернівецькій та 
Чернігівській, розташовано по одному закладу вищої освіти, які здійснювали підготовку 
магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». В Донецькій і 
Одеській областях розташовано по 6 таких закладів, в Дніпропетровській – 9, в 
Харківській – 14, в місті Києві – 25 закладів.  

Незважаючи на поширення популярності серед населення цієї спеціальності 
існують 

істотні проблеми функціонування чинної системи професійного навчання 
державних службовців в Україні, серед яких треба виділити: 

- мізерна роль кадрових служб у процесі формування навчальних програм, планів 
курсів; 

- невирішеність проблеми із замовниками на професійну підготовку, 
перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців у сфері державного управління; 

- недовершеність та неопрацьованість Державного стандарту професійної 
підготовки державних службовців; 

- відсутність визначеної системи спостереження, моніторингу визначення потреб 
державних службовців у навчанні та аналізу потреб органів влади у висококваліфікованих 
фахівцях; 

- низький рівень поширення нових методів підготовки державних службовців [2, с. 
40]. 

Саме тому, щоб крокувати у ногу із сучасністю, відповідати європейським 
стандартам якості, система підготовки державних службовців потребує сутнісного 
реформування та модернізації у питаннях створення повноцінної системи неперервного 
навчання державних службовців, що буде відповідати рівню потреб забезпечення 
функціонування державного управління. 
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Модернізація системи професійної підготовки державних службовців – це не 
зовсім реформування системи, а більше осучаснення вже існуючого наповнення цієї 
системи з метою швидшого розвитку державно-управлінської сфери шляхом 
запровадження новітніх світових практик, що гармонійно комбінуються з вже існуючими 
засобами та прийомами, і таким чином вийдуть на новий високий рівень. 

Пріоритетними компонентами  модернізації системи професійного навчання 
публічних службовців, на наш погляд, мають бути: 

- визначення цільової спрямованості, постійне оновлення або удосконалення 
освітньо-професійних та освітньо-наукових програм навчання фахівців державної служби; 

- звернення уваги більше на практичну спрямованість навчання, залучення до 
навчального процесу управлінців-практиків на рівні не менше ніж 20% навчальної 
програми; 

- залучення інноваційних технологій до створення програм підготовки фахівців 
державної служби; 

- створення для публічних службовців умов для стажування, самоосвіти та 
професійного розвитку протягом всього життя; 

- здійснення постійного моніторингу та оцінки якості професійного навчання 
публічних службовців тощо; 

- налагодження чіткого механізму щодо кар’єрного зростання, тобто ступінь 
бакалавра спеціальності «Публічне управління і адміністрування» = отримання посади. 

Отже, відповідно до вище викладеного матеріалу можна зробити наступний 
висновок. Успішний розвиток країни на пряму залежить від рівня освіти населення, а 
особливо працівників в сфері діяльності органів державного управління та місцевого 
самоврядування. Ефективне функціонування державного апарату, соціальний та 
економічний розвиток держави неможливий без професійної підготовки державних 
службовців, здатних приймати рішення щодо соціально-економічних і політичних 
перетворень. Адже одним із головних завдань державної служби є досягнення стійкості та 
цілісності держави. А також забезпечення постійного вдосконалення функціонування 
органів державного управління, впровадження нових досягнень науки, нових ефективних 
методів вирішення управлінських завдань. 
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Фізична культура і спорт відіграють важливу роль у формуванні, зміцненні, 
збереженні здоров'я громадян, підвищенні працездатності та збільшенні тривалості 
активного життя населення. Згідно Закону України «Про фізичну культуру і спорт», 
фізична культура – діяльність суб'єктів сфери фізичної культури і спорту, спрямована на 
забезпечення рухової активності людей з метою їх гармонійного, передусім фізичного, 
розвитку та ведення здорового способу життя. В свою чергу, спорт – органічна частина 
фізичної культури, особлива сфера виявлення та уніфікованого порівняння досягнень 
людей в певних видах фізичних вправ, технічної, інтелектуальної та іншої підготовки 
шляхом змагальної діяльності [1]. 

Після реформи децентралізації, що розпочалася в 2014 році, лише державної 
підтримки недостатньо для повноцінного та гармонійного розвитку сфери фізичної 
культури і спорту. Потрібно, щоб територіальні громади розвивали дану сферу на своїх 
територіях, маючи при цьому усі на це повноваження. Адже надаремно говорять, якщо не 
вкладати сьогодні в освіту і спорт, завтра доведеться фінансувати тюрми. Тому громади 
сьогодні повинні розвивати спортивний рух і далі будувати суспільство успішних та 
щасливих людей. 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 27 травня 1997 року 
№280/97 держава закріпила за органами місцевого самоврядування право на участь в 
управлінні фізкультурно-оздоровчою та спортивною діяльністю [2]. 

Великомихайлівська селищна об’єднана територіальна громада утворена 12 серпня 
2015 року в рамках адміністративно-територіальної реформи 2015 року та Закону України 
«Про добровільне об’єднання територіальних громад». До складу селищної ради 
приєднались 8 сільських рад, в цілому громада нараховує 25 населених пунктів. ОТГ 
займає площу 494 км2, з населенням 12747 мешканців, з яких 5841 проживають у селищі 
Велика Михайлівка. 

Політику в галузі освіти громади забезпечують 8 загальноосвітніх шкіл, в яких 
навчається 1453 дитини, 3 дошкільних заклади, де виховується 257 дітей. На території 
громади діє будинок дитячої та юнацької творчості (БДЮТ) та дитячо-юнацька спортивна 
школа (ДЮСШ). Місцева ДЮСШ покликана виховувати юних спортсменів, 
прищеплювати любов до спорту та фізичної культури. Саме тому ні в якому разі не можна 
закривати її або скорочувати фінансування на утримання ДЮСШ. І навпаки, потрібно 
залучати найкращих тренерів, спеціалістів для роботи в ДЮСШ, щоб був результат 
якомога кращий. В школах треба з дитинства прищеплювати любов до спорту та фізичної 
культури, приділяти цьому значну увагу. Вчителі фізичної культури мають стати 
авторитетами для школярів, щоб дивлячись на них, діти хотіли займатися спортом, брати 
участь у змаганнях та вести здоровий спосіб життя. 

Жителі Великомихайлівської територіальної громади славляться своєю любов’ю та 
пристрастю до спорту, особливо до таких його видів: футболу, міні-футболу, баскетболу, 
гандболу, волейболу, легкої атлетики, шахів, шашок та спортивних бальних танців. Окрім 
цього, на території громади є необхідна інфраструктура для розвитку спорту та фізичної 
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культури, проте ця інфраструктура неефективно використовується, що негативно 
позначається на розвитку спортивної сфери і серед молоді, і серед дорослого населення.  
Тому потрібно, по-перше, вміло і ефективно використовувати наявну інфраструктуру, по-
друге, дбайливо відноситися до всіх спортивних майданчиків, а по-третє, намагатися 
модернізувати та покращувати наявні в громаді спортивні об’єкти. Інфраструктура – це 
основа розвитку фізичної культури і спорту. Якщо буде добре розвинута спортивна 
інфраструктура в громаді, то ймовірність того, що громада буде успішною спортивно, 
виростає у декілька разів.  

У виконавчому комітеті  Великомихайлівської селищної ради, на жаль, не створено 
окремого структурного підрозділу (відділу), який би займався питаннями фізичної 
культури і спорту в громаді. Частину повноважень виконує відділ освіти, культури і 
туризму. Особисто ми вважаємо це  вкрай неправильним, адже на громаду з населенням 
понад 10 тисяч осіб, треба створити окремий структурний підрозділ, який би був 
відповідальним за розвиток фізичної культури і спорту. В крайньому випадку, потрібно 
перейменувати відділ освіти, культури і туризму на відділ освіти, фізичної культури, 
туризму і культури та ввести нову штатну одиницю, яка буде займатися питаннями 
фізичної культури і спорту в громаді.  

Наступним кроком, який позитивно позначиться на розвитку фізичної культури і 
спорту в Великомихайлівській громаді є залучення інвестицій. Зрозуміло, що місцевий 
бюджет не може постійно самостійно фінансувати будівництво спортивних об’єктів на 
території громади, фінансувати спортивні заходи, які популяризують спорт серед 
населення та утримувати заклади фізичної культури. Це все є великим тягарем для 
місцевого бюджету, у якого окрім фізкультурно-спортивної сфери, є ще купа інших. Тому 
громада повинна розвивати свою інвестиційну привабливість, так як залучення інвестицій 
– це нові можливості для розвитку громади, зокрема і розвитку фізкультурно-спортивної 
сфери. 

Не менш важливим кроком, який спрямований на розвиток фізичної культури і 
спорту в громаді, є пропаганда здорового образу життя серед населення. Яким чином це 
зробити? Проводити регулярні спортивні змагання на території громади, організовувати 
фізкультурні акції на кшталт «Рух – це здорово!», «Тато, мама, я – спортивна сім’я», а 
також постійно проводити роботу з молоддю у форматі бесід, лекцій на тему важливості 
спорту та фізичної культури. Обов’язково всі проведені заходи повинні освітлюватися в 
соціальних мережах та у місцевих ЗМІ. 

І зрозуміло, що без спонсорської та меценатської допомоги у спорті ніяк. Тому 
необхідно представникам місцевої влади бути у постійному зв’язку з місцевими 
підприємцями, просити їх про допомогу (закупку інвентарю, обладнання для 
спортсменів). Також не треба забувати і про громадськість. Місцева влада повинна бути у 
діалозі з місцевими жителями, залучати громадськість до обговорення найважливіших 
питань. І тоді разом спільними зусиллями все вийде.  

Щодо позитиву, то 24 грудня 2020 року на засіданні Великомихайлівської 
селищної ради була прийнята Програма розвитку фізичної культури та спорту 
Великомихайлівської селищної ради на 2021-2025 роки. Цей документ заклав основи 
розвитку даної сфери. Прийняття Програми показує, що місцева влада хоча б пам’ятає про 
розвиток фізкультурно-спортивної сфери на своїй території [3]. 

Усе вищеперераховане свідчить про те, що Великомихайлівська територіальна 
громада має значний потенціал для того, щоб перетворитися на спортивну громаду, що в 
свою чергу, позитивно вплине на її цілісність, економічне та соціальне життя, пожвавить 
повсякденне буття та зможе вплинути на зменшення витрат на охорону здоров’я. Але 
лише за умови послідовного та системного плану дій. 

 
 



 
 
 
 
 

 
Одеса, 11 листопада 2021 р. 

 

 

 

 

93  
 

Список використаних джерел: 
1. Про фізичну культуру та спорт : Закон України від 24 грудня 1993 р. № 

3808-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3808-12. 

2. Прo місцеве самоврядування в Україні: Закон України вiд 21.05.1997 
[Eлeктрoнний рecурc] – Рeжим дocтупу http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97. 

3. Програма розвитку фізичної культури та спорту Великомихайлівської 
селищної ради на 2021 – 2025 роки від 24.12.2020 року № 54 –VІІІ  –7. – Режим доступу: 
http://vms-rada.gov.ua/dokumenty/rishennia/465. 
 
 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 
ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА 

УСТАНОВ 
 

Добрянська Н.А., д.е.н., професор  
Рибакова Т.В., здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти 

Державний університет «Одеська політехніка»,  
м. Одеса 

 
Реформування української системи охорони здоров'я, введення медичного 

страхування неминуче супроводжуються розвитком ринкових відносин в цій сфері. У 
даних умовах питання підприємництва та впровадження сучасного менеджменту 
набувають особливої актуальності. 

Основною метою підприємництва є отримання прибутку, що можливо лише при 
здійсненні ефективної господарської діяльності. Але для того, щоб діяльність залишалася 
ефективною і позитивно розвивалася, необхідний якісний менеджмент, який здатний 
орієнтувати систему управління на отримання високих результатів з найменшими 
витратами ресурсів. І теорія управління ефективністю, що виникла наприкінці ХХ 
століття, і покликана забезпечити такий рівень менеджменту на підприємствах різних 
сфер діяльності. 

Системи управління ефективністю призначені для передачі очікуваних результатів 
діяльності організації працівникам, які потім досягають їх [1]. По суті, функції такої 
системи включають: «створення, визначення та забезпечення дотримання ідентичності 
співробітників, поки вони знаходяться на робочих місцях» [1, c. 154]. Будинки й 
приміщення можуть виконувати аналогічні функції – лікарні призначені для оптимізації 
видимості пацієнтів медичним персоналом (і, відповідно, медичного персоналу їх 
менеджерами). Покращена видимість розглядається як підвищення якості, ефективності та 
результативності медичної допомоги [2]. 

У зв'язку з цим, управління ефективністю має забезпечувати використання як 
зовнішніх, так і внутрішніх стимулів для успішної роботи медперсоналу та менеджерів 
медичних підприємств та установ, а також поліпшення видимості пацієнтів 
медперсоналом і видимості менеджерами результатів роботи медперсоналу. Причому, 
якщо технічний персонал медичних підприємств та установ досить стимулювати, 
використовуючи лише зовнішні мотиватори, то для медперсоналу і менеджерів необхідні 
як зовнішні, так і внутрішні мотиватори. 

Однак, крім мотивації, в управлінні ефективністю повинні бути закладені і інші 
елементи управління людськими ресурсами, а також інших важливих аспектів 
забезпечення безперервного і стійкого зростання ефективності діяльності медичних 
підприємств та установ. Тут можна навести думку британського дослідника С. Хатчінсон, 
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яка підкреслює, що управління ефективністю має багато різних значень, але, по суті, воно 
є поліпшенням ефективності, і, як правило, відноситься до ряду ініціатив в галузі 
управління, які прагнуть зробити ефективність більш " керованої "[3, с. 2]. Його можна 
розглядати з різних точок зору, включаючи стратегії, організаційної поведінки, 
операційного менеджменту, економіки, бухгалтерського обліку та, безумовно, управління 
людськими ресурсами. 

Таким чином, підбиваючи підсумок вищевикладеного, можна визначити поняття 
управління ефективністю діяльності медичного підпиємства (установи) як систематичний 
і безперервний (циклічний) процес вдосконалення різних аспектів діяльності, що включає 
планування, оцінку, моніторинг результатів роботи і управління поведінкою працівників, 
спрямований на забезпечення сталого зростання ефективності діяльності медичної 
установи. 

Для виконання основних функцій і координації процесу управління ефективністю 
медичні установи та їх підрозділи повинні очолювати професійні менеджери, які мають 
спеціальну освіту і добре знайомі зі специфікою роботи закладів охорони здоров'я. 

Керівником медичної установи, на наш погляд, повинен бути не головний лікар, 
який крім адміністративних функцій займається лікуванням та іншими відволікаючими 
обов'язками, що не дають йому можливість зосередиться на вирішенні стратегічних і 
оперативних управлінських проблем установи, а професійний менеджер, добре знайомий 
зі специфікою роботи в сфері охорони здоров'я і має необхідні навички та компетенції з 
управління ефективністю роботи медичних підприємств та установ. 

Процеси відходу від централізованого управління системою охорони здоров'я, 
посилення комерціалізації цієї сфери діяльності і орієнтації її на конкретного споживача 
медичних послуг, безумовно, призведуть до підвищення конкуренції між медичними 
підприємствами та установами. Перенесення центру прийняття рішень з центральних та 
місцевих органів влади на рівень менеджменту медичних підприємств та установ вимагає 
перегляду підходів до оцінки ефективності їх діяльності. На нашу думку, для української 
практики корисним буде накопичений зарубіжний досвід управління і критерії оцінки 
ефективності медичних підприємств та установ, в яких вони розглядаються як суб’єкти 
прийняття управлінських рішень. 
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ДЕРЖАВНИЙ МЕХАНІЗМ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ МЕДИЧНОЇ 
РЕАБІЛІТАЦІЇ В УКРАЇНІ  

 
Добрянська Н.А., д.е.н., професор  

Лебедєва В.В., д.е.н., професор  
Яворський Б.І., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 

Державний університет «Одеська політехніка»,  
м. Одеса 

 
У законопроєкті «Про систему реабілітації в Україні» (2017 року), система 

реабілітації визначається як сукупність суб’єктів реабілітації, урегульовані   
законодавством   відносини між ними, а також визначені законодавством вимоги, 
стандарти та нормативи реабілітації, метою застосування яких є досягнення у визначений 
термін стійкого, оптимального відновлення порушених функцій особи, пристосування її 
до навколишнього середовища та/або навколишнього середовища до неї й участі в 
соціальному житті зі зміненими у зв’язку із обмеженням життєдіяльності соціальними 
функціями [1]. 

Медична реабілітація є системою, що складається з чотирьох взаємодіючих, але 
відносно самостійних підсистем: 

- керуючої – розмежування за рівнями суб’єктів управління функцій 
адміністрування, регулювання, фінансування та їх реалізація через відповідні 
інституційні, організаційно-правові та фінансові механізми управління з метою створення 
умов для доступності медичної допомоги; 

- функціональної – вертикальний та горизонтальний перерозподіл ресурсів 
та засобів між суб’єктами (заклади, що забезпечують цілісність системи реабілітаційних 
послуг) реабілітаційного процесу з урахуванням різних видів їх діяльності через 
механізми регламентування, адміністрування, планування, фінансування (інвестування) 
тощо для забезпечення готовності закладу до відновного лікування; 

- цільової (результативної) – формування ієрархії цілей, перекладання цілей 
на «мову» ресурсів та визначення індикаторів результату; 

- забезпечуючої (процесної) – створення умов перетворення вихідних рішень 
в результат через кадрове, інфраструктурне, фінансове, інформаційне та технологічне 
забезпечення взаємопов’язаних дій окремих підпроцесів медичної реабілітації в межах 
прийнятої технології відновного лікування. 

Як видно, дієвість кожної підсистеми визначається специфічною сукупністю 
механізмів управління, направлених на реалізацію конкретної цілі, а ефективність всієї 
системи медичної реабілітації потребує формування організаційного механізму 
управління, що забезпечить відповідними ресурсами та інструментами взаємодію між 
підсистемами. Адже, результатом виконання функції організації системи медичної 
реабілітації є забезпечення чітко структурованої взаємодії між суб’єктом управління та 
об’єктом управління. 

Фінансування медичної реабілітації в провідних країнах світу можна виокремити 
кілька підходів [2, 3, 4]: 

- структурована система медичного страхування – державне обов’язкове 
страхування, приватні страхові фонди: Німеччина, Франція та Ізраїль (+лікарняні каси), 
Нідерланди (+система доплат); 

- послуги медичної реабілітації фінансуються за рахунок структур державного 
страхування через систему соціального страхування: Швейцарія (медична та пенсійна 
страховка: медичне страхування, страхування інвалідності, страхування травматизму), 
Фінляндія (Акт реабілітаційних послуг, Акт про страхову компенсацію реабілітації), 
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Австрія, Бельгія, Угорщина; 
- високий рівень державних витрат (більше 90%) + приватне медичне 

страхування: Великобританія, Швеція; 
- низький рівень державних витрат у порівнянні з іншими європейськими 

країнами, спеціальний податок + система доплат населенням: Іспанія. 
Окремої уваги, в аспекті імплементації в Україні моделі ефективної організації 

реабілітації, заслуговує досвід Польщі [5, 4]. 
Функціональний блок державного механізму організації системи медичної 

реабілітації включає в себе комплекс організаційних заходів, адміністративних методів та 
інструментів для забезпечення координації та стандартизації діяльності суб’єктів надання 
комплексу реабілітаційних послуг, що здійснюється на всіх рівнях медичної допомоги на 
базі спеціалізованих реабілітаційних закладів та центрів, відділень лікарень, санаторіїв 
різної форми власності та відомчої підпорядкованості. 

Вагомою є проблема кадрового забезпечення реабілітації, яке не досягає світових та 
європейських стандартів. Кадри потрібні зараз та у великої кількості. З одного боку, 
необхідно дуже швидко побудувати (перезавантажити) якісну вітчизняну освіту. З іншого 
– напрацювати процедури регулювання нових професіоналів у сфері охорони здоров’я для 
роботи у складі мультидисциплінарної реабілітаційної команди. У 2016 році до 
Класифікатора спеціальностей внесені нові професії: «Лікар фізичної та реабілітаційної 
медицини», «Фізичний терапевт» та «Ерготерапевт». У жовтні 2017 року цей перелік 
поповнили «Асистент фізичного терапевта» й «Асистент ерготерапевта». 

При цьому, з урахуванням змін в нормативній документації, існують певні 
невідповідності між тим, що необхідно, і тим, як це зробити. Зокрема, у пакетах послуг 
НСЗУ прописано, що реабілітація в стаціонарних умовах має надаватися 
мультидисциплінарною реабілітаційною командою, до складу якої входять (як і в усьому 
світі) переважно фахівці з вищою немедичною освітою (фізичні терапевти, ерготерапевти 
тощо). Однак окрім згадки про них у вимогах до пакету послуг та у кваліфікаційних 
характеристиках, де вказано, що такі фахівці мають працювати в команді, не існує жодних 
інших нормативних документів, де було б прописано, як цю команду формувати та 
структурувати і як вибудовувати взаємовідносини між її членами. Тобто процедурні 
моменти відсутні. 

Натомість сучасна світова практика свідчить про те, що реабілітаційну допомогу 
необхідно надавати на будь- якому рівні медичної допомоги, тобто не окремо, а в рамках 
усіх ланок. 

Для забезпечення дієвості державного механізму організації медичної реабілітації 
величезне значення має технологізація зазначеного процесу. 
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ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА БОРГОВА БЕЗПЕКА В УКРАЇНІ 

 
Дребот Н.П., к.е.н, доцент,  

Університет банківської справи,  
м. Львів 

 
Державний борг є економічною категорією, яка розкриває сутність фінансово-

економічних відносин і законів його функціонування. Державний борг виступає певним 
видом відносин між державою, яка переважно є позичальником, а також гарантом і 
кредитором; а з іншого боку - юридичні та фізичні особи, що виступають у якості 
кредитора. Природою виникнення державного боргу є невміння держави жити на власні 
кошти та ефективно використовувати позичені кошти. Відповідно до Бюджетного кодексу 
України, державний борг є загальною сумою боргових зобов'язань держави з повернення 
отриманих та непогашених кредитів (позик) станом на звітну дату, які виникають 
унаслідок державного запозичення [1].  

Розмір державного боргу охоплює борги минулих років та нових боргів. 
Накопичення основної суми і прострочених платежів враховуються та обліковуються у 
складі державних боргів. Основними складовими елементами державного боргу є 
внутрішній та зовнішній. 

Внутрішній борг держави формується із боргових зобов’язань перед внутрішніми 
кредиторами. Практикою доведено, що внутрішній борг більш вигідний і є менш 
небезпечний, оскільки сплата за внутрішнім боргом залишається в межах країни. В умовах 
помірних відсоткових ставок, оптимального обсягу залучення коштів жителів країни, 
внутрішній борг не є тягарем для майбутніх поколінь. На практиці різні вікові групи 
громадян позичають один в одного грошові ресурси. Втім, життєвий рівень країни не 
зменшується, а відбувається лише перерозподіл доходу. 

На відміну, від внутрішнього державного боргу, зовнішній борг формується із 
запозичень у іноземців-кредиторів, і боргові зобов’язання виникають перед іноземними 
кредиторами. Плата за користування зовнішнім кредитом вивозиться за кордон, і в такий 
спосіб надовго обтяжується платіжний баланс країни, створюється залежність країни 
боржника від країни кредитора. 

За даними Міністерства Фінансів України, рівень державного боргу України у 2020 
р. зріс на 553,66 млрд. грн. (27,7%) у порівнянні з 2019р. Сукупний внутрішній борг зріс за 
2020р. на 194,28 млрд грн. (23,15%) у порівнянні з 2019р. Сукупний зовнішній борг 
збільшився за 2020 р. на 359,71 млрд грн. (36,7%) у порівнянні з 2019р (табл. 1).  
    

Таблиця 1 - Динаміка зміни  державного боргу України з 2009 по 2021 рр.(млн.грн.) 
 Загальний борг Зовнішній борг Внутрішній борг 

на 31.12.2009 316 884,6  211 751,7 105 132,9 
на 31.12.2010 432 235,4 +36,4% 276 745,6 155 489,8 
на 31.12.2011 473 121,6 +9,5% 299 413,9 173 707,7 
на 31.12.2012 515 510,6 +9,0% 308 999,8 206 510,7 
на 31.12.2013 584 114,1 +13.3% 300 025,4 284 088,7 
на 31.12.2014 1 100 564,0 +88,4% 611 697,1 488 866,9 
на 31.12.2015 1 572 180,2 +42,9% 1 042 719,6 529 460,6 
на 31.12.2016 1 929 758,7 +22,7% 1 240 028,7 689 730,0 
на 31.12.2017 2 141 674,4 +11,0% 1 374 995,5 766 678,9 
на 31.12.2018 2 168 627,1 +1,3% 1 397 217,8 771 409,3 
на31.12.2019 1 998 275,4 -7,9% 1 159 221,6 839 053,8 
 на31.12.2020 2 551 935,6 +27,7% 1 518 934,8 1 033 333,8 

Джерело: [2] 
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За роки незалежності в Україні державний борг формувався значною мірою під 

впливом потреб оперативного фінансування поточних бюджетних видатків, що 
сформувало його структуру та обсяги. 

Основними причинами швидкого зростання державного боргу України  є: 
 необхідність збільшення валютних резервів для забезпечення стабільності 

національної грошової одиниці; 
 зростання обсягів дефіциту бюджету; 
 залежність від імпорту енергоносіїв; 
 потреби модернізації технічного забезпечення більшості галузей 

національної економіки [3]. 
Стан боргової безпеки можна вважати одним із головних критеріїв в оцінці 

ефективності фінансової політики держави. Тому важливо на сучасному етапі розвитку 
нашої держави здійснювати заходи, які будуть спрямовані на підвищення її боргової 
безпеки. 

Отже, забезпечення оптимального стану державного боргу та підвищення рівня 
боргової безпеки держави можливе через: 

 вдосконалення законодавчої бази щодо формування внутрішньої та 
зовнішньої заборгованості; 

 покращання системи судочинства щодо боргових правовідносин і нагляду за 
дотриманням чинного законодавства з цих питань; 

 спрямування запозичених коштів на фінансування розвитку базових галузей 
економіки та інфраструктури, запровадження новітніх технологій з метою забезпечення 
майбутнього зростання доходів. 
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 Як відомо, розподіл загальновизначених у Конституції України повноважень 
громади та її органів здійснюється Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», який розділяє ці права та обов’язки між суб’єктами їх здійснення – це базового 
рівня (радами, їх виконавчими органами, сільським, селищним, міським головою) та 
регіонального рівня (повноваження районних й обласних рад). Окрему групу становлять 
делеговані повноваження районних і обласних рад відповідним місцевим державним 
адміністраціям.  
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Щодо повноважень представницьких органів місцевого самоврядування, то як 
стверджує В.М. Вакуленко і М.К. Орлатий, відповідно до згаданого Закону, існує два види 
повноважень: загальні та виключні права й обов’язки. Загальна компетенція визначена ст. 
25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до якої сільські, 
селищні та міські ради правомочні розглядати й вирішувати питання, віднесені 
Конституцією України, цим та іншими законами до їх відання. Поряд із загальною 
компетенцією, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» закріплює 
питання, які вирішуються радами базового рівня на пленарних засіданнях, що є основною 
організаційно-правовою формою діяльності рад. На нашу думку, за своїм змістом 
виключні повноваження згаданих рад, виходячи з предметів відання, можна поділити на 
вісім груп [3]. 

Але, на думку Р.М. Плюща [2], в умовах реформування місцевого самоврядування 
та територіальної організації влади відбуваються зміни в повноваженнях різних органів 
державного управління й органів місцевого самоврядування. На цьому етапі 
децентралізації потрібно розширювати повноваження громад у земельних питаннях. 
Об’єднані територіальні громади довели свою ефективність і спроможність вирішувати 
надскладні питання, нести відповідальність за рішення. Тому необхідно якнайшвидше 
прийняти закон, який дозволяє об’єднаним територіальним громадам впливати на усі 
землі на їхній території, в тому числі – за межами населених пунктів.  

Що стосується делегованих повноважень, то вони, як акцентує увагу на цьому 
питанні П.В. Ворона [1], заслуговують на окреме теоретичне осмислення. Передача 
більшого обсягу повноважень органам місцевого самоврядування супроводжується 
одночасним збільшенням відповідальності органів. Зміцнення позицій місцевого 
самоврядування в країні підвищить відповідальність перед громадянами за забезпечення 
належного рівня їхнього життя. В останні роки відбулися зміни у делегованих 
повноваженнях виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, а саме: участь у 
здійсненні державної регуляторної політики в межах та у спосіб, встановлені Законом 
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»; 
організаційне забезпечення надання адміністративних послуг органів виконавчої влади 
через центри надання адміністративних послуг. 

Визначено, що Концепцією передбачено закріплення за громадами (села, селища, 
міста) найбільшого переліку повноважень. Органи місцевого самоврядування отримують 
необхідні кадрові, фінансові ресурси та інфраструктурний потенціал для виконання 
повноважень. Необхідно зазначити, що об’єднані відповідно до закону та перспективного 
плану громади отримують весь спектр повноважень, які наразі мають міста обласного 
значення. Зокрема, перелік видаткових повноважень об’єднаних територіальних громад 
визначено в ст. 89 та 91 Бюджетного кодексу України (ст. 89 – видатки, що здійснюються 
з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, 
районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно 
із законом і перспективним планом формування територій громад; ст. 91 – видатки 
місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів). 

Загалом, повноваження передаються державою органам місцевого самоврядування, 
що діють на тому рівні адміністративно-територіального устрою, на якому можливо і 
доцільно їх здійснювати з огляду на кадровий, фінансовий, інфраструктурний потенціал 
та ресурси, необхідні для реалізації повноважень на такому рівні. У Концепції зазначено, 
що для оптимального розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування й 
органами виконавчої влади на різних рівнях адміністративно-територіального устрою 
необхідно забезпечити [4]: удосконалення системи залучення громадськості щодо 
розроблення управлінських рішень та контролю за їх реалізацією; визначення достатньої 
податкової бази, що дасть змогу забезпечити виконання органами місцевого 
самоврядування власних повноважень з урахуванням об’єктивних критеріїв фінансування 
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державою делегованих повноважень; утворення на адміністративно-територіальному рівні 
представницьких органів місцевого самоврядування з власними виконавчими органами; 
ефективний державний контроль за дотриманням органами місцевого самоврядування 
вимог Конституції та законів України. 

Отже, створення матеріальних, фінансових, організаційних умов або формування 
кадрового складу для забезпечення виконання органами місцевого самоврядування 
власних та делегованих повноважень повинно здійснюватися з дотриманням таких 
принципів [1, 3]: наявності ресурсів, необхідних для здійснення визначених законом 
повноважень органів місцевого самоврядування; закріплення за місцевими бюджетами 
частини коштів, що надходять від сплати податку на прибуток новостворених юридичних 
осіб, протягом п’яти років від дати інвестування в юридичну особу; надання 
територіальним громадам права розпоряджатися земельними ресурсами в межах своєї 
території, об’єднувати свої майно і ресурси в рамках співробітництва територіальних 
громад для виконання спільних програм та більш ефективного надання публічних послуг 
населенню суміжних територіальних громад; запровадження ефективних механізмів 
участі громадськості у виробленні органами місцевого самоврядування важливих 
управлінських рішень, зокрема з питань визначення стратегії розвитку територіальної 
громади, затвердження статутів територіальних громад, проектів містобудівної 
документації; удосконалення процедури утворення органів самоорганізації населення, 
визначення чіткого порядку надання їм частини повноважень органів місцевого 
самоврядування, а також надання коштів для здійснення зазначених повноважень, 
витрачання ними таких коштів, звітування про їх використання; запровадження механізму 
здійснення місцевими держадміністраціями державного контролю за відповідністю 
Конституції та законам України рішень органів місцевого самоврядування та якістю 
надання населенню публічних послуг. 

Таким чином, розглядаючи проблеми децентралізації, зокрема, перспективних 
напрямів створення сучасних територіальних громад як концептуального положення 
реформування місцевого самоврядування, важливо віднайти баланс централізації й 
децентралізації як певної необхідності забезпечення ефективної діяльності органів 
місцевої і центральної влади.  
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ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПІДГОТОВКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ 

Лешкевич Д.В., здобувачка ступеня бакалавр,  
Граціотова Г.О., к.е.н., старший викладач  

Державний університет «Одеська політехніка» 
м. Одеса 

 
З кожним роком система публічного управління робить упевнений крок вперед до 

створення ідеального механізму функціювання державної служби. Це несе за собою 
позитивні наслідки для країни, але й потребую від публічних службовців відповідного 
рівня компетентності й професіоналізму. З модернізацією державної служби в Україні, 
повинні покращуватися й особистісні та професійні якості осіб, які перебувають на цій 
службі. Утворювання високопрофесійного кадрового складу публічної служби – одна з 
найголовніших задач, яку перед собою ставлять особи, які відповідають за стан 
нинішньою кадрової політики.  

Актуальність аналізу та дослідження питання щодо стану та реформування системи 
професійної підготовки державних службовців в Україні полягає : 

1. У тому щоб підняти конкурентоздатність української економіки на новий рівень; 
2. У формулюванні нових, більш прогресивних задач, цілей, функцій державної 

служби, які орієнтовані на забезпечення прав і свобод людини й громадянина, на 
реалізацію усіх потреб населення; 

3. У формуванні умов щодо покращення суспільного статусу та авторитету 
публічного управління; 

4. У потребі отримання ефективної роботи, та результатів державної служби; 
5. У розбудові демократичної, соціальної, правової держави;. 
Становлення єдиної загальнодержавної системи підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації державних службовців в Україні здійснюється на конституційних 
положеннях, засадах законодавства про державну службу, освіту та стандартах 
Європейського Союзу. У цілому нормативно-правова база забезпечення професійного 
навчання державних службовців в Україні постійно оновлюється відповідно до потреб 
держави та суспільства [1]. 

Внаслідок організації та прогресу публічно-правого інституту державної  служби в 
Україні, утворюваних на принципах компетентної, професіональної та правомірної 
діяльності, було виявлено ряд проблемних моментів, яким необхідно надати ретельного 
дослідження, з боку науковців. Зазначмо найсуттєвішу проблему серед них  підготовка 

або підвищення кваліфікації державних службовців, які можуть здійснювати свої функції 
та повноваження в реаліях сучасних соціально-економічних умов. Існує два аспекти, які 
чітко зв’язані між собою, створюючи єдиний процес становлення державної служби та 

підготовка й покращення рівня кваліфікації публічних службовців. На цей час практично 
не залишилось питань зі сфери  державного управління, які б не торкалися проблем 
професіоналізму та надання належної підготовки публічних службовців. З цього витікає 
пряма потреба здійснення сукупності дій щодо утворення та підтримки інноваційної 
політики у сфері освітніх послуг задля підвищення ефективності  навчальних процесів [2]. 

Підготовка та навчання будь-якого державного службовця повинна ґрунтуватися на 
принципі безперервність процесу навчання: кожен з них повинен бути охоплений 
системою професійної освіти для отримання додаткових знань, умінь, навичок при будь-
яких обставин, часового проміжку. 

Теоретичні основи реформування системи підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації державних службовців, як основних компонентів їх безперервної 
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освіти та професіоналізації державної служби, розроблені на цей час недостатньо. 
Малодослідженими залишаються питання практики: організації діяльності навчальних 
закладів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, 
можливостей впровадження новітніх форм і технологій навчання, добору, кваліфікації та 
досвіду, підготовки викладацького складу, оцінювання ефективності навчання, 
оптимізації управління системою навчання державних службовців в Україні [3]. 

Доведено, що реформа системи професійної підготовки державних службовців 
являє собою явище історичне: потреба в ній виникає лише тоді, коли для неї існують 
об’єктивні передумови; необхідні перетворення регулюються законодавчими актами та 
контролюються спеціальними державними органами. Реформування системи підготовки 
державних службовців нерозривно пов’язано зі становленням державної служби України, 
є складовою її кадрового забезпечення. Реальність є такою, що становлення самої 
державної служби та системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
кадрів для неї відбувається в умовах зміни напряму  суспільного розвитку, типу культури, 
моральних орієнтирів [4]. Структура закладів професійної освіти в Україні змінюється 
разом з реформуванням структури державної служби. Для України характерною ознакою 
в підготовці державних службовців є поєднання елементів різних систем навчання: 
децентралізованої, що включає до себе необмежену кількість навчальних закладів та 
централізованої системи, до якої входить один головний навчальний заклад і його філіали 
[5]. 

Якщо звернутися до зарубіжних країн, то там можна побачити цікаві нововведення, 
які б могли б непогано вписатися в реалії сучасної України. Перелічимо деякі з них: 

1. У багатьох країнах розроблені і застосовуються кваліфікаційні характеристики 
державних службовців, що є базисом «ідеальних моделей», які охоплюють різноманітні 
категорії чиновників.  

2. У останні роки за рубежем відбуваються зміни в підходах до методики 
викладання й змісту предмета «Регіональне управління»: відбувається поступове 
переміщення його з сфери соціальних наук у сферу бізнесу і менеджменту; у програмах 
викладання державного управління на всіх рівнях посилилася увага до прищеплювання 
навичок і зменшилася орієнтованість на знання.  

3. Навчальні програми за фахом «Регіональне управління» багато в чому можуть 
спиратися на той же загальний теоретичний фундамент менеджменту, що й школи 
бізнесу, але робиться акцент на специфічні задачі і критерії ефективності діяльності 
конкретно в сфері державного управління.  

4. У більшості європейських країн і в США зміст навчання і професійного 
розвитку державних службовців формується на основі спеціальних досліджень потреб 
службовців у знаннях і навичках, що обумовлені кваліфікаційними вимогами до посади.  

5. При упорядкуванні програм навчання в школах бізнесу основна увага 
приділяється їх високій практичній спрямованості. 

6. Багато закордонних дослідників питань управління говорять про початок 
нового часу – «часу лідерів», у якому головна роль в управлінні належить справжнім 
лідерам. 

7. Етичні проблеми гостро стоять у багатьох країнах на всіх рівнях управління.  
8. Величезне значення надається оцінці ефективності програм навчання за 

допомогою різноманітних методик. Для ефективності навчання, важливе значення має 
практичне закріплення отриманих знань і навичок. 

9. Найважливішу роль у підготовці кадрів державних службовців грає 
професіоналізм педагогічних кадрів. 

Таким чином, стає зрозуміло: Україна ступила но новий етап еволюції майже у всіх 
сферах, у тому числі у державній службі.  Як що влада хоче створити ідеальний механізм 
функціювання державної служби, то повинна потурбуватися о питаннях щодо розвитку 
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державних службовців. Утворювання високопрофесійного кадрового складу публічної 
служби – ця ціль повинна стати передовою у нашій державі. Що б бути на одному рівні зі 
всіма іншими країнами світу. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДІВ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЗАРУБІЖНОГО 
ДОСВІДУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДЕРЖАВНИХ 

СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ 
 

Степанова А.В., здобувачка ступеня бакалавр 
Гординський С.П., асистент  

Державний університет «Одеська політехніка»,  
м. Одеса 

 
Поняття державної служби пройшло довгий шлях та отримало остаточне 

визначення лише на початку двадцять першого століття. Наразі під поняттям державної 
служби розуміється професійна діяльність, що пов’язана з безпосереднім виконанням 
функцій і завдань держави [1]. Згідно до Закону України «Про державну службу» до 
основоположних функцій української держави віднесено наступні [2]: 

– проведення аналітичних міркувань стосовно політики держави на рівні галузей, 
регіонів та країни загалом; 

– регулювання та спостереження за фінансовими та майновими ресурсами, що 
знаходяться у власності держави; 

– підготовка пропозицій, проектів, програм, стратегій та концепцій стосовно 
формування та вдосконалення державної політики; 

– виконання програм розвитку по регіонам та галузям; 
– інші функції, які зазначені у нормативно-правових актах України. 
Наразі велика кількість вчених та науковців стурбована проблемами професійної 

підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців. Але під час дослідження 
проблематики цього явища зазвичай приділяється увага соціологічному, управлінському 
та політичному аспектам цього питання, в той час як професійне навчання у цій сфері 
потребує детального дослідження з точки зору адміністративно-правового виміру [3]. 
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Сучасна дійсність надає Україні можливість озиратися на досвід, що був здобутий 
іншими країнами та використовувати його у якості наглядного прикладу для 
реформування процесу професійної підготовки державних службовців. 

При дослідженні зарубіжного досвіду слід зауважити, що велика кількість країн 
Європи вдалася до адміністративних та державних реформ за останні декілька десятиліть. 
Проблеми професійної підготовки держаних службовців, з якими Україна лише починає 
повноцінно зіштовхуватися сьогодні, значно раніше були помічені у країнах 
Європейського Союзу. 

Сучасній науці відомо якнайменш чотири визначні моделі професійної підготовки 
та підвищення кваліфікації службовців [4]. Однією з найвідоміших є англосаксонська 
модель. Англосаксонська модель поєднує у собі риси державного управління і бізнесу та 
передбачає здобуття державними службовцями не лише навичок, які приходяться у нагоді 
на державній службі, а й пропонує суміщати їх з комерційними навичками та вміннями. 

Наступною досить поширеною моделлю підготовки державних службовців є 
північноамериканська модель. Ця модель передбачає освітній процес, який будується на 
засадах поєднання різноманітних дисциплін. Тобто це міждисциплінарний підхід до 
надання освітніх послуг службовцям. Зазвичай він характеризується присудженням особі 
бакалаврського або магістерського рівню освіти. 

Важливе місце серед моделей освіти також займає французька, яка наполягає на 
необхідності існування у суспільстві певної еліти, яка має володіти навичками та 
вміннями, що притаманні висококваліфікованим службовцям органів державної та 
місцевої влади. Здійснення професійної підготовки у даному випадку покладено на 
Національну школу державного управління, яка є центром французької системи. 

При цьому французька модель базується на освіті людей, які вже попередньо 
мають освіту, що не пов’язана з державною службою. Задля навчання за цією моделлю 
варто мати вищу освіту чи досвід праці в органах державної або місцевої влади. 

І остання модель, на якій слід зауважити, це німецька модель професійної 
підготовки державних службовців. За основу вона бере перш за все юридичну освіту, яка 
доповнюється спеціалізованими курсами підвищення кваліфікації для службовців 
нижчого та середнього рівнів (рангів, категорій тощо). Німецька модель приділяє значно 
більше уваги основному процесу навчання, тобто здобуттю вищої освіти, а процес 
підвищення кваліфікації та підготовки/перепідготовки державних службовців ставить на 
друге місце. 

В Україні при дослідженні професійної державної служби можна помітити ознаки 
та характерні риси англосаксонської та французької моделей професійної підготовки 
державних службовців. З англосаксонської моделі Україна перейняла засіб мотивування 
державних службовців до проходження курсу професійної підготовки та підвищення 
кваліфікації шляхом запровадження щорічної оцінки навичок державних службовців та їх 
діяльності в цілому. Але у проведенні цього заходу в Україні та, наприклад, у 
Великобританії, де бере своє коріння англосаксонська модель, майже без докладання 
зусиль можна виокремити перелік вагомих відмінностей у цьому процесі. 

Якщо розглядати процес щорічної оцінки державних службовців у Великобританії, 
то варто розуміти, що він являє собою ретельне дослідження потреб державних 
службовців у тренінгах та семінарах, а також оцінювання загального процесу діяльності 
органів державної влади. Оскільки проведення оцінювання є щорічним заходом, 
спеціалісти отримують змогу оцінювати результати навчального плану, знаходити його 
недоліки та поступово позбавлятися їх [4]. 

В той час як в Україні щорічне оцінювання являє собою досить примітивний захід, 
який складається з трьох етапів: визначення завдань, функцій та обов’язків державних 
службовців; проведення дослідження, яке має з’ясувати наскільки ефективною є 
діяльність службовців органів місцевої та державної влади шляхом зіставлення 
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покладених завдань та відсотку їх практичного виконання; підведення підсумків щодо 
ефективності роботи, що була проведена у календарному році. 

Окрім досвіду Великобританії Україні варто запозичити його у Німеччини. 
Основним чинником успіху німецької моделі професійної підготовки є відсутність перерв 
під час здобуття освітніх навичок. Німецька модель підготовки державних службовців є 
системною та безперервною, тобто передбачає отримання базової освіти, проходження 
курсів перепідготовки і курсу підвищення кваліфікації [4]. 

Також цікавою для України є «відкрита» модель професійної підготовки державних 
службовців, яка широко практикується у Сполучених Штатах Америки. Вона 
характеризується відсутністю єдиної системи підготовки службовців, оскільки кожен 
штат має власні університети, академії, інститути та інші заклади вищої освіти, які 
формують професійні програми залежно від професійних потреб певної місцевості. Це 
надає змогу випускати спеціалістів, які є затребуваними в органах влади відповідного 
штату, оскільки кожен вищий навчальний заклад певної місцевості готує індивіда – 
державного службовця – до конкретної роботи [5]. 

Отже, професійна підготовка державних службовців органів влади різних рівнів 
завжди посідала значне місце у питанні розвитку державної служби. Україна зараз на тому 
етапі, коли їй варто остаточно визначитись з основним напрямком, у якому вона буде 
спрямовувати свій розвиток і надалі. У цьому виборі вона має покладатися на досвід 
країн, які вже минули цей етап розвитку державної служби. 
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означає виникнення різних за ступенем керованості ризиків і загроз економічній безпеці. 
Економічна безпека регіону ґрунтується на здатності сфер і елементів системи 

функціонувати при дотриманні вимоги забезпечення допустимих ризиків, зберігати 
стійкість під впливом погроз і негативного впливу сукупності факторів. Найбільш 
важливими і контрольованими сферами економічної безпеки території є: якість життя 
населення, виробнича і фінансова складові, бюджет і інфраструктура, інвестиційний 
потенціал. 

Результати прогнозування найважливіших показників розвитку соціально-
економічної сфери території і рівня її економічної безпеки, дозволяють оцінити наслідки 
прийнятих управлінських рішень і ризики їх реалізації як відгук системи на дію 
сукупності керованих і некерованих факторів. 

Умови невизначеності та підвищеного ризику з боку політичних, економічних, 
військових та інших факторів вимагають від органів державної влади ефективного 
застосування методів антикризового прогнозування соціально-економічного розвитку 
держави та окремих його територіальних одиниць. Забезпечення умов для створення 
керованого процесу мінімізації негативних наслідків дії ризиків і забезпечення високого 
рівня економічної безпеки є складною методологічною (з точки зору розробки і реалізації 
апарату застосовуваних методів та інструментів) і прикладною задачею [1, с. 124]. 

Увага органів управління зосереджено на пошуку ефективних інструментів 
регулювання і контролю соціальних і економічних викликів і загроз, ризиків і 
дестабілізуючих систему чинників. Оцінка ймовірності впливу зовнішніх і внутрішніх 
процесів і явищ, масштабів їх впливу на параметри соціально-економічної динаміки 
регіонів лежить в основі розробки прогнозів територій. 

Успішність функціонування економіки регіону, його стійкість і економічна безпека 
строго і безпосередньо залежать від якості побудови прогнозних документів та 
адекватності прийнятих управлінських рішень. Вченими і практиками в області 
державного управління розроблено значну кількість підходів, запропонований ряд 
інструментів, спрямованих на оцінку вірогідності показників і індикаторів розвитку 
територій.  

При прогнозуванні показників соціально-економічного розвитку території та рівня 
її економічної безпеки передбачається, що зберігаються основні параметри і умови 
національної та регіональної систем: зовнішні і внутрішні фактори ризику, які впливають 
на соціально-економічні процеси, що протікають на території регіону; реалізуються 
заплановані програми і реформи; відтворювальний процес протікає в рамках планованого, 
органами влади, економічного циклу; раціонально розподіляється вироблений продукт і 
дохід. При такому стратегічному плануванні не враховується набір факторів, що 
породжуються нестабільністю економічного та політичного середовища, поведінкою 
економічних суб'єктів, соціальної обстановкою та інших. 

Процес ідентифікації та аналізу ризиків в рамках прогнозування розвитку 
соціально-економічної системи мезорівня є основою процедури оцінки ризику прийняття 
рішень органами управління [2, с. 83]. 

В останні час зростає самостійність територій, які несуть все більш серйозну 
відповідальність за підсумки свого антикризового управління. Однак, державі необхідно 
постійно проводити ефективні антикризові програми, підтримувати регіони, щоб 
уникнути в них кризового стану. Соціально-економічне становище областей України, 
можна пояснити, як об'єктивними причинами (галузева структура, макроекономічні 
ситуація, природні ресурси, демографічні умови), так і суб'єктивними причинами, і перш 
за все - методами управління територією.  

В останні роки проведення економічних реформ показало, що регіони, які 
використовують прогресивні підходи до управління розвитком територій, в найменшій 
мірі піддаються кризовим тенденціям. В непростих умовах, в період подолання кризи, 
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порівняльну перевагу мали, насамперед, ті території, які застосовували адекватні сучасні 
інструменти і методи управління власним розвитком. Регулювання територіального 
розвитку може здійснюватися при використанні широкого спектра певних дій, за 
допомогою яких держава стимулює розвиток економіки конкретного суб'єкта, збільшує 
податкову базу, створює додаткові робочі місця, розширює потенціал для тих видів 
економічної активності, в якому у даного регіону є найбільша кількість можливостей [1, с. 
222]. 

Парадигма сталого розвитку, що передбачає динамічний процес послідовних 
позитивних змін, які забезпечують збалансованість економічного, соціального та 
фінансових аспектів, повинна лежати в основі формування підходів до вирішення проблем 
територіальних утворень. Це особливо актуально сьогодні, коли відбувається перенесення 
центру ваги економічних реформ на рівень регіонів і посилення їх ролі в реалізації 
економічної політики держави. Кризова ситуація соціально-економічного розвитку 
території буде виражатися в зниженні: прибутків організацій, якості життя населення, 
доходів бюджету, ВРП і інших показників. Це в свою чергу призведе до скорочення 
робочих місць і тривалої кризи. В даний час антикризове управління територіями України 
має бути направлено на розробку державних регіональних антикризових програм. 

Саме тому управління антикризовим розвитком, формуючи, з одного боку, 
першорядні завдання і цілі власного розвитку на визначеному часовому етапі, з іншого 
боку, стає основою для формування в своєму складі рівних стратегій економічного і 
соціального розвитку регіонів. Природно, що підхід державного антикризового 
територіального управління змінюється в залежності від геополітичної і соціально-
економічної спрямованості держави на певному рубежі розвитку, створених відносин між 
центральними та місцевими органами влади, зовнішньоекономічних умов, тобто від 
системи чинників і критеріїв, що впливають на цільові пріоритети розвитку суспільства.  

Державна територіальна політика антикризового управління сконцентрована на 
забезпеченості стабільного соціально-економічного розвитку територій України, а саме 
забезпечення його економічної безпеки. А також на зниження ступеня міжрегіональної 
диференціації в соціально-економічному становищі окремих територіальних утворень і 
якості їх життя. В якості кінцевого результату даного завдання в процесі реалізації 
державної антикризової політики, націленої на ефективну реалізацію можливостей 
розвитку окремої області, буде забезпечено створення однакових можливостей громадян, 
сприяння розвитку людського потенціалу, перетворення систем державного управління та 
місцевого самоврядування, а також здійснення цілеспрямованої діяльності з формування 
якісного антикризового управління. 
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На будь-якому підприємстві, в будь-якій організації мають працювати розумні 
фахівці, професіонали, це забезпечить розвиток та вдале існування організації, так само і в 
державному управлінні: якщо країною керуватимуть спеціалісти в галузі державного 
управління, то держава буде розвиватися і не втрачатиме свою цінність.  
 Робота держслужбовця є дуже нелегкою, але ще важче підготувати гідних 
працівників цієї роботи. Не маючи любов і повагу до держави і людей, що проживають на 
її території, це взагалі неможливо. Саме від цієї категорії людей залежить рівень життя і 
розвитку країни. 
 Конституційно-правові основи та реформи, а саме: визнання прав та свобод 
людини і громадянина являє собою  основу народовладдя в державі, демократія - тобто 
доцільна та соціально-придатна форма організації і функціонування влади в державі, 
зміцнення соціальних аспектів держави, надання гарантій реального здійснення 
конституційних та законодавчих положень, результативність, ефективність та чесність 
функціонування органів публічної влади зумовлюють необхідність професіоналізації 
роботи структур держави та індивідуальних налаштувань їх працівників [1], майбутніх 
держслужбовців і посадових осіб місцевого самоврядування. Якість державного 
управління напряму та безпосередньо залежить від ефективності діяльності державних 
службовців.  
 Державна служба є визначальною ланкою системи державного управління, від 
результативності та ефективного функціонування якого залежить дотримання 
конституційних прав і свобод громадян, а саме розвиток країни.  
 Функціонування інституту професійної підготовки державних службовців 
пов’язано не тільки з об’єктивними умовами, а й зі суб’єктивним чинником – волею, 
бажанням, інтересами. Низка питань реформування професійної підготовки державних 
службовців в Україні, її об’єктивні й суб’єктивні умови, як елементи соціального базису 
державної служби та держави, досі належно науково не осмислені [1].  
 Якщо йде мова про працевлаштування майбутніх керівників держави варто 
звернути увагу на принципи управління державою. Основними принципами підготовки 
державних службовців є соціально-політичні, тобто демократизм, організаційні принципи 
побудови апарату державного управління – галузевий, функціональний, територіальний, а 
також організаційні принципи функціонування (діяльності) апарату державного 
управління –нормативність діяльності, єдиноначальності, колегіальність, поділ 
управлінської праці; відповідальність за прийняті рішення, оперативна самостійність. На 
основі принципів державного управління утворилася ціла система професійного навчання 
держслужбовців, з них і побудовані методи та моделі підготовки. Професійне навчання – 
набуття та вдосконалення професійних знань, умінь та навичок державними службовцями, 
головами місцевих державних адміністрацій, їх першими заступниками та заступниками, 
посадовими особами місцевого самоврядування, що забезпечить відповідний рівень їх 
професійної кваліфікації для їх професійної діяльності.  
 Ця система чітко показує, чому навчають здобувачів вищої освіти в галузі 
Державного управління або Публічного управління та адміністрування. Протягом 
навчання здобувачам надається комплекс сучасних умінь, знань і навичок, потрібних в 
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державній службі, правових і організаційних основ державної служби; державної кадрової 
політики і кадрової політики в системі державної служби; професіоналізації державної 
служби, формування та діяльності управлінських команд; керівництва та лідерства в 
системі державної служби; особистих чинників в управлінській діяльності [2].  
 Державна служба має стати надійним каналом зв’язку держави та народу, їх 
системної взаємодії, а також виступати рушієм ефективних змін у країні, саме тому 
розроблено цю систему.  
 Державна служба являє собою спеціалізовану сферу діяльності державних 
службовців та з'являється разом із державою як властивий їй елемент. З історіографії 
можна вивести, що держава виникає на такій стадії розвитку суспільства, коли з'являється 
необхідність політичного регулювання суспільного життя. Причини, що викликали 
створення держави, покладені і в фундамент виникнення державної служби. категорії 
«механізм держави» та «державний апарат» органічно поєднані з категорією «державна 
служба» і безпосередньо впливають на її організацію та функціонування [3].  
 Зауважено, що державна служба в Україні вважається одним із найважливіших 
інститутів формування і розвитку державності, від якого залежить функціонування 
суспільно-політичних відносин , вирішення різноманітних завдань і здійснення функцій 
сучасної держави, саме тому важлива підготовка: для надання професіоналізму та 
компетентності майбутнім держслужбовцям.  
 Підготовка має забезпечити раціонально-організоване, демократичне, правове та 
результативне управління, шляхом розвитку своїх інституційних засад і професіоналізації 
персоналу, запровадження сучасних стандартів обслуговування особи, суб’єктів 
суспільної системи.  
 Аналізуючи перепони на шляху реформування державної служби, фахівці 
зазначають, що наявні структури, що забезпечують розвиток державної служби, мають 
безпосередній інтерес до збереження неконсолідованої системи управління державною 
службою, бо створення єдиної системи позбавить їх статусу, тому вони проходять 
неабияку підготовку. Від професіоналізму й компетентності, морально-етичних 
якостей державних службовців безпосередньо залежить ефективність функціонування 
системи державної служби. Сучасне суспільство не може змиритися з непрофесіоналізмом 
державного управління, з непередбачуваністю дій представників влади. Зниження 
професіоналізму кадрів держапарату може стати однією з причин дезорганізації 
управлінських процесів, призвести до зниження управлінської дисциплін.  
 У професійному розвитку державних службовців можна виділити два аспекти [4]:  

 професійно-кваліфікаційний розвиток, пов’язаний переважно з навчанням і 
самоосвітою, набуттям нових знань і нового досвіду; 

 професійно-посадовий розвиток в основному пов’язаний з професійною 
розстановкою кадрів за умови врахування здібностей і можливостей кожного працівника, 
оптимального використання в межах певного колективу працівників, що володіють 
різними спеціальностями, досвідом, мають різний вік, характер та темперамент.  

Україна розвивається швидкими темпами як демократична, соціальна та правова 
держава з соціально-орієнтованою економікою, її спрямування до світового 
цивілізаційного простору потребує висококваліфікований корпус державних службовців.  

 Професійна підготовка людини задля роботи в державних органах є одним із 
провідних напрямів реалізації політики та розвитку держави, для цього застосовуються 
вищезазначені методи та моделі підготовки держслужбовців.  

Управлінські кадри повинні володіти відповідними знаннями та високим рівнем 
інформаційної культури. Сьогодні компетентність державних службовців, їх професійна 
підготовка та фахове володіння знаннями складають основу сучасної парадигми 
кадрового забезпечення державного управління [5].  



 
ІV Міжнародна науково-практична конференція 

«Сучасні управлінські та соціально-економічні аспектів розвитку держави, регіонів та суб’єктів 
господарювання в умовах трансформації публічного управління» 
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Проаналізовано, що в Україні вже існують багато закладів вищої освіти, які 
готують майбутніх спеціалістів в галузі державного управління на 281 спеціальності 
«Публічне управління та адміністрування» та надають якісні знання в сфері державного 
регулювання, застосовуючи різні методи та моделі при підготовці кадрів цієї професії. 
Підготовка, на нашу думку, на вищому рівні, що безпосередньо сприяє удосконаленню 
управління державою.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО 

МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ 
МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Цубенко В.Л., д.і.н., професорка кафедри філософії, політології, психології та права 

Одеська державна академія будівництва та архітектури 
м. Одеса 

 
Актуальність теми даного дослідження полягає у тому, що сучасна Україна 

потребує реформ, які мають бути направлені на зміни у сфері містобудівної діяльності. 
Проблемні питання щодо пошуку напрямів удосконалення правового та організаційного 
механізмів державного управління у сфері містобудування на сьогодні ще недостатньо 
досліджені. Сфера містобудування має проблеми неузгодженості норм містобудівного 
законодавства між собою та законодавства, що регулює інші галузі економіки. Окремі 
аспекти згаданої тематики розглядали такі вчені, як С. Ківалов, М. Дьомін, Є. 
Клюшниченко, О. Сергієнко, В. Мещеряков, О. Селезньова, Ю. Чепелевський, Є. 
Юрченко та інші.  

Базові вектори у сфері містобудівної діяльності викладені у Законах України, 
зокрема: «Про основи містобудування», «Про архітектурну діяльність», «Про 
регулювання містобудівної діяльності», «Про Генеральну схему планування території 
України», «Про будівельні норми», «Про комплексну реконструкцію кварталів 
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(мікрорайонів) застарілого житлового фонду», «Про землеустрій», іншими нормативно-
правовими актами. 

Державна політика у містобудівній діяльності здійснюється шляхом вироблення, 
прийняття та застосування нормативно-правових актів, будівельних норм та правил щодо 
планування, забудови та іншого використання територій. Державний контроль, як гарант 
ефективного та збалансованого розвитку інфраструктури для громадян України, запобігає 
порушенню чинного законодавства в містобудівній діяльності.  

Державний контроль у сфері містобудування здійснюється центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-
будівельного контролю, органами місцевого самоврядування та іншими уповноваженими 
на це державними органами [1].  

Сучасна система державного управління у сфері містобудування потребує 
поєднання як планування, так і регулювання. Інструментом державного регулювання 
планування територій є містобудівна документація, яка поділяється на документацію 
державного, регіонального та місцевого рівнів [2]. 

У процесі планування розвитку міста на рівні містобудівної системи (локальної чи 
регіональної) регулювання діяльності здійснюється за допомогою традиційного 
генерального плану населеного пункту, що періодично актуалізується та є інструментом 
управління держави, а також органів місцевого самоврядування у містобудівній сфері [3]. 
Конфлікти навколо будівництва в Україні слугують ознакою кризи моделі управління 
містобудівним процесом.  

Однією із сучасних концепцій публічного управління та адміністрування є проєкт 
Концепції публічного управління у сфері містобудівної діяльності на 2019–2030 роки та 
затвердження плану заходів з її реалізації [4]. Ця Концепція розроблена з метою 
забезпечення потреб розвитку національної економіки, сфери містобудівної діяльності, 
соціальної сфери у продукції та послугах підприємств та організацій будівельної галузі.  

Державна політика у сфері містобудівної діяльності має бути спрямована на 
забезпечення високих стандартів проживання, створення ефективних фінансово-
економічних, технічних, організаційних і правових механізмів для вдосконалення 
соціально-економічного та просторового розвитку держави, регіонів та населених пунктів. 
Концепція передбачає дотримання при розробленні проєктів законів та інших 
нормативно-правових актів таких принципів: повнота, прозорість та доступність 
інформації про містобудівну діяльність для всіх її учасників; підвищення ролі 
громадськості при прийнятті рішень щодо містобудівної діяльності; пріоритетність 
збереження культурної спадщини та навколишнього природного середовища; усунення 
корупційних ризиків; дерегуляція господарської діяльності, максимальна інтеграція та 
автоматизація дозвільних процедур [4].  

У 2019 р. Президент України Володимир Зеленський видав Указ «Про Цілі сталого 
розвитку України на період до 2030 року» [5]. Було започатковано процес адаптації 17 
глобальних Цілей Сталого Розвитку та 169 завдань [6]. Україна приєдналася до 
глобального процесу забезпечення сталого розвитку. З урахуванням специфіки України 
містобудування позиціонується як один з ключових рушіїв змін для зменшення 
просторової нерівності, сприяння міському клімату, прискорення реагування на міські 
кризи, забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міст, 
інших населених пунктів. Органи місцевого самоврядування можуть здійснювати заходи 
зі запобігання неконтрольованому розростанню міст, зменшення обсягів викидів вуглецю 
в містах, протидіяти сегрегації, забезпечити ефективні механізми контролю в галузі 
будівництва.  

Відносини у сфері містобудівної діяльності формують складну систему суспільних 
відносин, яка характеризується необхідністю взаємодії публічних та приватних інтересів. 
Удосконалення організаційно-правового механізмів державного управління у сфері 
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містобудівної діяльності повинно відбуватися з використанням адміністративних, 
нормативно-правових, економічних та соціальних інструментів механізму управління.  

 Підсумовуючи зміст і значення організаційно-правового управління сфери 
містобудівної діяльності, можна зазначити, що за роки незалежності в Україні було:  

1) створено правову базу, яка регулює планування територій на 
загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях; 

2) впроваджено систему аналізу стану містобудування, прогнозування його 
розвитку; 3) встановлено контролі за дотриманням законодавства у сфері містобудування;  

4) створено вимоги щодо охорони культурної спадщини, ліцензуванні видів 
господарської діяльності з будівництва об’єктів.  

Містобудівна діяльність є одним із важливих чинників, підґрунтям для підвищення 
рівня і якості життя населення. Реалізація цілей Сталого розвитку дасть змогу створити 
ефективне містобудування в Україні. 
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Nowadays modern requirements for civil servants are skills and abilities. Skills are 

required to evaluate effectively the information used in the decision-making process in their 
work. A civil servant with good analytical skills will more easily detect contradictions in 
information and will most accurately determine its sufficiency. The civil servant in public 
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administration must be able to argue his/her viewpoint, using not only logic, but also intuition 
and empathy, which will allow him to be sensitive to the needs of the consumer. 

Reference literature regards critical thinking as the process of analysing information in 
order to make a logical decision about the extent to which you believe something to be true or 
false [1]. 
Thus, in a narrow sense, critical thinking is interpreted as a correct assessment of statements. 
Canadian professor Ralph H. Johnson defines critical thinking as «a special type of mental 
activity that allows a person to make rational judgments about the proposed point of view or 
pattern of behavior» [2]. Close to this formulation is the opinion of Robert Ennis, who 
characterizes critical thinking as «intelligent reflexive thinking aimed at making an informed 
decision about why to trust and how to act» [3]. 

In a more meaningful sense, critical thinking is the process of thinking carefully about a 
subject or idea, without allowing feelings or opinions to affect you [4]. 

Critical thinking is often underestimated as a urgent competence in the evaluation and 
professional development of civil servants? It is often believed that the experience they have 
gained is enough to make the right decisions at this level. And even if it turns out that this is not 
the case – the negative consequences for decision-making don’t immediately become apparent. 

A civil servant is a citizen of Ukraine who holds a civil service position in a public 
authority, another state body, its staff (secretariat), receives a salary from the state budget and 
exercises the powers established for this position, directly related to the performance of tasks and 
functions of such a public body [5]. 

As it is known a critical thinking person is able to recognize and define a problem; 
productively observe and carefully listen to others; structure ideas; use different sources of 
information, in order to find necessary background; ask corresponding questions; detect and 
explore the beliefs, assumptions and opinions of both own and other people; assess the validity 
of allegations and argument; see the difference between rational and irrational arguments; to 
make Solomon’s decisions and express wise judgements; find efficient solutions [6]. 

All these above mentioned functions are also very important for a civil servant in public 
administration and are key in this field of activity. 

A. Doyle defines the following Top Critical Thinking Skills, which, in our opinion, are 
decisive, for example, when selecting a candidate for a particular position in local or public 
authorities [7]. 

1. Analysis. Part of critical thinking is the ability to carefully examine something, 
whether it is a problem, a set of data, or a text. People with analytical skills can examine 
information, understand what it means, and properly explain to others the implications of that 
information. It includes: asking thoughtful questions, data analysis, research, interpretation, 
judgment, questioning evidence, recognizing patterns, skepticism. 

2. Communication. Often, an employee will need to share your conclusions with his/her 
employers or with a group of colleagues. The specialist need to be able to communicate with 
others to share his/her ideas effectively. He/she might also need to engage critical thinking in a 
group. In this case, the professional will need to work with others and communicate effectively 
to figure out solutions to complex problems. It includes: active listening; assessment; 
collaboration; explanation; interpersonal, presentation, teamwork, verbal communication, written 
communication. 

3. Creativity Critical thinking often involves creativity and innovation. The specialist 
might need to spot patterns in the information he/she are looking at or come up with a solution 
that no one else has thought of before. All of this involves a creative eye that can take a different 
approach from all other approaches. It includes: flexibility, conceptualization, curiosity, 
imagination, drawing connections, inferring, predicting, synthesizing, vision. 

4. Open-Mindedness. To think critically, the specialist needs to be able to put aside any 
assumptions or judgments and merely analyze the information you receive. He/she need to be 
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objective, evaluating ideas without bias. It includes: diversity, fairness, humility, inclusiveness, 
objectivity, observation; reflection. 

5. Problem Solving. Problem solving is another critical thinking skill that involves 
analyzing a problem, generating and implementing a solution, and assessing the success of the 
plan. Employers don’t simply want employees who can think about information critically. They 
also need to be able to come up with practical solutions. It includes: attention to detail, 
clarification, decision making, evaluation, being grounded, identifying patterns, innovation [6]. 

From our  viewpoint, there are the following reasons why it is necessary to develop 
critical thinking skills of civil servants in public administration in Ukraine: 

First of all, we create a civil society, where public organizations are able to solve 
problems that cannot to be solved by state bodies. But a public organization consists of citizens 
and individuals endowed with civic competences, which are inextricably linked with critical 
thinking. 

Second reason is the absence of democratic traditions in our society. A totalitarian regime 
does not need critical thinking citizens. We have never developed critical thinking, and those 
who naturally had it and used it were under the pressure of this regime. The so-called 
«traditional» pedagogy, or rather authoritarian, was aimed at educating an obedient citizen, not a 
thinking one. For our stereotypical thinking, even today, the term «critical» often means «to 
criticize» (that is, to say what is bad), and not to think. 

In order to develop critical thinking in civil servants, it is necessary: 
1. To teach them to watch, not listen. Collect data through personal inspections and 

observations as much as possible, and not from the explanations of the subordinates responsible 
for this area. 

2. To structure classes with civil servants in such a way that each student can connect the 
information received with his/her own experience and draw his/her own conclusions; 

3. To build the training program so that it should include cases with recipients of public 
services on the development of «the ability to ask questions» and «assessment of statements». 

4. To teach the leader or future leader to predict the course of events in the future based 
on the analysis of the past (for example, analysis of the trend of statistics). 

5. To include in the retraining program the writing of essays on topical issues for 
students, which can be an effective method of developing the ability of civil servants to express 
their opinion on a specific topic and the ability to reflect on a specific topic or idea. 

6. When planning and conducting classes, to use the professional experience of civil 
servants, practice-oriented exercises and tasks for the possibility of immediate application of 
critical thinking in matters of local government and interaction with the population and 
colleagues. 

Summing up, it is necessary to emphasize that it is possible and necessary to develop 
critical thinking of employees in the field of public administration. This is a skill that requires 
constant work. Critical thinking is defined by the skills of collecting, processing and applying 
information in order to choose the best way to achieve a certain goal or to resolve a difficult 
situation. Critical thinking is about how to navigate a huge information flow, about how to 
question incoming information. It is important for civil servants to double-check information, not 
to be afraid to look for primary sources and compare several sources. 
 Civil servants have different levels of development of this competence and therefore it is 
important to determine in advance what exactly needs to be formed and developed: knowledge, 
content-value or behavioral component of the «critical thinking» competence. The development 
of critical thinking in adults in the system of advanced training and retraining requires special 
attention to the creation of a meaningful and supportive educational environment. 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Одеса, 11 листопада 2021 р. 

 

 

 

 

115  
 

 References: 
1. Critical Thinking in Oxford Advanced Learner's Dictionary. – [Електроний 

ресурс]. Режим доступу: 
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/critical-
thinking?q=critical+thinking 

2. Вукіна Н. В. Критичне мислення: як цього навчати / Н. В. Вукіна., Н. П. 
Дементієвська.  Харків, Україна: Основа; Триада , 2007.  112 с. 

3. Ennis R. H. Critical Thinking Assessment [Електроний ресурс]/ R. H. Ennis –  
Theory into Practice. – 1993. – Vol. 32. –  P. 179-186. – Режим доступу: 
https://doi.org/10.1080/00405849309543594 

4. Critical Thinking in Cambridge Dictionary Online. – [Електроний ресурс].  
Режим доступу: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/critical-thinking 

5. Закон України про державну службу – [Електроний ресурс]. Режим доступу: 
http://www.ukrstat.gov.ua/Zakon/ukr/derg_sl.htm 

6. Пометун Е. І. Критичне мислення для всіх: Самовчитель / Е.І. Пометун, І. М. 
Сущенко, Л. Н.Пилипчатина, І.А. Баранова. – К.: Педагогічна думка, 2017. - 192 с. 

7. Doyle A. Critical Thinking Definition, Skills, and Examples [Електроний 
ресурс]/ A. Doyle.  ThoughtCo. – 2020. - [Електроний ресурс]. – Режим доступу: 
https://www.thoughtco.com/critical-thinking-definition-with-examples-2063745  
 
 

СЕКЦІЯ 4 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

ДЕРЖАВИ 
 
 

ВПЛИВ НЕЛЕГАЛЬНОЇ МІГРАЦІЇ НА НАЦІОНАЛЬНУ БЕЗПЕКУ 
УКРАЇНИ 

 
Балан О.С., д.е.н., професор, зав.кафедри публічного управління та адміністрування 

Димитрієва Т.І., здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Державний університет «Одеська політехніка» 

м. Одеса 
 
 

Територіальне розташування України знаходиться на перехресті шляхів «між 
Сходом і Заходом», що значною мірою упродовж багатьох століть формувало та вносило 
зміни в історичні, культурницькі, духовні й політичні особливості розвитку нашої 
держави. 

Актуальність теми полягає у тому, що впродовж останніх десятиліть географічне 
положення України, почали активно використовувати з метою нелегальної міграції, 
транспортування мігрантів, а також торгівлі людьми. Водночас Україна відіграє важливу 
роль у стримуванні потоків нелегальної міграції зі Сходу до держав Центральної та 
Західної Європи. Найбільша кількість нелегальних мігрантів, які намагаються 
використати територію України, як транзитну є населення країн СНД та Азії.  

Нелегальною міграцією є незаконне переміщення через державний кордон, тобто 
поза пунктами пропуску або з приховуванням від прикордонного та митного контролю. 
Деякі із них використовують підроблені документи або інші документи та візи (або без 
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візи), дехто самостійно чи за допомогою третіх осіб, а також проживання на території 
країни без належного дозволу компетентних державних органів. 

Нелегальна міграція має вагоме значення у структурі міграційних потоків. Вона є 
соціально небезпечною, протизаконною, яка реально загрожує економічним інтересам і 
громадській безпеці держави. Така міграція є однією з причин зростання злочинності, 
поширення небезпечних захворювань, розвитку підпільного ринку праці, виникнення 
напруженості у відносинах між державами.  

Нелегальна міграція не є статичним явищем вона швидко та динамічно 
розвивається в просторі та часі. 

Кількість нелегальних мігрантів щороку зростає. Про це свідчать статистичні дані 
МВС України, Державної прикордонної служби України, Державної міграційної служби 
України із звернень нелегальних мігрантів із заявами про визнання біженцем, або особою 
яка потребує додаткового захисту.  

Останніми роками чітко вимальовується картина різкого підвищення нелегальних 
переміщень, що має свої причини та пояснення. За даними МВС України, нелегальна 
міграція масово проявляється у великих містах, а також у прикордонних зонах, які є 
місцем переправлення нелегальних мігрантів до Європи. 

В деяких випадках нелегальна міграція має кримінальний початок, пов’язаний з 
наркотиками, тероризмом, переправлянням та продажем вогнепальної зброї, торгівлею 
«живим товаром» (людьми) тощо. 

Тривожним є те, що проблемою для суспільства залишається торгівля людьми не 
тільки в Україні, а й в інших державах світу. Злочинці при цьому використовують 
нелегальну міграцію.  

За останні три роки кількість постраждалих від торгівлі людьми зростає. В 
середньому близько тисячі осіб на рік, які змушені звертатись за допомогою до 
Представництва МОМ в Україні. За  рейтингом держав по боротьбі з торгівлею людьми, 
Україна зайняла – 87  місце з 182. 

Наявні проблеми у боротьбі з нелегальною міграцією мають негативні наслідки та 
потребують вироблення ефективних шляхів протидії в сучасних умовах, зокрема: 

 виявлення та перекриття найбільш небезпечних каналів міграції в Україну 
шляхом удосконалення візової політики та якості прикордонного контролю, припинення 
в’їзду до країни нелегальних мігрантів на ділянці кордону з Росією, Білорусією, 
Молдовою; 

 виявлення та викриття на території України злочинних угруповань, які 
займаються організацією переправлення нелегальних мігрантів, виготовленням та 
забезпеченням їх підробленими документами; 

 визначення порядку надання транспортних послуг громадянам з країн 
походження найбільшої кількості нелегальних мігрантів; 

 створення дійового механізму видворення нелегальних мігрантів до місць їх 
постійного проживання або до країн, звідки вони прибули. Для цього необхідно укласти 
відповідні міжурядові угоди, створити місця тимчасового утримання, залучити кошти 
організацій, які мають прибуток від приймання іноземців в Україні тощо. 

Правову основу протидії нелегальній міграції крім конституційних норм 
становлять Закони «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про 
біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», «Про державний 
кордон України», «Про Державну прикордонну службу України», «Про порядок виїзду та 
в’їзду в Україну громадян України», «Про протидію торгівлі людьми» а також Укази 
Президента України «Про додаткові заходи щодо зміцнення законності та правопорядку в 
Україні», постанови Кабінету Міністрів України «Положення про прикордонний режим», 
«Про затвердження Порядку продовження строку перебування та продовження або 
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скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на 
території України» та інші. 

Нелегальна міграція дестабілізує національний ринок праці, призводить до масових 
порушень прав мігрантів, створює осередки напруженості в місцях їх концентрації, 
негативно впливає на кримінальну обстановку в країні. Нелегально зайняті мігранти не 
входять до сфери офіційного працевлаштування й, відповідно, оподаткування, що завдає 
фінансових збитків державі-реципієнту. Оскільки нелегальні мігранти часто вдаються до 
кримінальної діяльності (контрабанди, проституції, наркотрафіку, нелегальної торгівлі 
зброєю тощо), їх розглядають як фактор загрози національній безпеці країни. Все це 
викликає занепокоєння серед тих країн, які стикаються з проблемою нелегальної міграції. 

За прогнозами Інтерполу явище контрабандного переміщення громадян у третьому 
тисячолітті зросте в 5 і більше разів, поряд із цим, як передбачається, відбудеться 
зростання насильницької, економічної та майнової злочинності, незаконного обігу 
наркотиків та ін. 

З огляду на вищевикладене слід зазначити, що підвищена увага до нелегальної 
міграції спричинена виникненням перед державою необхідності протидіяти їй як 
небажаному, шкідливому, суспільно небезпечному явищу. 
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Так склалося що на сьогодні Україна не відноситься до країн Європейсько союзу. 

Євросоюз розглядає Україну як пріоритетну державу у рамках Європейської політики 
сусідства, започаткованої у 2004 році. Але останнім часом діяльність зовнішньої та 
внутрішньої політики України спрямована на Євроінтеграцію. Отже, існує безліч переваг 
для країн, які знаходяться в цьому співтоваристві, серед яких: політичні, економічні, 
культурні та соціальні вигоди. 

Відносини між Україною та Європейським Союзом були започатковані в грудні 
1991 року, коли Міністр закордонних справ Нідерландів, як головуючої в ЄС держави, у 
своєму листі від імені Євросоюзу офіційно визнав незалежність України 

З підписанням та ратифікацією у 2014 році Угоди про асоціацію між Україною та 
ЄС відносини сторін почали розбудовуватися у якісно новому форматі політичної 
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асоціації та економічної інтеграції. Під час підписання Угоди про асоціацію 27 червня 
2014 року Президентом України П.О.Порошенком та під час її ратифікації 16 вересня 2014 
року Верховною Радою України було зроблено заяви, що Україна розглядає укладення 
Угоди про асоціацію як черговий крок на шляху до досягнення кінцевої мети європейської 
інтеграції – набуття повноправного членства України в Європейському Союзі. [1] Разом із 
відповідними угодами ЄС з Грузією та Республікою Молдова було започатковано «нове 
покоління угод про асоціацію відповідно до статті 217 Договору про функціонування 
Європейського Союзу (ДФЄС)». Крім того, синхронна ратифікація Угоди про асоціацію 
Верховною Радою України та Європейським парламентом 16 вересня 2014 року 
засвідчила завершення довготривалих переговорів між нашою країною та ЄС і закріпила 
цивілізований вибір Україною європейського вектору розвитку [2].  

Угода про асоціацію між ЄС і Україною налічує понад тисячу сторінок, включає в 
себе 486 статей, і складається з наступних частин:  
 Преамбула як вступна декларація до Угоди, в якій визначаються загальні цілі і  
базові принципи УА;  
 7 розділів: «Загальні принципи», «Політичне співробітництво і зовнішня  
політика і політика безпеки», «Юстиція, свобода та безпека», «Торгівля і суміжні 
питання», «Економічний і галузеве співробітництво», «Фінансове співробітництво і 
боротьба з шахрайством», а також інституційні, загальні та заключні положення; 
 43 Додатки, в яких визначаються індикативні параметри нормативних актів ЄС  
та законів України, які повинні бути прийняті протягом зазначеного періоду часу з метою 
реалізації положень УА; 
 3 Протоколу. 

Східне партнерство передбачає можливість оновлення договірноправової бази 
відносин ЄС зі східними сусідами шляхом заміни чинних угод про партнерство та 
співробітництво на угоди про асоціацію, створення поглиблених та всеохоплюючих зон 
вільної торгівлі, лібералізацію візового режиму між ЄС та державами-партнерами тощо. 
Стратегічним інтересом України щодо Східного партнерства є надання зацікавленим 
країнам-партнерам перспективи членства в ЄС і, як наслідок, перетворення ініціативи на 
з’єднуючу ланку з політикою розширення ЄС. 

Важливим елементом підтримки міжнародних зусиль з врегулювання ситуації 
навколо України залишаються обмежувальні заходи, запроваджені ЄС у 2014 р. у 
відповідь на агресію Росії проти України. На сьогодні діють такі групи обмежувальних 
заходів ЄС: 

1. Обмежувальні заходи проти фізичних осіб та організацій зв’язку з діями, які 
підривають та загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України 
запроваджені на підставі Рішення Ради ЄС 2014/145/CFSP від 17 березня 2014 р. Санкції 
полягають у замороженні активів фігурантів санкційного списку та обмеженні права їх 
пересування територію держав-членів ЄС.  

2. Обмежувальні заходи у зв’язку з незаконною анексією АР Крим та м. 
Севастополь запроваджені на підставі Рішення Ради ЄС 2014/386/CFSP та поширюються 
на всі операції, пов’язані з імпортом товарів та послуг з АР Крим та м. Севастополь, які за 
відсутності належних дозвільних документів, виданих компетентними органами України, 
що використовуються для розвідки та видобування мінеральних енергоносіїв.  

3. Обмежувальні заходи проти РФ у зв’язку з діями з дестабілізації ситуації в 
Україні запроваджені на підставі Рішення Ради ЄС 2014/512/CFSP - обмежувальні заходи 
поширюються на доступ низки російських банківських установ до первинного та 
вторинного позикових ринків капіталу, обмеження щодо торговельних операцій стосовно 
озброєння та товарів подвійного використання, а також обмеження щодо постачання 
обладнання та технологій, які використовуються в енергетичній сфері..  
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Крім того, на підставі Рішення Ради ЄС 2014/119/CFSP було запроваджено 
обмежувальні заходи проти колишніх високопосадовців України та їх найближчого 
оточення у зв’язку з незаконним привласненням державних коштів України, а також 
зловживанням службовим становищем. Згадані санкції полягають у замороженні активів 
фігурантів санкційного списку. Дія цього санкційного режиму переглядається раз на рік. 

Також, сторони взяли на себе зобов'язання забезпечити захист персональних даних, 
налагодити ефективну співпрацю в сфері міграції, надання притулку та прикордонного 
контролю, підвищити мобільність робочої сили, упорядкувати пересування осіб, боротися 
з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму і з незаконним обігом наркотиків, 
протидіяти злочинності і корупції, а також розширити співпрацю в правовій сфері. 

Таким чином, необхідно визначити що поточні досягнення та важливість 
подальшого зміцнення Східного партнерства на основі спільних цінностей та принципів 
диференціації, інклюзивності та спільної власності, а також у цьому зв’язку пригадали 
декларацію Саміту Східного партнерства 2017 року. Що позитивно відзначили ініціативу 
трьох асоційованих партнерів, спрямовану на посилення координації між ними та 
поглиблення співпраці між трьома асоційованими партнерами і ЄС н 23 саміти Україна 
ЕС, якій відбувся 12 жовтня 2021 року та підтвердив незмінну відданість зміцненню 
політичної асоціації та економічної інтеграції України з Європейським Союзом на основі 
Угоди про асоціацію та передбаченої нею Поглибленої і всеохоплюючої зони вільної 
торгівлі 
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В основі свого розвитку суспільству необхідно, щоб вирішувалися всі повсякденні 

завдання з найменшими витратами сил і засобів. Схему будь-якого бізнесу можна 
представити у вигляді списку зовнішніх і внутрішніх завдань на принципі системності та 
процесності. Системний підхід базується на тому, що всі підрозділи компанії 
взаємопов'язані і спрямовані в кінцевому підсумку на досягнення поставленої мети. 

Глобалізація ринків з одного боку дає право споживачу на вибір кращого, з іншого 
боку змушує виробника шукати нові засоби для підвищення якості з найменшими 
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витратами. Всі ці чинники ведуть до активного розвитку систем і методів управління 
якістю, враховуючи при цьому побажання споживачів, пошуком слабких місць у 
виробництві і найкращого коригування всього процесу з метою подальшого успішного 
розвитку.[1]. 

Однією з таких систем управління є система менеджменту якості (СМЯ), заснована 
на вимогах міжнародних стандартів серії ISO - система управління, в основі якої є набір 
елементів, зібраних в чітко організовану структуру, що реалізують всі функції діяльності 
підприємства з метою підвищення якості, екологічної безпеки, зниження професійних 
ризиків. 

Одним з найбільш важливих переваг системи менеджменту якості є її орієнтація на 
споживача, системний підхід до управління компанією та процесне управління діяльністю 
в галузі забезпечення якості. Одним з незаперечних переваг системи менеджменту якості є 
ефективне управління бізнес-процесами компанії, їх планування і контроль, 
прогнозований розвиток підприємства, іншими словами бачення і чітке розуміння цілей і 
результатів роботи. У цій системі гідне місце займає якість обслуговування споживачів, а 
для персоналу компанії - це підвищення ефективності роботи при зниженні часу на її 
виконання. 

Міжнародні стандарти серії ISO 9000 та ISO 14000, що поєднані із системою 
управління охороною здоров'я та безпекою праці на підприємстві стандарту OHSAS 
18001:2007, дозволяють створювати ефективні системи захисту людини, незалежно від 
галузі та напрямку діяльності працівників. [2]. 

В міжнародному стандарті OHSAS («системи управління професійною безпекою та 
здоров’ям») описуються методики управління професійною безпекою та охороною праці, 
його розробляли національні органи сертифікації, контрольно-наглядові органи, 
спеціалісти практики у сфері професійної безпеки й охорони праці з усього світу. 

Цей стандарт встановлює вимоги до системи менеджменту охорони здоров’я та 
безпеки праці. Він допомагає підприємству розробляти та реалізовувати політику, а також 
досягати цілей, які враховують правові вимоги та інформацію про ризики з охорони 
здоров’я та безпеки праці. Даний стандарт є універсальним, тому його можуть 
застосовувати підприємства усіх типів і розмірів – незалежно від відмінностей у 
географічних, культурних і соціальних умовах.  

Необхідність стандарту управління виробничою безпекою зумовлена тим, що 
кількість нещасних випадків, пов'язаних з виробничими та професійними 
захворюваннями, витрати підприємств, суспільства та економіки країни постійно 
зростають, незважаючи на цілеспрямовану роботу з попередження виробничого 
травматизму й професійних захворювань. Основою стандарту є управління ризиками. За 
OHSAS, можливі збитки можна передбачити заздалегідь і визначити ймовірність настання 
несприятливих подій. Компанія повинна враховувати ризики у сфері професійної безпеки 
й охорони праці при розробці, впровадженні та вдосконаленні системи менеджменту. [3]. 

OHSAS 18001 — міжнародний стандарт з розробки систем управління охороною 
здоров’я і безпекою персоналу (Occupational Health and Safety Management Systems). 

OHSAS 18001 сумісний з ISO 9000 та ISO 14000 і застосовується у всіх галузях 
виробництва і послуг. Підходи OHSAS 18001, як і стандартів ISO серій 9000 та 14000 
засновані на використанні циклу PDCA (планування — здійснення — перевірка — 
регулювання). 

Сертифікат OHSAS 18001 показує, що підприємство здійснює пильний контроль 
факторів виробничого та професійного ризиків, дбає про безпеку персоналу на робочих 
місцях. Насправді серія стандартів OHSAS 18000 об’єднує два стандарти: OHSAS 18001: 
2007 — Система менеджменту професійної безпеки та здоров’я. OHSAS 18002: 2008 — 
Керівництво по застосуванню OHSAS 18001.OHSAS 18001 може застосовувати будь-яке 
підприємство незалежно від сфери його діяльності та форми власності. Цей стандарт 
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сумісний зі стандартами на інші системи управління, наприклад, системою екологічного 
управління ISO 14001 та системою управління якістю ISO 9001. [4]. 

ISO 9001 – міжнародний стандарт, який встановлює вимоги до систем управління 
якістю (СУЯ) для організацій, діяльність яких спрямована на підвищення задоволеності 
споживачів за допомогою результативного застосування систем менеджменту якості ( 
СМК) , включаючи процеси постійного поліпшення системи, які прагнуть забезпечити 
відповідність якості продукції (послуг) вимогам споживачів, в тому числі законодавчих та 
нормативних вимог, які можуть застосовуватися до діяльності даної організації. 
Міжнародний стандарт ISO 9001 сумісний з іншими стандартами на системи 
менеджменту якості, наприклад система менеджменту в сфері екології, охорони праці та 
професійною безпекою, інформаційної безпеки, енергетики тощо, тому може бути 
основоположним при побудові інтегрованих систем менеджменту в організації. 

Демонстрація здатності організації відповідати вимогам стандарту ISO 9001 може 
бути підтверджена шляхом проходження процедури сертифікації та отримання 
сертифіката відповідності від незалежних компетентних і уповноваженими на це 
міжнародних і національних органів. Стандарт дає змогу:  
1. мінімізувати ризики виникнення нещасних випадків, аварій та аварійних ситуацій; 
2. скоротити витрати на підтримку безпеки умов праці, виплати компенсацій та 
допомоги, сплату штрафів;  
3. скоротити витрати на виконання розпоряджень наглядових органів у сфері охорони 
праці тощо.  

Всі вимоги стандарту ISO 9001 є універсальними і призначені для застосування у 
всіх організаціях, незалежно від типу, розміру та продукції (послуг). Тому даний стандарт 
може широко застосовуватися не тільки в промисловому секторі економіки, а й в таких 
спеціалізованих галузях, як авіація, телекомунікації, освіту, охорону здоров’я, органи 
управління. 

Сертифікація відповідно до стандарту необхідна, перш за все, для підприємств, де 
вони виконуються роботи з підвищеною небезпекою та ризиком заподіяння шкоди 
навколишньому середовищу та здоров’ю працівників. До них належать, наприклад, 
будівельні, промислові підприємства та інші. Впровадження системи менеджменту на 
підприємстві на основі стандарту OHSAS 18001 дозволяє керувати ризиками, запобігати 
їм та знижувати ймовірність виникнення нещасних випадків [2]. 
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ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ТА ЇЇ РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 
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Охременко О.М., здобувачка ступеня бакалавр,  
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Продовольча безпека є системоутворювальною віссю економічної безпеки 

держави, оскільки найважливішими наскрізними процесами в економіці будь-якої країни є 
виробництво, обмін і споживання продовольства. Погіршення цих процесів невідворотно 
призводить до важких наслідків, масштаб яких може бути різним – від зниження 
продуктивності праці (через недоїдання) до втрати економічної незалежності країни (якщо 
частка імпорту продовольства складає 25-30%). Останнім часом продовольча ситуація в 
Україні ускладнилася: 16% населення перебуває на межі голоду; питома ва-га бідного 
населення, чиї витрати на харчування перевищують 60% сукупних доходів, складає 40%. 
Перманентне зростання роздрібних цін на продовольство унеможливлює повноцінне 
харчування окремих категорій громадян у різних регіонах України. Суттєві зміни 
доступності продовольства навіть в окремому регіоні можуть дестабілізувати 
продовольчий ринок країни в цілому та спричинити масштабну загрозу її продовольчій 
безпеці. [1] 

Продовольча безпека – це стан економіки, один із чинників національної безпеки, 
що забезпечує сталий розвиток суспільства. Це стан виробництва продуктів харчування в 
країні, що здатний повною мірою забезпечити потреби кожного члена суспільства в 
продовольстві належної якості за умови його збалансованості та доступності для кожного 
члена суспільства в обсязі, достатньому для розширеного відтворення кожної особи та 
необхідному для підтримки здоров’я та працездатності. 

Заходи із забезпечення економічної безпеки – це конкретні дії органів державної 
влади, їхніх соціальних сил та організацій, що в сукупності дає змогу підвищити 
економічну безпеку країни. Продовольча безпека, яка все для свого забезпечення все 
більше використовує сучасні інноваційні технології безперечно, є модулятором 
інноваційного розвитку, зростання продуктивних сил. [2] 

Продовольча безпека залежить від багатьох факторів: рівня розвитку аграрного 
сектора, включаючи особисті підсобні господарства; розвитку харчової промисловості; 
рівня експортно-імпортних операцій; рівня купівельної спроможності та культури 
населення; можливості використання інноваційних технологій; фінансових можливостей 
підприємств; матеріально-технічного забезпечення та інвестиційної привабливості 
підприємств АПК; підтримки держави, наданні підприємствам АПК пільг, ефективної 
фіскальної політики. 

Національну продовольчу безпеку необхідно розглядати як невід'ємну складову 
національної безпеки, продовольча безпека характеризує економічну стійкість та 
політичну незалежність існуючої системи, її здатність забезпечувати елементарні, 
первинні потреби своїх громадян без завдавання шкоди національно-державним 
інтересам. [3]. 

На сьогодні можливо виокремити наступні ключові загрози продовольчій безпеці 
держави: незбалансоване споживання продуктів харчування населенням; 
імпортозалежність країни за окремим продуктом; висока диференціація вартості 
харчування за соціальними групами; сировинний характер експорту 
сільськогосподарської продукції; зростання цін на сільськогосподарську продукцію на 
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внутрішньому ринку; повільне впровадження міжнародних стандартів та систем якості 
продуктів харчування. [4] 

Реальна і повноцінна система продовольчої безпеки України повинна охоплювати 
такі складові: міцне і надійне забезпечення, що базується на національному АПК, 
здатному постійно забезпечувати населення продуктами харчування на відповідному 
рівні, адекватно реагуючи на кон’юнктуру продовольчого ринку; фізична і економічна 
доступність необхідної кількості і асортименту продовольства для різних категорій 
населення забезпечується їх платоспроможністю, що не ставить під загрозу задоволення 
інших основних потреб людини; система захищеності вітчизняного виробника 
продовольчих товарів від імпортної залежності як в продовольстві, так і ресурсному 
забезпеченні. низький рівень споживання продуктів тваринного походження в 
енергетичному раціоні населення; висока частка витрат домогосподарств на продукти 
харчування у структурі їх загальних витрат. 

Проблема підвищення рівня продовольчої безпеки України вимагає від держави 
вживання енергійних заходів у двох головних напрямах: стимулювання інвестицій у 
розвиток сільського господарства, переробних підприємств та інфраструктури АПК і 
раціональне поєднання ринкових та поза-ринкових механізмів розвитку АПК. [5] 

Право на продовольче забезпечення громадян є соціально-економічним правом, яке 
визначено в конституціях багатьох держав. У більшості країн існує система правового 
забезпечення національної продовольчої безпеки. 

Відносини у сфері продовольчої безпеки регулюються Конституцією України, 
Законом України "Про основи національної безпеки України", цим Законом, а також 
іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у цій сфері. Державна 
політика щодо продовольчої незалежності спрямована на забезпечення населення у 
життєво важливих продуктах харчування переважно продукцією вітчизняного 
виробництва. 

Продовольча незалежність країни вважається забезпеченою, якщо у річному 
споживанні життєво важливих продуктів харчування населенням країни частка продуктів 
вітчизняного виробництва є не нижчою рівня, який щорічно визначається Кабінетом 
Міністрів України по кожному з життєво важливих продуктів харчування. У випадку 
зниження зазначеного рівня Кабінет Міністрів України розробляє і вносить до Верховної 
Ради України пропозиції щодо запровадження механізмів, спрямованих на забезпечення 
продовольчої незалежності держави, а також приймає відповідні рішення і здійснює 
заходи задля цієї мети в межах своєї компетенції. Діяльність чи бездіяльність Кабінету 
Міністрів України, яка обумовлює зниження зазначеного вище рівня забезпечення 
населення життєво важливими продуктами харчування кваліфікується як така, що 
загрожує продовольчій безпеці і безпеці держави в цілому.[5]. 

В Україні, забезпечення продовольчої безпеки якої має низку особливостей, велике 
значення має дослідження продовольчої безпеки держави. 
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Останнім часом в Україні відбуваються деякі якісні  зміни у процесах управління 

на всіх рівнях, які були зумовлені інтенсивним упровадженням нових інформаційних 
технологій, а також проведення моніторингу роботи усіх фахівців державного та 
публічного управління усіх рівнів. Швидке вдосконалення інформатизації, проникнення її 
в усі сфери життєво важливих інтересів зумовило, крім безперечних переваг, і появу 
низки стратегічних проблем. Посилюється небезпека несанкціонованого втручання та 
навмисне викривлиння основ національної безпеки  [1 с. 18]. 

Глобалізація є одним із факторів, який привів до формування нового уявлення про 
національну безпеку, відповідно до якого, по-перше, остання є складовим елементом 
системи вищого рівня (регіональної, міжнародної, глобальної безпеки), що є наслідком 
інтеграції світового співтовариства у прагненні подолати спільні загрози та виклики. А 
по-друге, проблеми національної безпеки отримали широке розуміння, що викликано 
інтернаціоналізацією політичних і правових систем різних країн та пов’язує їх з акцентом 
на невійськових аспектах національної безпеки, зокрема питаннях людського розвитку [1 
с. 37]. 

Слід зазначити , що всі загрози національній безпеці можна поділити на внутрішні 
та зовнішні. Власне, до зовнішніх чинників зарахували насамперед глобальні тенденції, 
які потенційно є джерелами загроз національній безпеці. До них належать такі чинники, 
як загострення конкуренції між світовими центрами сили, причому нерідко порушуються 
норми міжнародного права, застосовується силовий тиск, спостерігаються спроби держав 
вирішувати свої проблеми за рахунок інших, неспроможних ефективно захищати власні 
національні інтереси; послаблення ролі міжнародних безпекових інститутів. Також слід 
врахувати ще наступні чинники, які потенційно є джерелами загроз національній безпеці, 
такі як : наявність самопроголошених квазідержавних утворень на територіях суверенних 
держав, поява небезпечних прецедентів визнання деяких з них іншими державами, що 
стало стимулом для процесів регіонального сепаратизму. Негативним є також посилення в 
умовах дефіциту сировинних ресурсів конкуренції за доступ до них та за контроль над 
маршрутами їх доставки на ринки споживання; збільшення кількості «проблемних» країн, 
які всупереч вимогам міжнародних режимів нерозповсюдження намагаються заволодіти 
зброєю масового знищення та засобами її доставки; поширення тероризму, піратства, 
наркобізнесу, незаконної торгівлі зброєю і ядерними матеріалами, транскордонної 
організованої злочинності, відмивання брудних грошей, незаконної міграції, торгівлі 
людьми, кіберзагрози. Також, необхідно зазначити , що глобалізація стимулює 
суперечливі тенденції суспільного розвитку. Вона проходить в умовах жорсткої 
міжнародної конкуренції, яка викликає різноманітні форми як співробітництва, так і 
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суперництва, породжує велику кількість загроз національній безпеці та вимагає від 
держав використання гнучких координаційних механізмів у цій сфері [2 с.10]. 

Нагальним є відновлення дієздатності державного апарату в цілому та подальше 
зміцнення сектору безпеки і оборони. За три роки в Україні постала армія, спроможна 
воювати і давати відсіч ворогу, що є базовою гарантією виживання держави. Проте, 
сьогодні Україна перебуває під постійною загрозою розширення військової інтервенції з 
боку Росії. Тому посилення безпекових спроможностей має відбуватися постійно і на 
різних рівнях. 

Можна наголосити на таких питаннях: рішення Ради національної безпеки і 
оборони України за ініціативи Президента щодо збільшення грошового забезпечення 
військовослужбовцям не є статичним, одноразовим актом. Ми не можемо зупинятися на 
цьому шляху, не враховуючи інфляційні чинники і динаміку зростання доходів громадян в 
країні  [3 с. 15]. 

Окремим питанням є переозброєння Збройних Сил України, інших військових 
формувань, отримання і прийняття на озброєння нових високоефективних зразків зброї і 
військової техніки, спроможних компенсувати добровільно втрачений на основі 
міжнародних угод ядерний потенціал. 

Варто відзначити проекти створення новітньої ракетної зброї, які реалізуються на 
виконання відповідних рішень Ради національної безпеки і оборони України та мають 
кардинально підвищити вогневу міць бойових підрозділів Збройних Сил України. 
Одночасно здійснюються заходи з формування виробничих потужностей для серійного 
виробництва зразків нового озброєння та військової техніки  [4 с. 109]. 
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Зміст поняття продовольчої безпеки має розкриватися в системі критеріїв і 
показників, які дають всебічну характеристику її поточного стану, динаміки і тенденцій 
змін. При цьому особливо важливим є наявність формалізованих індикаторів і критеріїв, за 
допомогою яких можна як якісно, так і кількісно оцінити рівень продовольчої безпеки 
держави. Індикатори — найважливіші орієнтири продовольчої безпеки, особливо важливі 
для проведення загальної економічної політики й оцінки її результатів. На відміну від 
одновимірних показників індикатори мають векторний характер, що дозволяє 
використовувати їх в цілях визначення меж стійкого функціонування та розвитку 
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аграрного сектору. 
Вагомий внесок у дослідження та розробку методики кількісної оцінки рівня 

продовольчої безпеки зробили українські вчені Бабич М.М., Олійник М.М., Пасхавер В. 
Щербина С.В. та багато інших. Проте питання кількісної оцінки рівня продовольчої 
безпеки залишається дискусійним і потребує постійного моніторингу та аналізу. [1,2,3.] 

Що стосується оцінки рівня продовольчої безпеки України, то її здійснимо на 
основі індикаторів, якими оперує Продовольча та сільськогосподарська організація ООН 
(ФАО), а також відповідно до Методики, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 
України "Деякі питання продовольчої безпеки" від 05.12.2007 № 1379. Згідно з Методикою 
визначення основних індикаторів продовольчої безпеки визначено наступні індикатори та 
критерії показників продовольчої безпеки: 
1) добову енергетичну цінність раціону людини, що визначається як сума добутків 
одиниці маси окремих видів продуктів, які споживаються людиною протягом доби, та їх 
енергетичної цінності. Граничний критерій встановлений у 2500 ккал на добу, при цьому 
55% добового раціону повинно забезпечуватися за рахунок споживання продуктів 
тваринного походження; 
2) забезпечення раціону людини основними видами продуктів, що визначається як 
співвідношення між фактичним споживанням окремого продукту та його раціональною 
нормою; 
3) достатність запасів зерна у державних ресурсах, що визначається як 
співвідношення між обсягами продовольчого зерна у державному резерві та обсягами 
внутрішнього споживання населенням хліба і хлібопродуктів у перерахунку на зерно. 
Граничним критерієм для зазначеного показника вважається його 17% рівень, що 
відповідає 60 дням споживання; 
4) економічну доступність продуктів, що визначається як частка сукупних витрат на 
харчування у загальному підсумку сукупних витрат домогосподарств. Граничним 
критерієм для зазначеного показника вважається його 60% рівень; 
5) диференціацію вартості харчування за соціальними групами, що відстежується в 
динаміці та розраховується як співвідношення між вартістю харчування 20% 
домогосподарств з найбільшими доходами та вартістю харчування 20% домогосподарств з 
найменшими доходами; 
6) ємність внутрішнього ринку окремих продуктів, що відстежується в динаміці та 
визначається у натуральному виразі як добуток споживання певного продукту та 
середньорічної чисельності населення; 
7) продовольчу незалежність за окремим продуктом, що визначається як 
співвідношення між обсягом імпорту окремого продукту у натуральному виразі та ємністю 
його внутрішнього ринку. Граничним критерієм для зазначеного показника вважається 
його 30% рівень.[4,5]. 

Індикатори — це економічні показники, що відображають доступні спостереженню 
та вимірюванню характеристики досліджуваного об'єкта. Вони показують основні 
напрями розвитку економічних процесів. Індикатор — ключовий економічний показник 
продовольчої безпеки. Індикатор відображає характеристики продовольчої безпеки з точки 
зору поточного стану, зміни, динаміки. Індикатор продовольчої безпеки виступає як 
орієнтовний економічний показник, вимірювач, що дозволяє з певним ступенем точності 
передбачити, в якому напрямку слід очікувати розвиток економічних процесів. Можна 
виділити макро- та мікроекономічні індикатори продовольчої безпеки. [6]. 

Моніторинг продовольчої безпеки регіону можна проводити, базуючись на 
традиційній декомпозиції індикаторів з виділенням окремих груп індикаторів, що 
характеризують наявні загрози фізичній та економічній доступності продовольства. У 
межах такої декомпозиції пропонуємо поділити всі індикатори продовольчої безпеки 
регіону на три групи: комплексні індикатори, індикатори фізичної та економічної 
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доступності продовольства. При цьому, до першої групи можна віднести показники 
динаміки фактичного споживання населенням окремих видів продуктів харчування, 
оскільки такі показники одночасно свідчать і про фізичну, і про економічну доступність 
продовольства (якщо товар купується на ринку, то він є у наявності і користується 
попитом). [7]. 

У 2017 році, як і у три попередні, відбулося скорочення середньодобової 
поживності раціону українця. В 2017 році середньодушове споживання продуктів 
харчування покращилося по 5 із 10 основних продовольчих груп, а саме споживання м'яса 
зросло на 0,3 кг, риби — на 1,2 кг, фруктів — на 3,1 кг, картоплі — 3,6 кг, яєць — на 6 
штук. По найбільш економічно доступних продовольчих групах, споживання знаходилося 
у межах, або вище визначених раціональних норм, до таких видів продуктів: 
хлібопродуктах, картоплі, овочах, яйцях та олії. В 2017 р. середньодушове споживання 
лише по двох найменш вартісних групах (хліб та хлібопродукти картопля) досягло, або 
перевищило рекомендований рівень. По інших групах коефіцієнт достатності споживання 
був меншим одиниці. Основною статтею споживчих витрат домогосподарства були 
витрати на харчування, частка яких у становила 51,6% при 60-ти відсотковому граничному 
критерії. На відміну від України у ЄС28 витрати на продукти харчування не перевищують 
12% всіх споживчих витрат. Зазначимо, що хоча рівень заробітної плати за досліджуваний 
період зріз, на благополуччі населення це не відобразилося враховуючи темп інфляційних 
процесів. Задоволення потреб населення у продовольстві, у межах його купівельної 
спроможності переважно забезпечується за рахунок продукції вітчизняного виробництва. 
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співтовариства у прагненні подолати спільні загрози та виклики. А по-друге, проблеми 
національної безпеки отримали широке розуміння, що викликано інтернаціоналізацією 
політичних і правових систем різних країн та пов’язує їх з акцентом на невійськових 
аспектах національної безпеки, зокрема питаннях людського розвитку [1].  

Державна політика у сферах національної безпеки і оборони спрямовується на 
забезпечення воєнної, зовнішньополітичної, державної, економічної, інформаційної, 
екологічної безпеки, кібербезпеки України тощо. Загрози національній безпеці України та 
відповідні пріоритети державної політики у сферах національної безпеки і оборони 
визначаються у Стратегії національної безпеки України, Стратегії воєнної безпеки 
України, Стратегії кібербезпеки України, інших документах з питань національної 
безпеки і оборони, які схвалюються Радою національної безпеки і оборони України і 
затверджуються указами Президента України [2]. Основними документами, які 
регулюють питання національної безпеки в Україні є Закон України» Про національну 
безпеку України» від 21 червня 2018 року № 2469-VIII (Із змінами і доповненнями, 
внесеними Законами України від 4 березня 2020 року N 522-IX, від 17 липня 2020 року № 
808-IX, від 17 вересня 2020 року № 912-IX, від 28 січня 2021 року № 1150-IX, від 30 
березня 2021 року № 1357-IX), Указ Президента України «Про Стратегію національної 
безпеки України»  від 14 вересня 2020 року № 392/2020 та закон України «Про Раду 
національної безпеки і оборони України» від 5 березня 1998 року № 183/98-ВР [2-4]. 

Сектор безпеки і оборони України складається з чотирьох взаємопов'язаних 
складових: сили безпеки; сили оборони; оборонно-промисловий комплекс; громадяни та 
громадські об'єднання, які добровільно беруть участь у забезпеченні національної 
безпеки. Функції та повноваження складових сектору безпеки і оборони визначаються 
законодавством України.  До складу сектору безпеки і оборони входять: Міністерство 
оборони України, Збройні Сили України, Державна спеціальна служба транспорту, 
Міністерство внутрішніх справ України, Національна гвардія України, Національна 
поліція України, Державна прикордонна служба України, Державна міграційна служба 
України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Служба безпеки України, 
Управління державної охорони України, Державна служба спеціального зв'язку та захисту 
інформації України, Апарат Ради національної безпеки і оборони України, розвідувальні 
органи України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну військово-промислову політику [2,3]. 

Інші державні органи та органи місцевого самоврядування здійснюють свої функції 
із забезпечення національної безпеки у взаємодії з органами, які входять до складу 
сектору безпеки і оборони. 

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади розробляють державні 
цільові програми та інші програми на основі галузевих стратегій реалізації державної 
політики у сферах національної безпеки і оборони у встановленому законом порядку.  
Міністр оборони України несе відповідальність за підготовку та подання програм, 
спрямованих на забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, які 
розробляються на основі документів довгострокового планування у сферах національної 
безпеки і оборони з метою посилення обороноздатності держави. Міністр внутрішніх 
справ України несе відповідальність за підготовку та подання державних цільових 
програм, інших програм, спрямованих на забезпечення реалізації державної політики у 
сферах громадської безпеки та цивільного захисту, підтримання постійної готовності сил і 
засобів до виконання завдань за призначенням [2]. 

Керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну військово-промислову політику, відповідає за підготовку і подання 
державної цільової програми розвитку оборонно-промислового комплексу України. 

 Державні органи, відповідальні за формування і реалізацію державної політики у 
сферах національної безпеки і оборони: 
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1) вносять у встановленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України та Ради 
національної безпеки і оборони України пропозиції щодо стратегічних документів у 
сферах національної безпеки і оборони, а також із коригування державних цільових 
оборонних (правоохоронних, розвідувальних та інших) програм; 

2) розробляють плани утримання та розвитку відповідних органів сектору безпеки і 
оборони, бюджетні запити та сукупність документів для здійснення закупівель товарів, 
робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями на плановий бюджетний 
період, а також пропозиції до прогнозних показників видатків Державного бюджету 
України та проекту основних показників здійснення закупівель товарів, робіт і послуг 
оборонного призначення за закритими закупівлями на наступні за плановим два бюджетні 
періоди; 

3) забезпечують в установленому порядку оприлюднення відповідних проектів 
документів у сферах національної безпеки і оборони на офіційних веб-сайтах державних 
органів та проведення їх обговорення з інституціями громадянського суспільства [2]. 

Найбільш відчутними негативними джерелами загроз для національної безпеки в 
умовах глобалізації, є ще такі явища, як міжнародні переливання капіталу, а також швидке 
поширення локальних економічних збоїв на інші регіони світу, труднощі в пристосуванні 
до глобалізації країн, що розвиваються, а також країн з перехідною економікою ,оскільки 
нерівні стартові можливості змушують ці країни приймати невигідні для себе»правила 
гри», зростаючий розрив у рівні добробуту і ступені втягнення в процеси глобалізації 
багатих і бідних країн, це залишає останнім дуже невигідний вибір для розвитку. Також, 
одним із негативних факторів є витіснення зі сфери зайнятості менш підготовлених до 
технічного прогресу працівників, зростання безробіття в країнах, що розвиваються, 
зростання некерованості в розвитку ядерного технологічного потенціалу, загострення 
боротьби за розподіл світових природних, в тому числі енергетичних, зернових, водних, 
мінеральних ресурсів [1,3]. 

Ще однією проблемою у забезпеченні збереження національної безпеки в умовах 
глобалізації виступає інформаційна експансія найбільш впливових і сильних в 
інформаційному аспекті держав щодо решти держав світу, які хоч і мирним шляхом, але 
все ж можуть намагатися проникати в інформаційну сферу держав, заради навіювання та 
завуальованої пропаганди власних ідеологій. 
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Національна безпека – це категорія, яка характеризує ступінь захищеності життєво 

важливих інтересів, прав та свобод особи, суспільства і держави від зовнішніх і 
внутрішніх загроз або ступінь відсутності загроз правам і свободам людини, базовим 
інтересам і цінностям суспільства та держави. Нинішній етап розвитку людської 
цивілізації характеризується тим, що сфера забезпечення національної безпеки сучасної 
держави перебуває у стані стрімких та постійних змін, і в ній переплітаються практично 
всі сторони життєдіяльності суспільства та функціонування держави. Цей стан має багато 
детермінант та потребує значної уваги з боку наукового аналізу [1]. 

Основними документами, які регулюють питання національної безпеки в Україні є 
Закон України «Про національну безпеку України» від 21 червня 2018 року № 2469-VIII 
(Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 4 березня 2020 року № 522-
IX, від 17 липня 2020 року № 808-IX, від 17 вересня 2020 року № 912-IX, від 28 січня 2021 
року № 1150-IX, від 30 березня 2021 року № 1357-IX) і Указ Президента України «Про 
Стратегію національної безпеки України» від 14 вересня 2020 року № 392/2020 [2,3]. 
Таким чином, правову основу державної політики у сферах національної безпеки і 
оборони становлять Конституція України, вищезазначені закони України та Укази 
президента, міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою 
України, а також видані на виконання Конституції та законів України інші нормативно-
правові акти [2-4]. 

Стратегія національної безпеки України є основним документом довгострокового 
планування, яким визначаються основні напрями державної політики у сфері національної 
безпеки, розробляється за дорученням Президента України протягом шести місяців після 
його вступу на пост, схвалюється рішенням Ради національної безпеки і оборони України 
і затверджується указом Президента України. Президент України у разі необхідності може 
вносити зміни до Стратегії національної безпеки України в установленому порядку. До 
підготовки проекту Стратегії національної безпеки України залучаються Апарат Ради 
національної безпеки і оборони України, Національний інститут стратегічних досліджень, 
державні органи, інституції громадянського суспільства, а також можуть залучатися 
іноземні експерти [3]. 

Стратегія національної безпеки України є основою для підготовки всіх інших 
документів щодо планування у сферах національної безпеки і оборони. Реалізація 
Стратегії національної безпеки України здійснюється на основі національного 
оборонного, безпекового, економічного, інтелектуального потенціалу з використанням 
механізмів державно-приватного партнерства, а також із залученням міжнародної 
консультативної, фінансової, матеріально-технічної допомоги. Стратегія національної 
безпеки України (далі - Стратегія) ґрунтується на таких основних засадах: 

- стримування - розвиток оборонних і безпекових спроможностей для 
унеможливлення збройної агресії проти України; 

- стійкість - здатність суспільства та держави швидко адаптуватися до змін 
безпекового середовища й підтримувати стале функціонування, зокрема шляхом 
мінімізації зовнішніх і внутрішніх уразливостей; 

- взаємодія - розвиток стратегічних відносин із ключовими іноземними партнерами, 
насамперед з Європейським Союзом і НАТО та їх державами-членами, Сполученими 
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Штатами Америки, прагматичне співробітництво з іншими державами та міжнародними 
організаціями на основі національних інтересів України [3]. 

Ураховуючи фундаментальні національні інтереси, визначені Конституцією 
України і Законом України «Про національну безпеку України», пріоритетами 
національних інтересів України та забезпечення національної безпеки є: відстоювання 
незалежності і державного суверенітету; відновлення територіальної цілісності у межах 
міжнародно визнаного державного кордону України; суспільний розвиток, насамперед 
розвиток людського капіталу; захист прав, свобод і законних інтересів громадян України; 
європейська і євроатлантична інтеграція [2,3]. 

Реалізація цих пріоритетів забезпечуватиметься за такими напрямами: 
- відновлення миру, територіальної цілісності та державного суверенітету на 

тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях України на основі 
міжнародного права; 

- здійснення міжнародно-правових, політико-дипломатичних, безпекових, 
гуманітарних та економічних заходів, спрямованих на припинення Російською 
Федерацією незаконної окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь; 

- продовження реалізації заходів з оборони та стримування, активного 
використання переговорних форматів та консолідації міжнародного тиску на Російську 
Федерацію як гарантії недопущення ескалації конфлікту з боку Росії, зменшення напруги 
та припинення Російською Федерацією збройної агресії; 

- використання всіх наявних механізмів ООН, Ради Європи, ОБСЄ, інших 
міжнародних організацій для консолідації міжнародної підтримки України; 

- розвиток відносин зі Сполученими Штатами Америки та Європейським Союзом, 
сусідніми та іншими державами, а також із міжнародними організаціями для забезпечення 
міжнародної безпеки та протидії спільним викликам і загрозам, мінімізації їх впливу на 
Україну; 

- повна імплементація Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, з іншої сторони, та модернізація її параметрів там, де необхідно з 
метою набуття повноправного членства України у Європейському Союзі; 

- розвиток особливого партнерства з Організацією Північноатлантичного договору 
з метою набуття повноправного членства України в НАТО; 

- посилення спроможностей Збройних Сил України, інших органів сектору безпеки 
і оборони; 

- сталий розвиток національної економіки та її інтеграція в європейський 
економічний простір; 

- розвиток людського капіталу України, зокрема через модернізацію освіти і науки, 
охорони здоров'я, культури, соціального захисту;  захист особи, суспільства та держави 
від правопорушень, зокрема корупційних, забезпечення відновлення порушених прав, 
відшкодування заподіяної шкоди; 

- забезпечення екологічної безпеки, створення безпечних умов життєдіяльності 
людини, зокрема на територіях, що постраждали внаслідок бойових дій, розбудова 
ефективної системи цивільного захисту; 

- посилення спроможностей національної системи кібербезпеки для ефективної 
протидії кіберзагрозам у сучасному безпековому середовищі; розвиток державно-
приватного партнерства [3]. 
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ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА СТАН НАЦІОНАЛЬНОЇ 
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Найдьонова М.І., магістрант 
Державний біотехнологічний університет 

 
З початку XXI ст. головним законом світового розвитку стала глобалізація з її 

об’єктивними і закономірними процесами – інтеграція, глобалізація розвитку, глобальна 
трансформація. Процеси глобалізації відіграють роль зовнішнього фактора, який має 
амбівалентну спрямованість щодо національної безпеки, яка полягає в тому, що, будучи 
позитивним явищем суспільного прогресу, глобалізація поглиблює проблеми національної 
безпеки. За останні кілька років накопичилося багато змін, спричинених регіональними та 
світовими тенденціями, які безпосередньо впливають на ситуацію в Україні [1]. 

Основними документами, які регулюють питання національної безпеки в Україні є 
Закон України «Про національну безпеку України» від 21 червня 2018 року № 2469-VIII 
(Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 4 березня 2020 року № 522-
IX, від 17 липня 2020 року № 808-IX, від 17 вересня 2020 року № 912-IX, від 28 січня 2021 
року № 1150-IX, від 30 березня 2021 року № 1357-IX), Указ Президента України «Про 
Стратегію національної безпеки України» від 14 вересня 2020 року № 392/2020 та закон 
України «Про Раду національної безпеки і оборони України» від 5 березня 1998 року № 
183/98-ВР (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 25 грудня 2014 
року № 43-VIII, від 21 червня 2018 року № 2469-VIII, від 6 грудня 2018 року № 2646-VIII, 
від 28 січня 2021 року № 1150-IX) [2-4]. 

Державна політика у сферах національної безпеки і оборони спрямована на захист: 
людини і громадянина - їхніх життя і гідності, конституційних прав і свобод, безпечних 
умов життєдіяльності; суспільства - його демократичних цінностей, добробуту та умов 
для сталого розвитку; держави - її конституційного ладу, суверенітету, територіальної 
цілісності та недоторканності; території, навколишнього природного середовища - від 
надзвичайних ситуацій [2]. 

 Основними принципами, що визначають порядок формування державної політики 
у сферах національної безпеки і оборони, є: 

1) верховенство права, підзвітність, законність, прозорість та дотримання засад 
демократичного цивільного контролю за функціонуванням сектору безпеки і оборони та 
застосуванням сили; 

2) дотримання норм міжнародного права, участь в інтересах України у 
міжнародних зусиллях з підтримання миру і безпеки, міждержавних системах та 
механізмах міжнародної колективної безпеки; 

3) розвиток сектору безпеки і оборони як основного інструменту реалізації 
державної політики у сферах національної безпеки і оборони. 

 Фундаментальними національними інтересами України є: 
1) державний суверенітет і територіальна цілісність, демократичний 

конституційний лад, недопущення втручання у внутрішні справи України; 
2) сталий розвиток національної економіки, громадянського суспільства і держави 

для забезпечення зростання рівня та якості життя населення; 
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3) інтеграція України в європейський політичний, економічний, безпековий, 
правовий простір, набуття членства в Європейському Союзі та в Організації 
Північноатлантичного договору, розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з 
іншими державами [2]. 

Стратегія громадської безпеки та цивільного захисту України розробляється 
Міністерством внутрішніх справ України за рішенням Міністра внутрішніх справ України 
після затвердження Стратегії національної безпеки України та вноситься на розгляд 
Кабінету Міністрів України [2,3]. 

Стратегія громадської безпеки та цивільного захисту України визначає загрози 
національній безпеці у сферах громадської безпеки та цивільного захисту та шляхи 
досягнення цілей і реалізації пріоритетів державної політики у цих сферах, зокрема: 

1) готовність сил та засобів виконувати завдання за призначенням, інфраструктуру, 
напрями розвитку, інші показники, необхідні для планування діяльності Міністерства 
внутрішніх справ України, Національної гвардії України, Національної поліції України, 
Державної прикордонної служби України, Державної міграційної служби України, 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій; 

2) потреби бюджетного фінансування, достатні для досягнення визначених цілей і 
виконання передбачених завдань, та основні напрями використання фінансових ресурсів; 

3) державні програми, галузеві стратегії та програми, які мають бути спрямовані на 
реалізацію Стратегії громадської безпеки та цивільного захисту України, їхні цілі, 
відповідальних за розроблення документів, моніторинг їх виконання та оцінки. 

3. Стратегія громадської безпеки та цивільного захисту України є основою для 
розроблення галузевих стратегій і концепцій, державних цільових програм у сферах 
громадської безпеки, захисту та охорони державного кордону України, цивільного захисту 
та міграційної політики, а також для розроблення оперативних планів та планів 
застосування сил і засобів у кризових ситуаціях. 

4. Стратегія громадської безпеки та цивільного захисту України оприлюднюється в 
установленому законодавством порядку (крім положень, які містять інформацію з 
обмеженим доступом) [2]. 

Міністерство внутрішніх справ України готує щорічний звіт про стан виконання 
Стратегії громадської безпеки та цивільного захисту України, який підлягає 
оприлюдненню. 

Світовий та регіональний контекст для національної безпеки України змінюється 
сьогодні швидше, ніж будь-коли, і більша частина глобальних загроз, які для України ще 
кілька років тому були екзотичними чи неактуальними, стали сьогодні реальністю. Слід 
зазначити , що всі загрози національній безпеці можна поділити на внутрішні та зовнішні. 
Власне, до зовнішніх чинників зарахували насамперед глобальні тенденції, які потенційно 
є джерелами загроз національній безпеці. До них належать такі чинники, як загострення 
конкуренції між світовими центрами сили, причому нерідко порушуються норми 
міжнародного права, застосовується силовий тиск, спостерігаються спроби держав 
вирішувати свої проблеми за рахунок інших, неспроможних ефективно захищати власні 
національні інтереси; послаблення ролі міжнародних безпекових інститутів [1,3]. 

Також слід врахувати ще наступні чинники, які потенційно є джерелами загроз 
національній безпеці, такі як : посилення в умовах дефіциту сировинних ресурсів 
конкуренції за доступ до них та за контроль над маршрутами їх доставки на ринки 
споживання; поширення тероризму, піратства, наркобізнесу, незаконної торгівлі зброєю і 
ядерними матеріалами, транскордонної організованої злочинності, відмивання брудних 
грошей, незаконної міграції, торгівлі людьми, кіберзагрози. 
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Проблеми національної безпеки належать до найважливіших, найскладніших 

багатоаспектних та інтегральних явищ суспільного і політичного життя. Процеси 
глобалізації, посилення єдності світу з одночасним поглибленням його національної 
різноманітності є саме тим фактором, під впливом якого відбуваються серйозні зміни в 
усій структурі суспільства і держави. Відповідно виникає необхідність наукового 
дослідження забезпечення національної безпеки з урахуванням процесів глобалізації, 
оскільки вони системно впливають на всі аспекти життєдіяльності держави, суспільства і 
людини та мають важливе практичне значення і повинні враховуватися при здійсненні 
державної політики. Для усіх без винятку країн це відкриває нові перспективи і до того ж 
несе й нові, великі загрози. Не може залишитися осторонь цих процесів й Україна [1]. 

Основними документами, які регулюють питання національної безпеки в Україні є 
Закон України «Про національну безпеку України» від 21 червня 2018 року № 2469-VIII 
(Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 4 березня 2020 року N 522-
IX, від 17 липня 2020 року № 808-IX, від 17 вересня 2020 року № 912-IX, від 28 січня 2021 
року № 1150-IX, від 30 березня 2021 року № 1357-IX), Указ Президента України «Про 
Стратегію національної безпеки України» від 14 вересня 2020 року № 392/2020 (далі - 
Стратегія) та закон України «Про Раду національної безпеки і оборони України» від 5 
березня 1998 року № 183/98-ВР (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України 
від 25 грудня 2014 року № 43-VIII, від 21 червня 2018 року № 2469-VIII, від 6 грудня 2018 
року № 2646-VIII, від 28 січня 2021 року № 1150-IX). Враховуючи час прийняття цих 
документів, динаміку світових змін, можемо вважати їх актуальними та функціонально 
придатними [2-4]. 

Закон України «Про національну безпеку України» відповідно до статей 1, 2, 17, 18 
і 92 Конституції України визначає основи та принципи національної безпеки і оборони, 
цілі та основні засади державної політики, що гарантуватимуть суспільству і кожному 
громадянину захист від загроз [2,5]. Цим Законом визначаються та розмежовуються 
повноваження державних органів у сферах національної безпеки і оборони, створюється 
основа для інтеграції політики та процедур органів державної влади, інших державних 
органів, функції яких стосуються національної безпеки і оборони, сил безпеки і сил 
оборони, визначається система командування, контролю та координації операцій сил 
безпеки і сил оборони, запроваджується всеосяжний підхід до планування у сферах 
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національної безпеки і оборони, забезпечуючи у такий спосіб демократичний цивільний 
контроль над органами та формуваннями сектору безпеки і оборони [2]. 

Метою планування у сферах національної безпеки і оборони є забезпечення 
реалізації державної політики у цих сферах шляхом розроблення стратегій, концепцій, 
програм, планів розвитку органів сектору безпеки і оборони, управління ресурсами та 
ефективного їх розподілу. Планування у сферах національної безпеки і оборони 
здійснюється відповідно до таких принципів: 

1) дотримання національного законодавства і міжнародних зобов'язань України; 
2) демократичний цивільний контроль за сектором безпеки і оборони, відкритість 

інформації про державну політику, стратегічні документи, цілі, пріоритети і завдання 
планування, прозорість та підзвітність використання ресурсів; 

3) цілісність, узгодженість, системність планування у секторі безпеки і оборони, 
врахування пріоритетів і обмежень, встановлених державними програмами, планами та 
прогнозними документами; 

4) своєчасність та відповідність прийнятим рішенням щодо захисту національних 
інтересів України [2]. 

Планування у сферах національної безпеки і оборони поділяється на довгострокове 
(понад п'ять років), середньострокове (до п'яти років) та короткострокове (до трьох років). 
Документами довгострокового планування є Стратегія національної безпеки України, 
Стратегія воєнної безпеки України, Стратегія громадської безпеки та цивільного захисту 
України, Стратегія розвитку оборонно-промислового комплексу України, Стратегія 
кібербезпеки України, Національна розвідувальна програма. Документами 
середньострокового планування є інші стратегічні документи, програми щодо розвитку 
складових сектору безпеки і оборони, зокрема оснащення їх сучасним озброєнням і 
військовою технікою, створення необхідних запасів матеріально-технічних засобів та 
необхідних для цього потужностей оборонно-промислового комплексу, реалізація інших 
заходів з посилення обороноздатності держави. Короткострокове планування передбачає 
щорічне розроблення планів утримання та розвитку (діяльності) складових сектору 
безпеки і оборони, основних показників здійснення закупівель товарів, робіт і послуг 
оборонного призначення за закритими закупівлями (на трирічний період), у яких 
визначаються завдання щодо реалізації документів довгострокового і середньострокового 
планування [2,3]. 

Рада національної безпеки і оборони України з урахуванням змін у безпековому 
середовищі визначає концептуальні підходи, напрями, заходи із забезпечення 
національної безпеки і оборони, схвалює проекти стратегій, концепцій, державних 
програм та інших стратегічних документів, якими визначаються основні напрями і 
завдання державної політики у сферах національної безпеки і оборони, здійснює 
координацію і контроль за їх виконанням. 

 Стратегія національної безпеки України визначає: 
1) пріоритети національних інтересів України та забезпечення національної 

безпеки, цілі, основні напрями державної політики у сфері національної безпеки; 
2) поточні та прогнозовані загрози національній безпеці та національним інтересам 

України з урахуванням зовнішньополітичних та внутрішніх умов; 
3) основні напрями зовнішньополітичної діяльності держави для забезпечення її 

національних інтересів і безпеки; 
4) напрями та завдання реформування й розвитку сектору безпеки і оборони; 
5) ресурси, необхідні для її реалізації [2]. 
Враховуючи вищевикладене, слід відмітити, що на сучасному етапі є доцільним, 

щоб реальна та ефективна політика у сфері забезпечення національної безпеки будувалась 
на основі чіткого урахування суттєвих факторів, які на неї впливають, знання їх основних 
характеристик, пріоритетів і граничних значень. Кожний з цих факторів впливає на стан 
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національної безпеки по-своєму, що потребує їх системного та комплексного врахування 
у процесі розвитку нашої держави, державного устрою у нашій країні, та безпосереднього 
усунення проблем та прогалин у забезпеченні національної безпеки за умов тенденцій 
загального світового розвитку та власне глобалізації. 
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Стрімкий розвиток і глобальне впровадження новітніх інформаційних технологій, 

інтенсифікація інформаційних відносин створили умови, коли життя людини є по суті 
немислиме без сучасних засобів зв’язку, електронно-обчислювальної техніки, 
комп’ютерних систем і мереж. Майже кожен громадянин нашої країні володіє доступом 
до цих технологій та має можливості використовувати переваги миттєвого отримання, 
передання та обміну інформацією.  

Про електронне урядування (електронний документообіг) в Україні говорить чи не 
кожен політик та чиновник. Іноді з цим поняттям стикаються і прості громадяни, проте 
кожен розуміє його по-своєму – як можливість онлайн оплатити штраф, зареєструвати 
бізнес або ж зайняти місце в електронній черзі на оформлення закордонного паспорта 
тощо.  

Власне, електронний документообіг в державних органах, установах та 
організаціях – це їх підзвітність суспільству. Електронна система реєструє процеси 
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збирання, оброблення та зберігання інформації, документує підготовку та ухвалення 
рішень. При цьому громадяни і громадянське суспільство отримують змогу контролювати 
їх виконання.  

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про інформацію» документ – це матеріальний 
носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання 
у часі та просторі [1]. 

В інших джерелах документ визначається як структурована одиниця інформації, 
призначена для сприйняття людиною і оформлена та зафіксована на матеріальному носієві 
в установленому порядку з дотриманням певної форми її подання та формуванням 
обов’язкових ознак: 

 функціональності – визначеності в межах існуючих суспільних відносин 
очікуваного впливу документа (в тому числі подальшого порядку дій) на його 
одержувачів після отримання та ознайомлення із вмістом; 

 санкціонованості – визначеності фізичної і/або юридичної особи, яка 
відповідає у певний час за існування документа; 

 реєстрованості – визначеності унікальної ідентифікації документа у множині  
документів. 
Статтею 5 Закону України «Про електронні документи та електронний 

документообіг» визначено, що електронний документ – це документ, інформація в якому 
зафіксована у вигляді  електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа, 
склад та порядок розміщення яких визначається законодавством. При цьому електронний 
документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними 
засобами у візуальну форму подання шляхом відображення даних, які він містить, 
електронними засобами або на папері у формі, придатній для сприймання його змісту 
людиною. Обов’язковими реквізитами електронний документ є дані, без яких він не може 
бути підставою для його обліку і не матиме юридичної сили [2]. 

Оригіналом електронного документу відповідно до ст. 7 цього Закону вважається 
електронний примірник документа з обов’язковими реквізитами, в тому числі з 
електронним цифровим підписом автора. При цьому в разі надсилання електронного 
документу кільком адресатам або його зберігання на кількох електронних носіях 
інформації, кожний з електронних примірників вважається оригіналом електронного 
документу.  

Статус електронного документу визначається його реквізитом, що набирає таких 
значень: 

 версія – примірник електронного документу на стадії створення, який 
відрізняється від інших його примірників порціями вмісту; 

 оригінал – примірник електронного документу, який першим набуває 
чинності, що зазначається в процесі реєстрації відповідним значенням спеціального 
реквізиту; 

 дублікат – примірник електронного документу, який має юридичну силу 
оригіналу; 

 копія – примірник електронного документу, який точно відтворює вміст 
його оригіналу, а також усі його реквізити чи їх частину; 

 витяг – копія електронного документу, яка відтворює частину всіх його 
структур і частину порцій вмісту [3]. 

На сьогоднішній день електронний документообіг є дуже актуальним, завдяки 
тому, що він має величезну кількість переваг, які приведені в табл.1. 
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Таблиця 1 – Переваги використання електронного документообігу 
№ Перевага 
1 перехід до більш зручного, швидкого й економного безпаперового юридично 

значущого документообігу 
2 удосконалення процедури підготовки, подання/доставки, обліку та зберігання 

документів, їх аутентифікація, цілісність, конфіденційність і неспростовність 
3 криптографічний захист інформації (електронних документів) під час передання 

відкритими каналами 
4 мінімізація фінансових ризиків за рахунок підвищення конфіденційності 

інформаційного обміну документами 
5 економія ресурсів за рахунок використання оперативного електронного архіву 
6 можливість швидкого пошуку й перегляду електронних документів, а також 

визначення їх юридичної сили за ЕЦП 
7 значне скорочення процедури підписання договорів, оформлення та подання 

податкової та фінансової звітності 
8 швидкий і надійний обмін електронними документами з партнерами, 

контрагентами незалежно від віддаленості адресата 
 
Отже, підбиваючи підсумки, треба зазначити, що існуватиме багато різноманітних 

преваг, щодо використання документообігу, до яких слід виділити наступні: перехід до 
більш зручного, швидкого й економного безпаперового юридично значущого 
документообігу; удосконалення процедури підготовки, подання/доставки, обліку та 
зберігання документів, їх аутентифікація, цілісність, конфіденційність і неспростовність; 
криптографічний захист інформації (електронних документів) під час передання 
відкритими каналами; мінімізація фінансових ризиків за рахунок підвищення 
конфіденційності інформаційного обміну документами; економія ресурсів за рахунок 
використання оперативного електронного архіву; можливість швидкого пошуку й 
перегляду електронних документів, а також визначення їх юридичної сили за ЕЦП; значне 
скорочення процедури підписання договорів, оформлення та подання податкової та 
фінансової звітності; швидкий і надійний обмін електронними документами з партнерами, 
контрагентами незалежно від віддаленості адресата. 
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Діджиталізація – один з найпопулярніших трендів 2020-2021 років. У «цифру» 

переходить бізнес з абсолютно різних галузей. Наслідки пандемічної кризи тільки 
прискорюють цей перехід і підвищують інтенсивність цифрових ініціатив. За даними 
Gartner, 91% компаній в усьому світі задіяні в тій або іншій формі діджитал-процесів, а 
87% CEO вважають цифрову трансформацію пріоритетною задачею. 

Рецесія призвела до необхідності переглянути витрати й оптимізувати операції, а 
оперативність реагування на зміни стала чи не найголовнішим чинником виживання 
бізнесу. Навіть ті компанії, які раніше скептично дивилися на все, що пов'язано з 
цифровізацією, змінили свою думку. А бізнес, який обрав системний шлях діджиталізації, 
отримує чимало дивідендів. Починаючи з «ліквідації» трудомістких ручних процесів і 
мінімізації витрат, закінчуючи поліпшенням якості обслуговування клієнтів, що своєю 
чергою підвищує їхню лояльність. «Стратегічний» наслідок компанії, що йде у «цифру» – 
підвищення гнучкості, масштабованості та, найголовніше – ефективності бізнесу.  

Один з найактивніших цифрових «мігрантів» у світі – банківський сектор, 
український не виключення. Почасти це пояснюється тим, що сфера вже володіє 
непоганим бекґраундом – фінансові установи давно вкладають серйозні кошти в IT-
інфраструктуру та рішення, які покращують клієнтський досвід, зокрема, дистанційне 
обслуговування. Тому пандемія для банків стала швидше стимулом прискорити 
впровадження інноваційних технологій і рішень. За даними Digital Banking Report, 75% 
банків у світі вважають цифрову трансформацію головним пріоритетом  2020-2021р.р.[1].  

Європейська Бізнес Асоціація вперше провела експертне дослідження поточного 
стану розгортання цифрової трансформації на приватному та державному рівнях – Індекс 
цифрової трансформації – у партнерстві з компаніями Хуавей Україна та SAP Ukraine. 
Мета дослідження – аналіз поточного стану розвитку цифрової трансформації у 
державному та приватному секторах для оцінки ефективності діджитал-процесів на різних 
рівнях та визначення ключових рушійних факторів та бар’єрів для цифрової 
трансформації. Інтегральний показник індексу складається з п’яти рівнозначних 
компонентів: загальний рівень цифрової трансформації компаній; загальний рівень 
цифрової трансформації галузей; загальний рівень розвитку цифрової інфраструктури; 
загальний рівень цифрової інклюзії; обсяг та якість державних електронних послуг. 
Інтегральний показник індексу склав 2,81 балів з 5-ти можливих та опинився у негативній 
площині [2]. 

Найвищу оцінку серед складових індексу отримав загальний рівень цифрової 
трансформації компаній. Рівень цифрового розвитку свого бізнесу 47% оцінили як 
помірний, 39% вважають, що він є високим і ще 5% – дуже високим. Тільки 9% 
респондентів вважають, що рівень цифрової трансформації їхніх компаній є низьким. 
Водночас переважна більшість, а саме 89% опитаних вказали, що корпоративна стратегія 
їхньої компанії містить цілі цифрової трансформації. Дещо нижчими темпами, на думку 
представників бізнесу, відбувається цифрова трансформація галузей, у яких вони задіяні. 
Так, 55% опитаних вважають, що рівень цифрової трансформації галузей їхньої діяльності 
є помірним, 16% – високим, і ще 6% – дуже високим, 23% низьким або дуже низьким. 
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До бар’єрів, що перешкоджають розвитку цифрової трансформації в бізнесі 
директори компаній віднесли зарегульованість та неефективне законодавство, недостатнє 
фінансування, низьку цифрову грамотність. Так, 41% оцінюють рівень цифрової 
грамотності своїх співробітників як помірний, а 13% вважають його низьким. Інші 46% 
оцінюють цифрову грамотність своєї команди на високому рівні. 

За результатами опитування, пріоритетними інвестиціями у цьому напрямку є 
взаємодія з клієнтами (CRM, електронна комерція, автоматизація маркетингу) – 75% 
компаній, аналіз даних – 55%, управління взаємодією зі співробітниками (базові HR-
процеси, управління талантами, цифрове робоче місце) – 48%. Переважна більшість 
опитаних, а саме 55% задовільно оцінюють обсяг та якість надання державних е-послуг. 
Водночас 38% вважають, що рівень надання таких послуг є низьким або дуже низьким. 
Ще 7% оцінили надання державних електронних послуг на високому рівні. Серед 
найбільш поширених електронних державних сервісів найкраще респонденти індексу 
оцінили роботу єдиного порталу державних послуг «Дія». Найгірше серед складових 
індексу бізнес оцінив рівень розвитку цифрової інфраструктури, а також рівень цифрової 
інклюзії в Україні. Так, 47% респондентів оцінюють розвиток цифрової інфраструктури як 
помірний, ще 42% – як низький або дуже низький. Водночас переважна більшість, а саме 
54% оцінюють рівень цифрової інклюзії як низький чи дуже низький, і 32% – як помірний.  

Минулий 2020 рік спонукав бізнес до безпрецедентних змін та пришвидшення 
процесів цифрової трансформації, а проведене дослідження у подальшому слугуватиме 
індикатором темпів цифрової трансформації бізнесу та державного сектору в Україні. 
Також важливими факторами на шляху до цифрового суспільства та перетворення бізнесу 
на «розумні підприємства» є зрілість сприйняття такої концепції розвитку, готовність 
інвестувати у бізнес-трансформацію та використовувати для цього кращі світові практики. 

Один з ключових моментів – власники бізнесу на старті повинні отримати чітке 
уявлення, навіщо вони зважуються на трансформацію, що варто змінювати в першу чергу 
та які ресурси на це будуть потрібні. Технології відіграють і завжди будуть відігравати 
важливу роль у бізнес-операціях – усе залежить від того, наскільки бізнес ефективно 
використовує ці технології. Універсальної моделі цифрової трансформації не існує. Кожна 
компанія індивідуальна, і неможливо підігнати весь бізнес під якийсь загальний 
шаблон. Чимало компаній зазвичай починають з автоматизації. Оскільки вона закладає 
основи для подальшої еволюції. Це автоматизація продажів, виробництва, фінансових 
потоків, документообігу тощо. Для цього можуть використовуватися різні рішення – від 
хмарних технологій до спеціалізованого програмного забезпечення, яке призначене для 
управління діяльністю підприємства (ERP). Крім цього, окремі підрозділи компанії 
паралельно впроваджують технології та рішення для створення нових бізнес-моделей. Це 
може бути інтернет речей (IoT) у виробництві, блокчейн у бухгалтерії, інструменти 
онлайн-продажів, роботизація складу тощо [3]. По суті, компанія змінює свою бізнес-
модель, корпоративну культуру та переходить на новий рівень, aле водночас продовжує 
вдосконалюватися та розвиватися. 

Отже, цифрова трансформація – це нескінченні зміни. Бізнес інвестує в розвиток 
цифрових технологій на даний час. Очевидно, розбудова цифрової інфраструктури, 
покращення доступу до використання сучасних технологій є пріоритетними завданнями 
для держави у цьому контексті. 
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Інформаційно-аналітичне забезпечення судів є важливим видом допоміжної 
діяльності в реалізації ними своїх функцій. Воно охоплює всі етапи їх діяльності і включає 
збір, обробку, аналіз інформації та рекомендації щодо використання підготовлених 
суддівських рішень. 

Дослідження форм та методів організації діяльності судів без урахування їх 
інформаційно-аналітичного забезпечення можна вважати недосконалим і 
малоефективним. Значення інформаційно-аналітичного забезпечення полягає в його 
надважливості у процесі якісного захисту прав і свобод громадян, також під час 
успішного вирішення завдань, що стоять перед судами. 

Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності судів являє собою органічну 
єдність роботи щодо раціональної організації процесу систематизації та обробки 
необхідної інформації для провадження ефективного судочинства. За допомогою 
інформаційно-аналітичного забезпечення узгоджуються, координуються і кооперуються 
зусилля судів щодо визначення завдань і досягнення загальної мети у вирішенні 
адміністративних справ. 

Слід зазначити, що створення інформаційно-аналітичної системи в судах не тільки 
не вимагатиме додаткового персоналу, а й звільнить суддів від виконання не властивих їм 
функцій. 

У сучасних умовах, коли постійно зростають вимоги про скорочення термінів і 
підвищення якості розгляду адміністративних справ, сучасні інформаційні системи здатні 
забезпечити швидкий доступ суддів до банків законодавчих даних та до узагальнених 
матеріалів судової практики. Вони дозволять автоматизувати, а отже, уніфікувати судове 
діловодство, забезпечити якісний розгляд адміністративних справ [1]. 

Основною функцією системи інформаційно-аналітичного забезпечення судів є 
своєчасне надання суддівської інформації, яка має відповідати вимогам своєчасності, 
повноти даних для прийняття та виконання рішень з адміністративних справ. 

Накопичення необхідної інформації та організація роботи зі службовими 
документами нині є однією з основних складових інформаційно-аналітичного 
забезпечення діяльності судів. Варто наголосити, що головним результатом 
інформаційно-аналітичного забезпечення повинні стати об’єктивні висновки і конкретні 
рекомендації з поліпшення роботи судів. Водночас треба зважити, що на цей процес 
останнім часом значний вплив має застосування нових інформаційних технологій, методів 
інформаційно-документаційного забезпечення судочинства. 

Інформаційно-аналітичне забезпечення мусить базуватися на цілісній та 
несуперечливій інформації в інфраструктурі обліків інформаційно-пошукової системи, яка 
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повинна бути задіяна шляхом використання типового програмного забезпечення, єдиної 
технології обробки та обміну даними, типової структури даних та правил їх застосування 
[2]. 

Удосконалення нормативно-правового регулювання інформаційно-аналітичного 
забезпечення судів повинно гарантувати: отримання повної і необхідної інформації, 
спрямованої на вироблення ефективних рішень під час розгляду адміністративних справ; 
ефективне використання цих інформаційних обліків, досягнення їхньої вірогідності, 
актуальності та системності; впровадження новітніх методів у сучасне інформаційно-
аналітичне забезпечення. 

Важливе значення для успішного нормативно-правового забезпечення 
інформаційно-аналітичної роботи в судах має реалізація принципу гармонізації 
законодавства України із європейським правом, що повинно ґрунтуватися на узгодженості 
вітчизняного нормативно-правового забезпечення із міжнародними стандартами держав-
членів Ради Європи та Європейського Союзу, котрі визначають стандартні принципи 
обробки персональних даних в автоматизованих системах. Сутність принципу розкрито у 
Директивах Європейського Парламенту та Ради Європи 95/46/ЄС «Про захист осіб у 
зв’язку з обробкою персональних даних і вільним обігом цих даних» від 24 жовтня 1995 
року [3]. 

На жаль, серйозну проблему для відділів судочинства, які займаються 
інформаційно-аналітичною діяльністю, становить істотна відсутність відповідних 
фахівців. Переважно вони не мають спеціальної підготовки в галузі комп’ютерних 
технологій, а незначний досвід роботи свідчить, як правило, про слабку професійну 
підготовленість. 

Проблеми з підготовки фахівців у галузі застосування сучасних інформаційних 
технологій потребують подальшого розв’язання на законодавчому, організаційному, 
навчально-методичному та матеріально-технічному рівнях. Крім цього, важливо 
використати досвід діяльності європейських судів, що висвітлює, залежно від своєї 
спеціалізації, насамперед формулювання основних вимог до професійної підготовки 
спеціалістів із інформаційно-аналітичного забезпечення [4]. 

В судах України вже започаткували використання деяких функцій інформаційних 
систем, зокрема систему електронного документообігу «Діловодство суду», що з’явилася 
в судах завдяки проекту USAID/MCC «Україна: верховенство права». В умовах 
зростаючого навантаження на суди вона дає змогу підвищити ефективність їхньої роботи 
на всіх етапах проходження справи. 

Отже, подальша інформатизація судів, не тільки зможе підвищити рівень 
організації праці суддів, а й пришвидшить розгляд ними адміністративних справ на будь-
якій стадії процесу, збільшить для них період часу для аналізу справ, надасть їм 
можливість для повнішого та більш оперативного оброблення статистичних даних, 
забезпечить належний та ефективний пошук інформації, її надійність і конфіденційність, а 
також створить передумови для своєчасного поширення судової практики, пов’язаної, 
найперше, з постійними змінами норм процесуального права. Принципово новим 
напрямком інформатизації судів має стати створення комп’ютерних систем 
протоколювання судових засідань, засобів автоматизованого збору та аналізу первинної 
судової інформації. Здійснення уніфікації системи первинних інформаційних ресурсів 
значною мірою сприятиме формуванню реальних умов для ефективної інформаційної 
взаємодії судів різних інстанцій. 
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Традиційна перспективна система освіти, яка приходить на зміну, покликана 
орієнтуватися на майбутні умови життя та професійної діяльності фахівця, в яких 
випускник університету опиниться після його закінчення. Це особливо актуально для 
навчання юридичних спеціальностей, оскільки система права в Україні змінюється 
особливо швидкими темпами. З огляду на це, можна з упевненістю стверджувати, що у 
сфері юридичної освіти повинна формуватися система випереджувальної освіти, в якій 
необхідно зосередити головну увагу на розвитку творчих якостей особистості, здатності 
майбутнього фахівця до самостійних дій в умовах невизначеності, самостійного 
придбання ним нових знань і навичок. Таким вимогам багато в чому відповідають 
креативні (тобто засновані на розвитку творчих засад) системи навчання, які 
характеризуються спрямованістю на освіту креативної особистості, що має необхідний 
рівень загальної та правової культури, культури професійної та самостійної діяльності, що 
сформувався правовим світоглядом. У разі інформаційного суспільства визначається 
також ще одна найважливіша спрямованість креативної системи навчання – розвиток 
здібностей роботи у інформаційно-правовому просторі зі специфічними нормативно-
правовими інформаційними потоками [2; 3]. 

Враховуючи особливості та умови викладання конкретної дисципліни, можна 
виділити основні засади проектування креативної системи навчання певної юридичної 
дисципліни, об'єднавши їх відповідно до аспектів діяльності. 

Дидактичні принципи: 
– принцип подання проектованої системи у вигляді розгорнутої функціонально-

феноменологічної моделі, що розкриває та характеризує внутрішню сутність процесу 
навчання конкретної дисципліни. Реалізація цього принципу у побудові системи 
технологій для навчання конкретної дисципліни не вимагає, щоб викладач-розробник 
зумів виділити основні категорії та процеси, які утворюють своєрідний стрижень 
дисципліни, а потім “розгорнути” навколо цього стрижня подання матеріалу з тем і 
розділів, що вивчаються; 

– принцип забезпечення контекстного навчання, тобто. включення системи 
навчання у контекст майбутньої професійної діяльності майбутнього фахівця. Для 
проектування системи технологій навчання юридичним дисциплінам – це необхідність 
включення до системи елементів, що забезпечують зв'язок із майбутньою професійною 
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діяльністю в юридичних органах (службах організацій), з індивідуальною юридичною 
практикою; 

– принцип мотиваційного, понятійного, інформаційного та операційного 
забезпечення процесу навчання, що дозволяє розвивати творчий потенціал особистості. 
Для того, щоб система навчання, що включає різні технології, на практиці забезпечуючи 
досягнення поставлених її розробниками цілей, необхідно враховувати мотивації 
студентів, для яких розробляється система, їх можливості засвоювати навчальний 
матеріал та обсяг інформації, що надаються системою; 

– принцип вичленування, обґрунтування та розмежування механізмів 
комунікативного зв'язку в підсистемах суб'єкт-суб'єктних та суб'єкт-об'єктних відносинах 
у процесах навчання та вивчення конкретної дисципліни. Суб'єктивно-об'єктивні 
відносини виявляються в проектованих та застосовуваних технологій навчання та їх 
систем. У процесі проектування систем між викладачами та розробниками, а в процесі 
застосування – між викладачами, з одного боку, студентами, їх об'єднаннями – з іншого, а 
також усередині таких об'єднань складаються суб'єктивні відносини; 

– принцип загальної та поопераційної алгоритмізації, що забезпечує можливості 
вирішення проблемних ситуацій, що виникають у процесі навчання та вивчення 
дисципліни. Алгоритми (точний розпорядження про виконання навчальних операцій, 
пов'язаних з отриманням та засвоєнням навчальної інформації та набуттям певних 
навичок) необхідно розробляти та застосовувати на різних етапах організації 
пізнавального процесу, що передбачає використання інтегрованої системи навчання. 
Алгоритми в процесі навчання дисципліни повинні показувати, що необхідно робити у 
конкретній ситуації, в якій послідовності та як шукати необхідну інформацію. 

Технологічні принципи: 
– принцип раціонального поєднання окремих технологій навчання, що дозволяє 

побудувати раціональну технологічну структуру, мінімізувати витрати ресурсів 
(тимчасових, матеріальних, інтелектуальних), забезпечити максимальну ефективність та 
прийнятну інтенсивність діяльності тих, хто вивчає дисципліну; 

– принцип рухливості застосовуваних технологій, що визначає можливості зміни як 
окремих елементів технологій, так і введення в систему нових технологій, що змінюють у 
тому числі структуру системи; 

– принцип забезпеченості технологій, включених у систему навчання, необхідними 
їх застосування засобами, методиками, описами та інші елементами матеріального 
забезпечення; 

– принцип технологічної адаптації матеріально-технічного забезпечення 
застосовуваних технологій, що дозволяє досить швидко вносити необхідні зміни до 
інформаційних блоків, замінювати застарілі засоби навчання досконалішими тощо. 

Управлінські принципи: 
– принцип обумовленості функцій управління у системі навчання тими цілями, які 

поставлені окремими технологіями та необхідністю досягнення заданого загального 
результату. Забезпечити керованість викладачів та співробітників різних служб, підкорити 
її досягненню єдиного результату, поставити та забезпечити досягнення локальних цілей – 
вельми непрості управлінські проблеми; 

– принцип оптимального співвідношення управлінських орієнтацій диктує 
необхідність випередження орієнтації функцій управління у системі навчання в розвитку 
системи у процесі максимального розкриття її повноважень проти функціями, вкладеними 
у забезпечення поточного функціонування фірми; 

– принцип раціональності та прогресивності управління передбачає вибір варіантів 
управління, найбільш прийнятних для навчання конкретної дисципліни та враховують 
досягнення сучасної педагогічної науки та практики; 
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– принцип комплексності і стійкості дозволяє максимально повно врахувати всі 
фактори, що впливають на систему навчання (як зовнішні, так і внутрішні), і одночасно 
передбачити регулятори, що в певних ситуаціях відновлюють взаємозв'язки, що 
порушуються, між суб'єктами і об'єктами управлінського впливу [4, с. 58]. 

Таким чином, креативна система навчання має органічно поєднувати в собі 
дидактичні, управлінські та технологічні фактори, звідки можна визначити принципи її 
проектування, що базуються на загальних теоретико-ужиткових закономірностях 
дидактики, управління та технологій. Останній управлінський принцип має особливе 
значення при побудові систем навчання юридичним дисциплінам, оскільки інформаційна 
насиченість юридичних дисциплін, що викладаються в освітніх установах, настільки 
висока і схильна до впливу факторів і умов зовнішнього середовища, що вже на перших 
етапах проектування системи необхідно передбачити можливість оперативного 
реагування системи на необхідність внесення змін у її блоки, при цьому зберігаючи 
цілісність та керованість системи. 
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Електронний документообіг з'явився із поширенням комп'ютерів як більш вигідна 
економічна й екологічна альтернатива паперовому. У США та країнах ЄС ним активно 
користуються вже понад десяток років. В Україні ж електронний документообіг набирає 
популярності лише зараз, стаючи must have для бізнесу, а судячи з тенденцій, які ми 
спостерігаємо у 2019 році: курс на всеохопну диджиталізацію, держава у смартфоні, – і 
для держави також. 

Зважаючи на загальні тенденції, розберімося разом із основними визначеннями, що 
входять до поняття електронного документообігу. 

Електронний документообіг – це сукупність процесів створення, обробки, 
погодження, надсилання, отримання, а також зберігання електронних документів, що 
здійснюється у цифровому форматі.  

Основними елементами електронного документообігу є:  
- електронний документ; 
- кваліфікований електронний підпис; 
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- позначка часу. 
Системи внутрішнього документообігу забезпечують рух документів між 

підрозділами організації. У багатьох компаніях фінансові документи перед тим, як вийти 
назовні, мають бути погоджені з усіма відповідальними особами, наприклад, 
представником юридичної служби, главбухом, фіндиром. Завдяки можливості 
налаштувати ланцюг погодження, цей процес прискорюється в рази. Це значно спрощує 
переміщення та погодження документів, які часто потребують доопрацювання та внесення 
певних правок.  

На відміну від внутрішнього, зовнішній електронний документообіг забезпечує 
можливість обмінюватися юридично значущими документами з партнерами та 
контрагентами. Тобто це рух документів спрямований назовні. Сучасний сервіс 
документообігу має забезпечувати можливість інтеграції з обліковою системою 
користувача, завантаження чи створення документів, підтримку різних форматів 
електронних документів. 

При зовнішньому документообігу кожен документ перед відправленням 
підписується кваліфікованим електронним підписом (КЕП) та шифрується на сертифікат 
контрагента, що забезпечує йому юридичну силу та захист від перехоплення сторонніми 
особами.  

Основні перепони для впровадження електронного документообігу [1] 
Компанії, які ще не перейшли на електронний документообіг, серед причин, що їх 

стримують, найчастіше називають такі:  
- контрагенти користуються різним ПЗ для ЕДО; 
- не всі бухгалтери хочуть навчатися роботі з новим функціоналом; 
електронний документообіг, мабуть, коштує дорого. 
У нашій країні електронний документообіг регламентується трьома законами: «Про 

електронні довірчі послуги», «Про електронні документи та електронний документообіг» і 
«Закон про бухгалтерський облік та фінансову звітність». Останній стосується 
безпосередньо первинних документів. Згідно з цими законами електронні документи 
мають таку ж саму юридичну силу, як і аналогічні паперові. Тобто, у разі податкових 
перевірок, судових слухань, тощо – достатньо надати документи в електронній формі.  

В реаліях конкуренції, що постійно зростає багато підприємств стикаються з 
необхідністю мотивувати своїх співробітників на досягнення цілей компанії. Більшість 
керівників ставлять перед собою завдання знизити витрати, збільшити ефективність 
бізнесу. ЕДО є одним з інструментів, що завдяки автоматизації, дозволяє утилізувати 
надлишкові процеси та цілковито перелаштувати внутрішню роботу.  

Для більшості сервісних та продуктових компаній ЕДО – це ключ до скорочення 
витрат, зменшення навантаження на співробітників рутинними процесами. У нашому 
портфелі реалізовані проєкти для: АЗС, фармацевтичних, промислових, ритейл, 
логістичних, видобувних та телеком-підприємств [2] 

Серед наших клієнтів такі відомі бренди як: «Епіцентр», «Київстар», SOCAR, 
Vodafone, Nissаn, ОККО, Amway та багато інших. Не дивно, що саме великі гравці 
першими цифровізуються [3]. 

Створення шаблонів документів в електронному вигляді економить час для нових 
документів та знижує ризики помилок; електронний обмін документами відбувається 
швидко, без витрат на папір, друк, кур’єрів; автоматичний пошук за будь-яким запитом 
прискорює роботу та напряму впливає на продуктивність праці. 

Наприклад, щодо типової рутинної дії підписання угоди між двома 
підприємствами. Електронний документообіг дозволяє значно прискорити цей процес: 
узгодження деталей та підписання можуть відбутися за декілька годин. І, відповідно, 
значно прискорити початок робіт або надання послуг чи товарів, здійснення розрахунків, 
отримання актів виконаних робіт тощо. 
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Об’єднує всі інформаційні потоки підприємства: внутрішні, зовнішні, змішані 
тощо. 

Величезним плюсом є той факт, що електронні документи можна створювати, 
редагувати, затверджувати, використовувати та зберігати в єдиному електронному 
інформаційному просторі, уникаючи плутанини та втрати інформації.  

Тобто, можемо зробити висновок, нормативно-правова база із питань 
впровадження електронного документообігу у сферу публічного управління в Україні 
побудовано на принципах забезпечення відкритості та свободи в інформаційній сфері, 
гарантуванні інформаційної безпеки особистості, суспільства та держави в цілому на 
правових засадах Конституції України, з імплементацією норм міжнародного права.  

В рамках Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом, державна 
політика у цій сфері спонукала управлінський апарат до рішучих змін діючого 
вітчизняного законодавства з метою приведення нормативно-правових актів до 
міжнародних стандартів та забезпечення взаємодії із державами-членами ЄС в режимі 
реального часу (одним із прикладів таких змін стала втрата чинності Закону України «Про 
цифровий підпис» із введенням в дію Закону «Про довірчі послуги»). Суб’єкти 
електронного документообігу можуть забезпечувати додержання вимог щодо збереження 
електронних документів шляхом використання послуг посередника, у тому числі архівної 
установи [4]. 

Враховуючи швидкий темп розвитку інформаційного простору, стає очевидним, 
що нормотворчий процес у цій сфері відбувається постійно, маючи на меті приведення 
законодавства до відповідних міжнародних норм. 
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Інтеграція українського державного управління до європейського 

адміністративного простору в умовах розвитку інформаційного суспільства сьогодні 
поставила нові вимоги до діяльності органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування, їх спроможності ефективно діяти в умовах впровадження електронного 
урядування й розвитку електронної демократії, що обумовлює необхідність змін в усіх без 
вийнятку сферах суспільного життя.  
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Підвищення ефективності державного управління є одним із пріоритетів реформи 
державної служби в Україні. 

 Останнім часом у зв’язку з поширенням новітніх інформаційних технологій у всіх 
сферах діяльності людини підвищення ефективності державного управління пов’язується 
із запровадженням електронного урядування (е-урядування). 

Електронне урядування – це  форма організації державного управління, за якого 
відбувається активна взаємодія органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування між собою, з суспільством, людиною та громадянином, бізнесом за 
допомогою інформаційно-комунікативних технологій. 

Впровадження електронного урядування є складним процесом, що потребує 
принципових змін у технології підготовки та прийняття урядових рішень та значних 
матеріальних, інтелектуальних та фінансових ресурсів та вимагає вирішення комплексу, 
правових, організаційних і технологічних проблем [1]. 

Реалізація державної політики електронного урядування передбачає:  
- цілеспрямовану узгоджену діяльність всіх органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, суспільства, громадянина та людини, бізнесу;  
- формування та реалізацію державної політики впровадження електронного 

урядування як невід'ємної складової державної політики розвитку України та суттєвого 
прискорення позитивних соціально-економічних перетворень; 

 - зміну принципів державного управління, структури та функцій органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування і їх взаємодію між собою та суспільством, 
громадянином та людиною, та бізнесом; 

 - підвищення ефективності інформатизації адміністративних процесів в органах 
державної влади та місцевого самоврядування; 

 - створення інформаційної інфраструктури електронного урядування; 
 - забезпечення навчання державних службовців, громадян, представників бізнесу 

ІКТ застосуванню технології електронного урядування;  
- створення системи мотивації розвитку електронного урядування та використання 

його можливостей. 
Державна політика електронного урядування сприяє формуванню таких 

прогресивних відносин влади, суспільства, громадянина та людини, бізнесу як 
партнерство та підвищення ефективності діяльності всіх суб'єктів електронного 
урядування. Крім того, електронне урядування наразі є одним з основних засобів для 
здійснення та досягнення вищої мети державної політики розбудови в Україні 
інформаційного суспільства. 

Незважаючи на прийнятий Закон України «Про основні засади розвитку 
інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» складність реалізації державної 
політики обумовлена відсутністю в Україні Концепції, Стратегії та Програми як розвитку 
інформаційного суспільства в цілому, так і електронного урядування зокрема. 

 Всупереч позитивній динаміці розвитку електронних інформаційних ресурсів в 
Україні невирішеними хронічними проблемами залишаються недосконала технологія 
підготовки та прийняття урядових рішень, яка суттєво знижує їх ефективність, відомчий 
підхід до їх створення, значне дублювання інформації, відсутність єдиних стандартів та 
несумісність ресурсів, складність доступу тощо. Це значно погіршує умови надання 
інтегрованих державних послуг в дистанційному режимі за допомогою ІКТ. 

Не сформовано єдину інфраструктуру міжвідомчого обміну даними в електронній 
формі, тому відомості в державних інформаційно-аналітичних системах недоступні іншим 
органам державної влади та органам місцевого самоврядування для їх використання. 
Використання нестандартизованих форматів даних, протоколів обміну і відсутність 
єдиних класифікаторів, довідників, а також доступу до них обмежують можливість 
застосування автоматизованих засобів пошуку та аналітичної обробки інформації. 
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Проблеми, що перешкоджають впровадженню елементів е-урядування у діяльність 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування, носять комплексний 
міжвідомчий характер і не можуть бути вирішені на рівні окремих органів влади [2].  

Розвиток е-урядування потребує побудови гнучких систем, вимагає проведення 
скоординованих організаційно-технологічних заходів і погодження дій органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування в рамках єдиної державної політики. 

Метою впровадження е-урядування в Україні є розвиток електронної демократії 
задля досягнення європейських стандартів якості електронних державних послуг, 
відкритості та прозорості влади для людини та громадянина, громадських організацій, 
бізнесу. При цьому мова йде не про інформатизацію наявної системи державного 
управління, а про використання можливостей ІКТ для задоволення потреб людини та 
громадянина, що передбачає:  

- підвищення якості та доступності державних послуг для людини та громадянина, 
спрощення процедур та скорочення адміністративних витрат; 

 - підвищення якості адміністративних та управлінських процесів, забезпечення 
контролю за результативністю діяльності органів державної влади та місцевого 
самоврядування з одночасним забезпеченням належного рівня інформаційної безпеки;  

- забезпечення відкритості інформації про діяльність органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування, розширення доступу до неї та надання можливості 
безпосередньої участі людини і громадянина та інститутів громадянського суспільства у 
процесах підготовки та експертизи проектів рішень, що приймаються на всіх рівнях 
державного управління [3]. 

Електронне урядування сьогодні – одна із сфер застосування управлінської праці, 
на яку є зростаючий попит з боку органів державної влади, що потребують 
висококваліфікованих фахівців, здатних ефективно працювати в умовах розвитку 
інформаційного суспільства.  

Отже, впровадження е-урядування в Україні повинно забезпечити якісно новий 
рівень управління державою та суспільством в цілому, зміцнить довіру до держави та її 
політики, вдосконалить взаємодію між органами державної влади та органами місцевого 
самоврядування, бізнесом, громадянами та державними службовцями. 
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Процес розвитку цифрових технологій та їх повсюдного проникнення життя людей 

послідовно впливає різні процеси. Всесвітня цифровізація вже понад 10 років змінює 
процеси та інструменти діяльності господарюючих суб’єктів [1]. Більшою мірою цей 
вплив проявляється зараз в економічній сфері, де розвиток цифрової економіки стає одним 
із ключових пріоритетів у всьому світі. На тлі пандемії COVID-19, у результаті якої у 
світовій економіці настала одна з найглибших рецесій за останні 100 років, активізувалась 
діяльність фізичних осіб-підприємців та самозайнятих осіб. 

Самозайнята особа – це платник податку, який є фізичною особою-підприємцем або 
провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником в 
межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності [3]. В свою чергу, 
незалежна професійна діяльність визначена у Податковому кодексі України (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Визначення та особливості поняття «незалежна професійна діяльність» 

(джерело: побудовано автором да даними [3]) 
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Цифрова економіка – це тип економіки, де ключовими факторами та засобами 
виробництва є цифрові дані (бінарні, інформаційні тощо) та мережеві транзакції, а також 
їх використання як ресурсу, що дає змогу істотно збільшити ефективність та 
продуктивність діяльності та цінність для отриманих продуктів та послуг [2]. 

Кількість самозайнятих осіб з 2015 р. скоротилась у більшості регіонів (Рис. 2). 

Рисунок 2 – Кількість фізичних осіб-підприємців за регіонами e 2015-2019 рр. 
(джерело: побудовано автором за даними Державної служби статистики України [3]) 

 
Згідно статистики найбільша кількість самозайнятих осіб працює у м. Києві, 

Харківській, Дніпропетровській та Одеській областях. 
Таким чином, аналіз показав, що кількість самозайнятих осіб є значною, їх правовий 

статус та специфіка діяльності має свої особливості. Вважаємо, що цифрова інноваційна 
економіка  в майбутньому буде мати ще значніший вплив на дану категорію 
господарюючих суб’єктів, тому варто розглядати їхню діяльність як проєктну [5; 6] та 
розробляти специфічну методологію управляння проєктоною діяльністю самозайнятих 
осіб в умовах цифрової інноваційної економіки. 

 
Список використаних джерел: 

1. Bashynska, I. (2020). Management of smartization of business processes of an 
industrial enterprise to ensure its economic security. Schweinfurt: Time Realities Scientific 
Group UG (haftungsbeschränkt), 420 p. 

2. Український Інститут Майбутнього. Україна 2030Е – країна з розвинутою 
цифровою економікою [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html#6-2-1 

3. Податковий кодекс України із змінами і доповненнями. Підпункт 14.1.226 
пункту 14.1 статті 14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://tax.gov.ua/nk/ 



 
ІV Міжнародна науково-практична конференція 

«Сучасні управлінські та соціально-економічні аспектів розвитку держави, регіонів та суб’єктів 
господарювання в умовах трансформації публічного управління» 

 

 

 

152 
 

4. Державна служба статистики України. Економічна статистика / Економічна 
діяльність / Діяльність підприємств. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/sze_20.htm  

5. Башинська І.О., Макарець Д.О. Управління ризиками в проектах/ Економіка. 
Фінанси. Право. – Київ, 2017. – 5/2’2017  – С. 38-40  

6. Башинська І.О. Управління ризиками у впровадженні інноваційних проектів 
/ Башинська І.О., Петрова Л.С., Попович К.Ф. // Економіка. Фінанси. Право. – Київ, 2020. 
– №2. – С. 11-13. 
 
 
 

СЕКЦІЯ 6 
 

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ В УМОВАХ 
ГЛОБАЛЬНИХ ПРОДОВОЛЬЧИХ, ЕКОЛОГІЧНИХ ТА 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ВИКЛИКІВ 
 
 

ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
НАДАННЯ ПОСЛУГ З МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ 

 
Добрянська Н.А., д.е.н., професор 

Пайкін А.В., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Державний університет «Одеська політехніка», 

м. Одеса 
 
Розвиток соціально-економічних відносин в українському суспільстві зумовлює 

потребу в підвищенні результативності державного регулювання економіки. 
Забезпеченню безпеки соціально- економічних процесів та створенню надійної системи 
гарантій сприяє продуктивна страхова діяльність, котра охоплює різні галузі та сфери 
життя людини. Запровадження ефективних інструментів і технологій страхування 
впливатиме на якість і своєчасність прийняття державно-управлінських рішень щодо 
розв’язання нагальних і стратегічних завдань [1]. 

Рівень системи охорони здоров’я України можна охарактеризувати як небезпечно 
низький. Державний бюджет України не дозволяє збільшити обсяги видатків на медичну 
сферу. Саме тому, одним з способів залучення додаткових інвестицій та покращення рівня 
та якості медичних послуг є стимулювання розвитку добровільного медичного 
страхування. 

При вдалому підході державне регулювання страхової діяльності може бути 
потужним важелем у розвитку діяльності приватних страховиків та створенні 
конкурентного середовища на ринку надання страхових послуг. Здорова конкуренція 
лише сприятиме зростанню якості рівня і переліку послуг страховиків та матиме 
позитивний вплив на ціноутворення для кінцевого споживача. Регулятивний підхід з боку 
держави має бути спрямований на створення ефективного та дієвого ринку медичного 
страхування. 

Дослідження напрямів запровадження результативних інструментів страхування в 
розвиток медичної сфери має бути предметом особливої уваги науковців і практиків, 
зважаючи на вагомість проблематики, фінансові й технічні обмеження щодо надання 
якісних і доступних медичних послуг [2]. 
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Медичне страхування як один із видів добровільного страхування відіграє вагому 
роль у функціонуванні системи охорони здоров’я. Важливість стимулювання розвитку 
медичного страхування в Україні зумовлена недостатнім рівнем фінансування галузі та, 
відповідно, низькою якістю надання медичних послуг. Запорукою ефективного 
реформування системи охорони здоров’я в Україні є запровадження 
загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування і стимулювання 
розвитку добровільного медичного страхування, що дасть можливість залучити до галузі 
додаткові кошти. 

Фінансування системи охорони здоров’я в Україні має такі недоліки: 
1. відсутність належного фінансового захисту громадян у випадку хвороби; 
2. нерівномірний розподіл фінансових ресурсів між закладами охорони здоров’я; 
3. непрозорість використання бюджетних коштів; 
4. поширення корупційних, неформальних платежів громадян за лікарські засоби 

та медичне обслуговування; 
5. недостатнє фінансове забезпечення медичного персоналу, низький рівень 

заробітної плати; 
6. надходження чималої частки коштів, за рахунок яких фінансується охорона 

здоров’я, від населення, що слугує причиною нерівного доступу громадян до медичних 
послуг. 

Аналіз механізму фінансового забезпечення системи охорони здоров’я України 
виявив тенденцію збільшення приватних витрат на охорону здоров’я, які здійснюються 
шляхом не добровільного медичного страхування, а прямих виплат. Наслідком цього є 
зростання тіньової економіки, корупції та нерівності в доступі до медичних послуг. 
Сприяти розв’язанню зазначених проблем можуть запровадження загальнообов’язкового 
медичного страхування й розвиток добровільного медичного страхування [3]. 

Огляд основних характеристик ринку добровільного медичного страхування в 
Україні дає підстави говорити про певні проблеми його функціонування, котрі 
потребують поступового розв’язання. Серед них низькі щільність і проникнення 
страхування, недостатня зацікавленість страховиків у наданні послуг із некорпоративного 
медичного страхування через його збитковість, невисока страхова культура 
громадськості. 
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МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ НА ВИПУСК 
НОВОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА СТАДІЇ ПЕРЕДПЛАНОВИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 
 

Захарченко В.І., д.е.н., професор, 
Левицький Д.В., магiстрант, 

Державний університет «Одеська політехніка», 
м. Одеса 

 
Кожне підприємство стикається з проблемою визначення грошової величини 

витрат на виготовлення нової продукції. Така оцінка повинна бути швидкою і досить 
точною. 

Аналіз існуючих методик розрахунку витрат на виготовлення нових виробів 
машинобудування дозволив зробити попередні висновки: 

– метод прямої калькуляції забезпечує необхідну точність розрахунків, але він 
застосовується лише на заключному етапі впровадження нових виробів у виробництво; 

– основними даними, необхідними для розрахунку витрат на виготовлення виробу, 
є дані про витрати на матеріал і витратах на заробітну плату основних робітників. Вони 
визначаються на основі нормування матеріалу і трудомісткості виготовлення виробу; 

– оперативність розрахунку витрат на виготовлення виробу впливає на можливість 
створення зворотних зв'язків в структурі виробництва вироби. Це, в свою чергу, дозволяє 
оптимізувати витрати на їх виготовлення; 

– методики автоматизованого розрахунку витрат на стадії проектування в 
середовищі CAD-систем відсутні. 

У зв'язку з цим була поставлена і вирішена задача по розробці автоматизованої 
підсистеми оцінки фінансового значення витрат на виготовлення нових виробів 
машинобудування на стадії проектування в системі CAD-систем. Значення витрат, 
одержувані за допомогою даної підсистеми, названі проектними витратами [1, с.43]. 

Автоматизована підсистема розрахунку проектних витрат складається з двох 
модулів: модуля формування конструктивно-технологічної інформаційної моделі виробу і 
модуля розрахунку проектних витрат на виготовлення виробів. 

При формуванні конструктивно-технологічної інформаційної моделі виробу 
користувач (інженер-конструктор) проводить віртуальну обробку заготовки шляхом 
додавання до неї конструктивно-технологічних елементів (КТЕ). В якості вихідної для 
формування конструктивно-технологічної інформаційної моделі виробу виступає 
тривимірна модель заготовки. При додаванні конструктивно-технологічного елемента до 
заготівлі проектувальник вибирає з бази даних параметризрвані шаблон КТЕ, заповнює 
параметри цього шаблону (габарити, точність, шорсткість, матеріал та ін.) i вказує 
розташування КТЕ на заготівлі. 

Після формування конструктивно-технологічної інформаційної моделі виробу у 
інженера-конструктора з'являється можливість розрахувати проектні витрати на 
виготовлення певного виробу. Отримана сума буде оціночної собівартістю виготовлення 
даного вироби, а також критерієм для прийняття рішення про продовження освоєння 
цього вироби [2, с.379]. 

Для реалізації цієї процедури необхідна модель автоматизованого розрахунку 
проектних витрат, а також деякий математичний апарат, що дозволяє розрахувати витрати 
на виробництво вироби на ранніх стадіях його життєвого циклу. Як уже згадувалося, в 
даний час витрати на виготовлення виробів машинобудування визначаються методом 
прямої калькуляції, використання якого можливо тільки після завершення всіх етапів 
життєвого циклу виробу. При такому методі розрахунку витрат зворотні зв'язки стають 
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економічно неефективними, так як тягнуть за собою значні додаткові матеріальні і 
тимчасові витрати. Тому в більшості випадків зворотні зв'язки не реалізуються, і 
оптимізація витрат на виробництво виробу не здійснюється. В результаті собівартість 
вироби виявляється занадто високою. Для вирішення цієї проблеми пропонується 
автоматизована підсистема розрахунку проектних витрат. 

Для використання теорії конструктивно-технологічної складності в 
автоматизованому режимі інформаційна модель виробу повинна містити відомості про 
конструктивно-технологічних елементах, з яких складається виріб. Але інформаційна 
модель, що отримується після етапу проектування, містить тільки геометричний опис 
вироби, і для виділення КТЕ з цього опису необхідний деякий алгоритм розпізнавання 
образів. [3, с.17]. Створення такого алгоритму виходить за рамки даної роботи. 
Пропонується на етапі проектування створювати інформаційну модель виробу, що містить 
конструктивне і технологічне опис вироби, тобто формування вироби здійснювати 
шляхом додавання КТЕ на модель заготовки. Така інформаційна модель названа 
конструктивно-технологічної інформаційної моделлю вироби, яка використовується для 
побудови систем автоматизації і наступних етапів виробництва вироби (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Конструктивно-технологічна інформаційна модель виробництва 
 

Модель розрахунку проектних витрат, а також конструктивно-технологічна 
інформаційна модель вироби були використані при розробці автоматизованої системи 
виробництва гiдрорулiв на ПАТ "Одеський завод радіально-свердлильних верстатів". 
Зважаючи на особливості виробництва гiдрорулiв автоматизована система дозволяє 
визначити їх собівартість відразу на етапі проектування. Конструктивно-технологічна 
інформаційна модель дозволила автоматизувати всі етапи проектування та технологічної 
підготовки для виробництва гiдрорулiв [4, с.159-163]. 

Використання представленої методики дозволяє отримати значення проектних 
витрат на виробництво виробів машинобудування відразу після етапу проектування, що в 
свою чергу дає можливість провести техніко-економічний аналіз і оптимізацію цих витрат 
і тим самим значно знизити собівартість вироби. Представлена методика найбільш 
актуальна при розрахунку витрат на виробництво нових виробів. Особливу практичну 
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цінність має конструктивно-технологічна інформаційна модель виробу, так як може 
використовуватися не тільки для розрахунку проектних витрат, але і як інструментальний 
засіб для створення систем автоматизації різних етапів життєвого циклу виробу. 
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УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ У ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ВИРОБНИЦТВІ 

 
Меркулов М.М., д.е.н., професор, 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 
м. Ізмаїл 

Левицький Д.В., магiстрант, 
 

З розвитком економічних відносин в трансформаційній економіці України ведення 
бізнесу на будь-якому підприємстві багато в чому залежить від його інтелектуальної 
власності як основного фінансового джерела. Інтелектуальна власність – це результат 
творчої діяльності людини. Право інтелектуальної власності належить кожному, воно 
закріплене на конституційному рівні. "Громадянам гарантується свобода літературної, 
художньої, наукової та технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їх 
авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними 
видами інтелектуальної діяльності. Кожний громадянин має право на результати своєї 
інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх 
без його згоди, за винятками, встановленими законом. Держава сприяє розвиткові науки, 
встановленню наукових зв'язків України зі світовим співтовариством" (ст. 54 Конституції 
України). 

Згідно з Цивільним кодексом України охоронними результатами інтелектуальної 
діяльності та засобами індивідуалізації є: твори науки, літератури і мистецтва; програми 
для ЕОМ; бази даних; повідомлення в ефір або по кабелю радіо або телепередач; 
винаходи; корисні моделі; промислові зразки; селекційні досягнення; топології 
інтегральних мікросхем; секрети виробництва (ноу-хау); фірмові найменування; товарні 
знаки і знаки обслуговування; зазначення походження товарів; комерційні позначення. 
Крім Цивільного кодексу, авторське і патентне право регулюються Кримінальним 
кодексом і Кодексом про адміністративні правопорушення, в яких передбачена 
відповідальність за порушення авторських прав і патентного права [1, с. 132-133]. 

Однією з важливих проблем об'єктів інтелектуальної власності є оцінка їх вартості, 
яка необхідна в наступних випадках: 

– при франчайзингу, при оформленні передачі ліцензії, прав інтелектуальної 
власності; 
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– при приватизації держпідприємств, купівлі-продажу об'єктів інтелектуальної 
власності; 

– для судових потреб щодо виходу з конфліктних ситуацій, пов'язаних з об'єктами 
інтелектуальної власності, визначення розміру компенсації за використання об'єкта 
інтелектуальної власності; 

– для залучення зовнішнього фінансування; 
– при внесенні об'єктів інтелектуальної власності до статутного фонду 

підприємства; 
– при розробці інноваційних проектів; 
– при оформленні кредиту під заставу виключних прав. 
Для оцінки ефективності інтелектуальної вартості необхідно враховувати наступні 

умови: 
– фактор часу (зміни результатів і витрат у часі); 
– норма дисконту, яка використовується при оцінці майбутніх фінансових потоків, 

одержуваних при реалізації та впровадженні інтелектуальної власності; 
– використовувати систему цін, діючих на момент виконання розрахунків; 
– вказувати фактори невизначеності і ризику, а також способи їх обліку в оцінці 

ефективності інтелектуальної власності. 
Реалізація інтелектуальної власності на високотехнологічному підприємстві може 

вплинути на наступне: 
– збільшення доходу від зростання реалізації продукції (підвищення 

продуктивності технологічного устаткування і поліпшення його використання в часі) 
– зниження матеріальних і інших видів витрат при використанні нового 

обладнання, технологій та інноваційних технологічних процесів, використання 
імпортозамінних матеріалів, сировини, оптимізація графіків проведення і методів 
виробництва, транспорту і перепроектування бізнес-процесів; 

– скорочення витрат живої праці за рахунок нових технологічних процесів, 
реінжиніринг бізнес-процесів, підвищення кваліфікації персоналу, вдосконалення системи 
стимулювання оплати праці, зниження втрат робочого часу, травматизму і професійних 
захворювань; 

– наукові розробки, спрямовані на економію часу; 
– економія капітальних вкладень; 
– фактори, що впливають на підвищення якості готової продукції, зміна, 

оптимізацію фінансових потоків і оподаткування. 
До оцінки інтелектуальної власності на підприємстві по впровадженню 

інноваційних технологій застосовуються різні підходи, які діляться на витратний, 
дохідний і порівняльний (ринковий). 

Витратний підхід використовується на основі калькуляції витрат на створення 
об'єктів інтелектуальної власності, наприклад, на інформаційні бази даних, наукові статті, 
навчально-методичні посібники, рекомендації, які можуть бути найбільш дорогим 
активом для наукових інститутів або університетів. Однак оцінити частку майбутніх 
доходів практично неможливо. Тому оцінка вартості такої інтелектуальної власності на 
високотехнологічному підприємстві проводиться за видатковим методом без урахування 
можливих прибутків. 

При дохідному підході використовується безліч методів: метод дисконтування 
грошового потоку; метод прямої капіталізації; метод залишкового доходу; метод експрес-
оцінки; розрахунок вартості роялті; метод звільнення від роялті; метод надлишкового 
прибутку; метод експертної оцінки. 

При ринковому підході інтелектуальна власність порівнюється з аналогічними 
об'єктами інтелектуальної власності. В цьому випадку має бути база для порівняння, у 
якій є однакові економічні параметри для тієї ж галузі або бізнесу. Однак даний підхід 
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рекомендується використовувати в разі достатньої кількості достовірної інформації про 
операції купівлі-продажу аналогічних об'єктів інтелектуальної власності на 
високотехнологічному підприємстві. 

Якщо об'єкт інтелектуальної вартості розглядати поза ринкової суті, комерційний 
сенс інтелектуальної власності може загубитися. Однак в умовах розвитку бізнесу при 
впровадженні інноваційних технологій для випуску наукоємної конкурентоспроможної 
продукції інтелектуальна власність є одним з основних ресурсів підприємства в 
конкурентній боротьбі. В цьому випадку істотна роль відводиться саме оцінці вартості 
інтелектуальної власності, зокрема таких її видів: оцінка товарного знака, оцінка ділової 
репутації, оцінка авторського права, оцінка ноу-хау. 

Таким чином, використання результатів інтелектуальної діяльності і засобів 
індивідуалізації має велику значимість на високотехнологічних підприємствах. Однак для 
більш ефективного впровадження інтелектуальної власності з метою підвищення 
інноваційного рівня розвитку підприємства слід приділити увагу його оцінкою. 
Трансформація підходів до управління інноваційним розвитком вітчизняних підприємств 
вимагає вивчення світового досвіду та підходів до застосування сучасних технологій 
управління. Вибір таких технологій відповідно до умов функціонування підприємства і 
наявного управлінського потенціалу є запорукою інноваційного розвитку. 
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В умовах глобалізації та інтеграції вихід українських підприємств на міжнародні 
ринки стає невід'ємною складовою розвитку як самих підприємств, так і держави в 
цілому. Можливості довгострокової життєздатності компаній, орієнтованих тільки на 
внутрішній ринок, залишаються під питанням. Міжнародний же ринок надає 
підприємствам більше привабливих можливостей і перспектив для функціонування на 
ньому, хоч і вимагає додаткових вимог до системи управління даного підприємства. 
Особливу роль тут відіграє обрана і впроваджена підприємством стратегія виходу на 
міжнародні ринки. 

Більшість зарубіжних вчених виділяють певні чинники, які впливають на вибір цієї 
стратегії. До них відносяться зовнішні (соціально-культурна розбіжність, невизначеність 
попиту, розмір ринку і темпи його зростання, прямі і непрямі торговельні бар'єри, 
конкурентне середовище, кількість посередників, законодавче регулювання, тенденції 
зростання ринку аналогічних товарів, попит на ринку, географічне положення, витрати на 
упаковку і доставку продукції) і внутрішні (швидкість обраного шляху виходу 
підприємства на ринок, довгострокові завдання, розмір компанії, міжнародний досвід, 
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складність і диференціальні властивості продукції, ризики, віддача, ступінь контролю, 
гнучкість, управлінські причини, відносини між співробітниками) фактори [1]. 

При цьому всі фактори взаємопов'язані між собою. Так, витрати проекту залежать 
від розміру підприємства, його міжнародного досвіду, рівня кваліфікованості його 
працівників, ступеня їх контролю, а також від швидкості обраного шляху, що в кінцевому 
результаті впливає на результат (віддачу) цього проекту. Тому при виборі або розробки 
стратегії виходу на зовнішній ринок підприємство повинне вивчити, проаналізувати і 
зробити відповідні розрахунки за такими чинниками внутрішнього і зовнішнього 
середовища, які будуть впливати на впровадження стратегії в життя і на діяльність 
підприємства на міжнародному ринку в цілому. 

Відносно способів і форм виходу на міжнародні ринки, дослідження показало, що в 
основному українські підприємства використовують експортно-імпортні операції, 
міжнародні фінансові операції, товарообмінні (бартерні) операції та інші, які не 
вимагають значних інвестицій. При цьому експансія ринку України іноземними 
компаніями відбувається по всіляких напрямках: від створення спільних підприємств і 
покупки (оренди) вітчизняних підприємств, до відкриття різних фінансових установ та 
організації різних виставок, аукціонів, торгів, семінарів тощо [2]. 

Так, при аналізі структури експорту України, була виділена наступна тенденція 
зміни обсягів експорту в країни СНД і ЄС. До 2014 року частка експорту українських 
підприємств до країн СНД була більше, ніж в країни ЄС. Однак після 2014 року тенденція 
зростання частки експорту змінилася в бік країн ЄС, а в країни СНД – почала 
скорочуватися. При цьому за період 2014-2016 рр. істотно зменшилися обсяги експорту, 
які в 2013 році становили 63,32 млрд. дол., а в 2016 році – 36,36 млрд. дол. У 2017 році 
обсяги експорту зросли до 47,34 млрд. дол., проте в подальші роки почали знову 
зменшуватися. На даний момент обсяг експорту становить майже 35 млрд. дол [3]. 

Згідно з методологією Міжнародного торгового центру, заснованого на 
гравітаційної моделі зовнішньої торгівлі, були визначені 20 ринків, які, за умови вибору 
правильних форм і інструментів роботи з ними, здатні показати досить швидкі результати. 
Серед них: Туреччина, Китай, Індія, Єгипет, Саудівська Аравія, Канада, ОАЕ, США, 
Ізраїль, Білорусь, Грузія, Молдова, Японія, Індонезія, Таїланд, Бангладеш, Ліван, 
Філіппіни, Нігерія і Швейцарія. Також були визначені 75 ринків, торговий потенціал яких 
не повністю використаний українськими підприємствами. Найбільші з них – США, 
Німеччина, Великобританія, Франція, Японія, Канада. Але визначення цих ринків не 
означає автоматичну відмову від традиційних, а дає уявлення про можливу географічної 
диверсифікації експорту та потенціалу нових ринків [4]. 

Шляхи успішної співпраці українського та міжнародного ринків вимагають 
глибокого аналізу і пошуку оптимального вирішення проблеми експорту та нестабільності 
української економіки в цілому. Українські підприємства мають кілька важливих мотивів 
для виходу на міжнародний ринок, зокрема негативні процеси внутрішнього ринку, 
здобуття незалежності від негативних тенденцій, наявних на внутрішньому ринку, а також 
необхідність застосовувати ресурси підприємства, які використовуються на внутрішньому 
ринку для досягнення більш масштабних і перспективних цілей. Для розвитку 
міжнародної торгівлі, Україні необхідно зосередити зусилля одночасно в декількох 
напрямках: збільшення обсягів експорту на ринок ЄС, освоєння великих ринків з 
високими показниками зростання (Азія, Африка), а також відновлення своїх позицій на 
традиційних ринках (СНД). 

Також виникає гостра потреба в оновленні технологічних процесів на українських 
підприємствах з метою поступового перетворення економіки України в більш інноваційну 
та наукомістку і, як наслідок, більш конкурентоспроможну на світових ринках. Уряд 
зосереджено над створенням механізму експорту готової продукції замість сировини, який 
реалізується в рамках принципів конкуренції, прозорості та формування доданої вартості. 
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Так, експортної стратегії України були обрані пріоритетні сектори економіки з метою 
підтримки розвитку експорту, серед яких зокрема: 

- сектор виробництва запчастин і комплектуючих виробів для аерокосмічної та 
авіаційної промисловості (українська аерокосмічна галузь є консолідованим сектором, 
який виробляє авіаційну і космічну техніку, а також частини і комплектуючі до них); 

- сектор машинобудування (в секторі домінує легке машинобудування: 
турбогвинтові двигуни, газотурбінні двигуни, насоси, ізольовані проводи та кабелі для 
транспортних засобів. Важке машинобудування включає: транспортні засоби, залізничні і 
трамвайні локомотиви, частини та комплектуючі до них); 

- сектор харчової промисловості та напоїв (сектор має значну ресурсну базу, 
людським капіталом, що має налагоджене виробництво і досвід роботи в харчовій 
промисловості). 

Однак, на шляху виходу українських підприємств на міжнародні ринки є наступні 
проблеми: недостатній рівень фінансування, невідповідність стану української 
інфраструктури міжнародним стандартам, мовні та культурні бар'єри, політична складова. 
Головна ж проблема – це недостатність інформації про зовнішній ринок, тобто: політика, 
економіка, конкуренція, споживачі, культурні цінності країни і т.д. Тому кожному 
підприємству необхідно постійно оновлювати і шукати достовірні джерела інформації. 

Таким чином, проблеми виходу українських підприємств на міжнародні ринки як і 
раніше залишаються важливим питанням в сучасних умовах глобалізації, оскільки 
держава не може не скористатися можливістю реалізувати свій виробничий потенціал. В 
умовах панування жорсткої конкуренції інтеграція в міжнародний простір українських 
підприємств можлива тільки за умови використання в якості сучасних методів управління, 
чіткого визначення та обліку факторів зовнішнього і внутрішнього середовища 
функціонування підприємства, а також визначення чіткої стратегії виходу на міжнародні 
ринки. 
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Сталий розвиток (англ. sustainable development) — це концепція щодо необхідності 

встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів 
майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі.  

 

 
Рисунок 1 – Базові концепти сталого розвитку 

 
Забезпечення сталого розвитку України є основним завданням сьогодення, що має 

сприяти суспільному благу. Проте цей процес відбувається в умовах сучасних глобальних 
викликів, що необхідно враховувати в стратегії сталого розвитку України. 

В стратегії сталого розвитку "Україна – 2021" одним із стратегічних індикаторів її 
реалізації зазначено підвищення ВВП (валового внутрішнього продукту) України за 
паритетом купівельної спроможності у розрахунку на одну особу, що розраховує Світовий 
банк, який має підвищиться до 16 000 дол. США. Відомо, що Світовий банк – це 
міжнародна фінансова організація, що створена з метою організації фінансової та 
технічної підтримки країнам, які розвиваються. 

 
 

 
Рисунок 2 – Ключові аспекти сталого розвитку 

 
Прискорений темп глобалізації стимулював кардинальні зміни в сфері торгівлі, 

фінансів, інтелектуальної власності, приватних інвестицій, інформації і комунікаційних 
технологій, охорони здоров’я, навколишнього середовища, безпеки і громадянського 
суспільства та призвів до появи нових глобальних проблем у найважливіших сферах 
життєдіяльності людини. Глобалізація – процес всесвітній, вона охоплює процеси 
формування міжнародних господарських систем як цілісності, до складу якої належать і 
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національні господарства, і транснаціональні одиниці, і світові організації, а також 
взаємодію цієї цілісності з навколишнім середовищем. 

Сутність економічних проблем сталого розвитку полягає у дефіциті ресурсів для 
вирішення комплексу глобальних проблем. Особливо дефіцит ресурсів розвитку 
відчувають країни, що розвиваються, зокрема постколоніальні країни, країни, на території 
яких відбуваються конфлікти. Таким чином, дана група країн відчуває дефіцит інвестицій 
у фізичний, людський капітал, екологічні проекти тощо. 

Одним із шляхів забезпечення сталого розвитку з 1990-х рр. вважається зелена 
економіка. Вперше поняття «зелена економіка» було вжите у роботі «Концепція зеленої 
економіки» (1989), що була присвячена економічному обґрунтуванню концепції сталого 
розвитку.  

У найбільш загальному сенсі зелена економіка – це система господарювання, за 
якої ефективно використовуються існуючі ресурси, що, своєю чергою, відповідає 
інтересам усього суспільства.  

Вважається, що зелена економіка повинна забезпечувати зростання доходів і 
зайнятості за рахунок державних і приватних інвестицій. Інвестиції мають 
спрямовуватися на підвищення ефективності використання енергії та ресурсів, що 
приведе до зменшення викидів вуглецю й забруднення та запобігатиме втраті 
біорізноманіття в майбутньому.  

Можна стверджувати, що саме модель зеленої економіки дозволить досягти 
критичних для забезпечення належного рівня життєдіяльності інтересів людства 
(економічних, соціальних, демографічних та екологічних), адже одночасно із зростанням 
добробуту населення повинно відбуватися зниження ризиків для навколишнього 
середовища. 

Визначальними рисами зеленої економіки є: 
1. раціональне використання лімітованих природніх ресурсів; 
2. більш активне використання нелімітованих ресурсів; 
3. збереження і збільшення природного капіталу; 
4. зниження рівня забруднення навколишнього середовища; 
5. зниження обсягів вуглецевих викидів; 
6. збереження біорізноманіття; 
7. зростання доходів і зайнятості; 
8. підвищення соціальної захищеності і збільшення доходів домогосподарств у 

бідних сільських громадах; 
9. зниження рівня бідності та контроль за демографічними процесами; 
10. доступність прісної води і санітарних послуг та інновації у галузі 

децентралізованого енергопостачання. 
Отже, в Україні лише формуються підвалини системного підходу щодо підтримки 

та сприяння сталому розвитку, застосування інноваційних підходів до становлення зеленої 
економіки, широкого впровадження ресурсозберігаючих технологій, що потребує 
впровадження кращого міжнародного досвіду, партнерства із міжнародними лідерами у 
цій сфері. Для реалізації зазначених положень, необхідним є створення дієвих механізмів 
підтримки зеленої економіки в Україні, які б зумовили створення належних умов для 
розвитку екологоорієнтованої діяльності бізнес-середовища, сприяли економічному і 
соціальному прогресу, досягненню цілей сталого розвитку. 
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 Одним із найбільших багатств України, так склалося історично, є родючий грунт, 

який позитивно впливає на розвиток харчової промисловості. Виробництво олійної 
продукції є найбільш розвиненим сектором агропромислового комплексу країни. Це 
спричинено тим, що більшість виготовленої продукції, а саме понад 90%, експортується і 
позитивно впливає на економіку країни. На світовому ринку переважає тенденція до 
зростання попиту на соняшникову олію. 

Серед сільськогосподарського виробницва в нашій країні найбільш популярним є 
зерновий сектор. Зерновий ринок є досить досконалим та спрогнозованим. Виробництво 
олійної продукції залежить від ефективності виробництва зерна в країні. Адже сировиною 
для виробництва готової продукції є соняшник, соя та ріпак. 

Позитивним чинником є те, що за межі України вивозиться готова продукція, а не 
сировина, що відбувається зазвичай. Це дає змогу розвивати економіку держави, а саме 
створювати нові підприємства та збільшувати кількість робочих місць. В 2020 експорт 
соняшникової олії становив рекордне значення, а саме  5,3 млрд. дол. [1]. Адже найбільшу 
частку в структурі аграрного експорту займають олійні культури та продукти їх 
переробки. Це зумовлено тим, що є сприятлива зовнішньоекономічна кон'юнктура на 
ринку рослинної олії. Товар може використовуватися як і для продовольчих потреб, так і 
для технічних чи біоенергетичних потреб. Найбільш розповсюдженим видом рослинних 
олій на світовому ринку є пальмова. Оскільки, спостерігається тенденція до збільшення 
попиту на соняшникову олію з боку іноземних споживачів, що являє собою стимулюючий 
чинник на ринку, який обумовлює щороку збільшувати обсяги виробництва сировини. 

Ринок рослинної олії серед усієї різноманітності агропродовольчих ринків  
найактивніше бере участь у глобалізаційних процесах. Найбільш поширеною ознакою 
сучасного суспільства стали всеохоплені перетворення, які характеризують поняття 
глобалізації. 

 Під глобалізацією слід розуміти процес трансформації світового співтовариства, 
що охоплює усі сфери життя суспільства, у єдину відкриту систему інформаційних, 
технологічних, фінансових, економічних, соціально-культурних взаємозв’язків і 
взаємозалежностей [2].  

Процес глобалізації економіки України та актуальність аспектів його досліджували 
такі українські вчені: Л.Худолій, Т. Фрідмен, П.Гайдуцький, О. Гончар, О. Єранкіна , О. 
Жадан, С. Жуков, Л. Квасній, П. Куцик, Л. Мусіна. Вони досліджували вплив процесу 
глобалізації на фінансову стабільність економіки та взаємодію вітчизняного ринку із 
міжнародним. Такі проблеми, як сталий розвиток та регулювання діяльності окремих 
виробників агропродовольчої продукції в умовах  глобалізаційних процесів є актуальними 
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та вимагають ще більшого дослідження, бо економічне середовище піддається постійній 
зміні та впливу різноманітних факторів. 

Урожай соняшнику в 2021  відповідно до прогнозів аналітиків цього року зріс на 
18,5% порівняно з попереднім роком [3]. Факторами, які вплинули на збільшення вражаю 
є збільшення врожайності  культури та зростання площі посівів. 

Україна в 2020 експортувала олію у понад 85 країн світу. Слід звернути увагу на 
основних споживачів  української олії: 

– Індія - 1 883 358 тонн (33,1% ринку); 
– Китай - 968 124 тонн (17,0%); 
– Нідерланди - 593 034 тонн (10,4%); 
– Ірак - 487 335 тонн (8,6%); 
– Іспанія - 484 100 тонн (8,5%) [4]. 
Так Китай збільшив свої імпортні поставки втричі, порівняно з попередніми 

роками. Оскільки підприємства активно займаються зовнішньоекономічною діяльністю, 
то продукція має сертифікати міжнародного значення, а керівництво підприємства має 
досвід ведення бізнесу в різних країнах. Саме ці фактори дають гарантію клієнтам щодо 
високої якості продукції та стабільної взаємовигідної співпраці. 

Також сировина, яка використовується для виробництва продукції проходить 
суворий лабораторний контроль. На зовнішньоекономічному ринку реалізують такі види 
продукції: 

- олія соняшникова (рафінована), нерафінована; 
- олія соєва нерафінована; 
- олія ріпакова нерафінована; 
- шрот соняшниковий (гранульований та негранульований); 
- шрот соєвий (гранульований та негранульований); 
- шрот ріпаковий (гранульований та негранульований); 
- лушпиння соняшникове гранульована; 
- соєва оболонка гранульована. 

Таким чином, вигідне територіально-економічне розташування та родючі ґрунти 
сприяють тому, що  Україна належить до десятки найбільших світових виробників зерна і 
входить до найпотужніших світових експортерів олійної продукції. Цього року експорт 
соняшникової олії з України  прогнозується на рівні 6,4 млн тонн, що на 19% вище 
показника поточного сезону. Було оприлюднено прогноз Міністерством сільського 
господарства США (USDA) в червневому звіті. При цьому виробництво соняшникової 
олії в Україні очікується на рівні 6,98 млн тонн, що більше на  17,7% порівняно з 
попереднім періодом. Окрім того очікується, що виробництво України соняшникового 
шроту в майбутньому сезоні виросте на  17,7%, а експорт до 5,3 млн тонн [5].  

Соняшник для сільськогосподарських підприємств є одним із головних джерел 
доходу. Рентабельність вирощування цієї культури в Україні є однією із найвищих в 
Україні. Проте збільшуючи частину площі посівних соняшнику та порушенні чергуванні 
сівозміни, відбувається виснаження грунтів, яке негативно вплине на урожайність культур 
в майбутньому. Проте Україна є одним із найбільшим імпортером пальмової олії і 
найбільшим експортером соняшникової олії, що є парадоксально. 

Передумов для подальших наукових досліджень у сфері виробництва та розподілу 
продукції рослинної олії  в Україні є багато, для того щоб наша держава могла  
залишатися активним гравцем на світовому ринку.  
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Останнім часом аграрним підприємствам в Україні доводиться функціонувати в 

умовах постійних змін під дією впливу низки внутрішніх та зовнішніх факторів, що 
характеризує їх діяльність як ризикову. В Україні останніми роками скорочується 
кількість підприємств, що здійснюють с.-г. діяльність. Так, у 2020 році їх кількість 
зменшилась в порівнянні із 2018 р. на 1685 одиниць і склала 47523 підприємства. 
Відзначимо, що первісним показником економічної діяльності функціонування аграрного 
підприємства є валова продукція у постійних цінах; зростання величини даного показника 
є свідченням покращення результативності його діяльності. З 2015 р. по 2019 р. в Україні 
спостерігається тенденція до зростання валової продукції сільського господарства на 22,3 
%, що становить 82 млрд. 67,5 млн. грн. Але у 2020 році валова продукція зменшилась у 
порівнянні із 2019 р. на 12,02 %. Слід зазначити, що в структурі валової продукції с.-г. в 
середньому за 2018-2020 рр. частка продукції рослинництва складає 83,2 %, а продукції 
тваринництва – 16,8 % (не збалансування галузевої структури с.-г.). Рівень рентабельності 
усієї діяльності аграрних підприємств знижується на протязі останніх років. Так у 2020 р. 
рівень рентабельності знизився до 13,9% проти 30,4 % у 2015 р. [1]. 

Зазначені проблеми у діяльності аграрних підприємств потребують обґрунтування 
заходів щодо активізації їх діяльності і, насамперед, активізації їх інноваційної діяльності. 
Адже динамічний розвиток аграрних підприємств на сучасному етапі в значній мірі 
визначається здатністю суб’єктів господарювання до створення нових ідей і втілення їх у 
господарську діяльність. 

Поняття «інновації» та «нововведення» вперше були застосовані в економічній 
теорії австрійським економістом та соціологом Й. Шумпетером на початку ХХ століття. 
Класичне визначення інновації, яке було запропоновано вченим в роботі «Теорія 
економічного розвитку»: «…це нова, така, що не існувала раніше, науково-організаційна 
комбінація факторів виробництва, створення якої мотивовано підприємницькою 
діяльністю, зокрема прагненням підприємств до отримання прибутку» [2]. 

Заслуговує на увагу, на нашу думку, і наступне трактування поняття «..інновація – 
це продукт, послуга, технологія або форма організації людської діяльності, які мають 
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ознаки новизни, одержані як результат наукових розробок та раціоналізаторських рішень, 
і їх запровадження та/або реалізація дають можливість одержати економічний, 
соціальний, екологічний ефекти» [3].  

Нині для розвитку інновацій в Україні існує багато бар’єрів: недосконалість 
інституцій, зокрема політичного, регуляторного та бізнес середовища; слабо розвинута 
інфраструктура, у тому числі інноваційна, оскільки залишаються на низькому рівні 
показники валового нагромадження капіталу у відсотках до валової внутрішньої 
продукції; брак фінансових ресурсів; недосконала нормативно-правова база; відсутність 
державної підтримки; непривабливість вітчизняних підприємств для іноземних інвесторів 
та інші, які заважають ефективному і якісному розвитку підприємств та галузей. 

Активізація інноваційної діяльності аграрних підприємств в Україні має 
відбуватись в першу чергу за виваженої державної підтримки. Проведений порівняльний 
аналіз стану інноваційної системи України державною службою статистики України 
відносно світового рівня на основі міжнародних індексів свідчить, що Україна має 
високий освітній та науковий потенціал, здатний продукувати різноманітні нововведення 
у вигляді ідей, наукових розробок, патентів. В стратегії розвитку сфери інноваційної 
діяльності на період до 2030 р., що схвалена КМУ від 10.07.2019 р. №526 – р. зазначено, 
що інноваційний потенціал має стати рушієм економічного зростання та сприяти розвитку 
всіх сфер економіки, зокрема промисловості та аграрного сектору. Основою української 
інноваційної конкурентоспроможності має стати людський капітал, а також знання і 
результати наукових досліджень. Їх ефективна реалізація в Україні з можливістю виходу 
на світові ринки сприятиме розвитку держави. [4]. Але починаючи з 2002 року було 
зупинено дію, а потім вилучено із Закону України “Про інноваційну діяльність” 
положення щодо підтримки інноваційної діяльності. Податковий кодекс України, 
прийнятий у 2010 році, також не містить положень щодо державної підтримки елементів 
інноваційної інфраструктури або суб’єктів господарювання, що провадять інноваційну 
діяльність. Стимулюючими заходами розвитку інноваційної діяльності можуть бути також 
пільгові кредитні програми заохочення такої діяльності, податкові стимулюючі заходи, 
наприклад, звільнення від оподаткування коштів, спрямованих на технічне оновлення 
виробництва, створення нових робочих місць тощо [5]. 

На думку І.М. Кіпіоро, впровадження інновацій повинні фінансувати не лише з 
державного та місцевих бюджетів, а й за рахунок коштів приватних інвесторів, оскільки 
йдеться про якісно новий чинник зростання агропромислового виробництва й 
ефективного розв’язання продовольчої проблеми в державі [6]. 

Ми погоджуємось з думкою авторів [7], що «…інноваційний розвиток аграрних 
підприємств  повинен  відбуватись  завдяки  спрямування інвестицій  в  аграрні  галузі,  
які потребують  відтворення  з  використанням сучасних  прогресивних  технологій,  що  
забезпечить  конкурентоспроможне виробництво  агропродовольчої  продукції».  

Заходами активізації інноваційної діяльності аграрних підприємств є: створення 
сприятливого нормативно-правового поля для суб’єктів господарювання, що провадять 
інноваційну діяльність; розвиток інноваційної інфраструктури, методично-консалтингове 
забезпечення, розширення зв’язків вітчизняних науковців і винахідників з іноземними 
підприємствами; підвищення рівня спроможності, що реалізується як шляхом культурно-
просвітницької діяльності, підвищення інноваційної культури, так і через освітню 
діяльність, спрямовану на забезпечення успішної кар’єри молоді після завершення 
навчання у закладах вищої освіти за одним з обраних напрямів: започаткування власної 
справи, робота на підприємстві, що відповідає сучасному технологічному рівню, або 
наукова (викладацька) робота. 
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Реалізація в Україні конституційних гарантій щодо забезпечення основними 
лікарськими засобами (ЛЗ), які задовольняють потреби охорони здоров’я більшості 
населення в необхідних обсягах і за цінами, доступними як для окремих громадян, так і 
суспільства в цілому, потребує збереження внутрішнього фармацевтичного ринку України 
і зміцнення на ньому конкурентних позицій вітчизняних фармвиробників. Ефективність 
функціонування кожного підприємства в ринковій економіці, перспективи його розвитку, 
в першу чергу, визначаються можливістю випускати конкурентоспроможну продукцію. 
При цьому слід враховувати, що у фармації існують високі вимоги до якості продукції та 
жорстка система внутрішнього та зовнішнього контролю. Для подолання цих проблем 
необхідна активізація інноваційно-інвестиційних процесів на українських хіміко-
фармацевтичних підприємствах (ХФП). 

Але науково-технічний розвиток підприємств завжди супроводжується зростанням 
витрат, пов’язаних із розробкою та впровадженням у виробництво нових ЛЗ, 
удосконаленням технологій їх виготовлення. Це, в свою чергу, обумовлює необхідність 
підвищення цін на них з тим, щоб підприємства мали змогу відшкодовувати підвищені 
витрати і забезпечувати накопичення власних фінансових ресурсів, потрібних для їх 
подальшого розвитку [1].  

З іншого боку, фармацевтична промисловість виробляє продукцію високої 
соціальної значущості і тому, більш ніж інші галузі, вона повинна орієнтуватися на 
принципи соціально-етичного маркетингу і забезпечення доступності цін на ЛЗ. 
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Вирішити ці проблеми можливо тільки при наявності нової моделі фінансового 
забезпечення інноваційних бізнес-проектів розвитку фармацевтичної промисловості. 
Актуальність дослідження обумовлена тим, що в роботах таких вчених, як Волох Д.С., 
Загорій В.А., Кабачна А.В., Мнушко З.М., Пономаренко М.С., Толочко В.М., Розсоха 
Т.М., Страшний В.В., Слободянюк М.М. та ін. хоча і висвітлювалися окремі теоретичні і 
практичні аспекти організації й управління інноваційною діяльністю в галузі фармації, 
проблема формування відповідного до ринкових умов фінансового механізму 
стимулювання інноваційно-інвестиційного розвитку фармацевтичного виробництва до 
сьогоднішнього часу не досліджувалася.  

Темпи росту обсягу зарубіжних лікарських засобів на ринку країни значно 
попереджує ріст обсягу лікарських засобів вітчизняного виробництва. А динаміка продаж 
топ-10 аптечних груп АТС зросла більш ніж на 25%.  

Статистичні дані засвідчують, що Україна може забезпечити себе власними 
медикаментами без сторонньої допомоги лише на 28%. Решта (72%) належить іноземним 
фірмам. Це говорить про те, що український фармацевтичний ринок належить іноземним 
фармацевтичним компаніям з якими вітчизняним компаніям важко конкурувати навіть на 
власному ринку, не кажучи вже про світовий фармацевтичний ринок. [2]. 

Враховуючі прогнозні дані експертів, обсяг світового фармацевтичного ринку за 
підсумками поточного року, демонструє зростання на 4-6% до рівня – 975 млрд. дол. 

Сучасні тенденції  у розподілі фінансування на НДЕКР за напрямами та 
виконавцями  показали, що за останній період пріоритетним є фінансування наукових 
розробок (49,2-90,8%) та витрати на модернізацію виробничого обладнання (7,0-40,0%). 
Незважаючи на постійне зростання витрат на маркетингову діяльність та рекламні заходи, 
цей показник складає лише від 0,3% до 6,3% асигнувань [3]. 

Проведене узагальнення даних про структуру витрат на створення нових ЛЗ за 
виконавцями свідчить, що першість належить державним науково-дослідним організаціям 
(нижня межа – 8,5%). 

Джерелами фінансування проведення НДЕКР є прибуток підприємств, кошти 
позабюджетного фонду фінансування галузевих та міжгалузевих науково-дослiдних робіт 
і заходів по освоєнню нових технологій i виробництва нових видів продукції та експорт 
ЛЗ. 

Інвестиційне проектування інноваційних бізнес-проектів в фармацевтичної 
промисловості – це розробка комплексу технічної документації, що містить техніко-
економічне обґрунтування (проектне креслення, пояснювальні записки, бізнес-план 
інвестиційного проекту й інші матеріали), а також докладний кошторис, що визначає 
вартість всього інвестиційного проекту щодо розробки нових ЛЗ.  

Будь-який інвестиційний бізнес-проект проходить три головні фази свого розвитку: 
передінвестиційна фаза, інвестиційна фаза та експлуатаційна або оперативна фаза. 
Планування проекту здійснюється у передінвестиційній фазі за наступною структурою: 

– аналіз інвестиційних можливостей, 
– аналіз альтернатив проекту та попереднє визначення, 
– попереднє ТЕО, 
– бізнес-план. 
Бізнес-план – це документ, що описує всі основні аспекти майбутньої діяльності 

підприємства по виробництву нового ЛЗ, в тому числі і інвестиційної, аналізує всі 
проблеми, які можуть виникнути, а також визначає способи розв’язання цих проблем. 
Бізнес-план вважається інструментом для отримання фінансування, але він виконує 
функції набагато глибші: 

– виявлення завдань бізнесу (у нашому випадку виробництво нових ЛЗ), 
– сприяння виробленню стратегії та оперативної тактики для досягнення цілей 

бізнесу, 
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– створення системи вимірювання результатів діяльності, 
– надання інструментів для управління бізнесом, 
– виявлення альтернативних напрямків розвитку. 
Бізнес-план являє собою стандартний для більшості країн з розвинутою ринковою 

економікою документ, у якому детально улаштовується концепція призначеного для 
реалізації реального інвестиційного проекту і наводяться основні його характеристики [4]. 

Сучасна практика підприємництва свідчить про те, що підприємець для здійснення 
реального інвестування у формі капітальних вкладень повинен мати чіткі уявлення про 
передбачуваний бізнес, його масштаби і форми; найважливіші показники маркетингу, 
виробничу і фінансову діяльність; сировинне, технічне і кадрове забезпеченні проекту; 
обсяги необхідних інвестицій і терміни їх повернення; ризики пов'язані з реалізацією 
проекту, та інші його характеристики. 

Ринкова орієнтація інноваційної діяльності на створення та впровадження у 
виробництво нових ліків є важливим напрямком розвитку фармацевтичних підприємств.  

Нова стратегія охорони здоров’я припускає проведення кардинальних змін 
законодавства, впровадження нових механізмів фінансування галузі, структурні і 
організаційні зміни системи лікувальних установ та ін. Для реформи фармацевтичного 
сектора важливе створення в країні сприятливого бізнес-середовища (законодавство, суди, 
податки, правоохоронна практика, стимулювання експорту) для створення максимально 
комфортних умов для розвитку бізнесу.  
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Важливою потребою сьогодення, особливо в умовах пандемії, є підвищення рівня 

якості медичної допомоги в медичних установах. Згідно зі статтею 49 Конституції 
України кожен має право на охорону здоров’я та медичну допомогу. Держава, в свою 
чергу, створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного 
обслуговування [1].  

В Україні, як і в усіх розвинених країнах, якість медичної допомоги вважається 
основною цільовою функцією і водночас критерієм системи охорони здоров’я від 
нижнього її рівня (лікувально-профілактичного закладу) до верхнього (Міністерства 
охорони здоров’я). Інструментом реалізації вищезазначених зобов’язань держави є 
відповідні механізми державного управління наданням ефективної та якісної медичної 
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допомоги. Тому аналіз нормативно-правових документів, які є основою формування 
державної політики щодо охорони громадського здоров’я, пошук актуальних проблем 
надання якісної медичної допомоги та вивчення шляхів їх удосконалення – одні з 
найважливіших завдань на нинішньому етапі.  

Трансформаційні процеси в системі охорони здоров’я України розпочалися у 2011 
році. Поштовхом для них стали такі аспекти як: суттєво нижчі показники тривалості 
життя та смертності, порівнюючи з європейськими країнами; низький рівень видатків на 
сферу охорони здоров’я через низький рівень ВВП (унеможливлював надання пацієнтам 
необхідних медичних послуг та ліків); система охорони здоров’я стала застарілою та 
неефективною через надмірну централізацію управління та дефіцит фінансування, що 
призвело до високого рівня корупції. Враховуючи вищезазначені проблеми, урядом було 
взято курс на зміну державної політики в напрямку переформатування фінансування 
медичної галузі та підвищення якості медичної допомоги в Україні.  

В Національному плані дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних 
реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, 
ефективна держава", затвердженому Указом Президента України від 27 квітня 2011 року 
№ 504/2011, а також у постанові Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 № 389 
«Про затвердження Програми розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в 
Україні» визначено основні напрямки реформи медичного обслуговування, що включають 
підвищення доступності медичних послуг, підвищення якості медичних послуг, 
підвищення ефективності державного фінансування. Реформа державного управління 
2016-го року та введення в дію закону «Про державну службу», забезпечили підвищення 
спроможності Міністерства охорони здоров’я та можливість перетворити його на 
аналітичний центр, що є лідером у впровадженні реформ.  

Міністерство охорони здоров’я України «забезпечує формування та реалізує 
державну політику у сфері охорони здоров’я, а також захисту населення від інфекційних 
хвороб, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням, 
попередження та профілактики неінфекційних захворювань та є центральним органом 
виконавчої влади, що спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України» [2]. 

До структури Міністерства охорони здоров’я входять 9 директоратів, 4 
департаменти, 3 управління, 3 відділи, 4 сектори та патронатна служба. Директорати 
відповідають за формування політик у відповідних сферах, причому директорат 
стратегічного планування та євроінтеграції одночасно відповідає за координацію, 
визначення пріоритетних політик та розробку стратегій.  

Планування діяльності з управління якістю медичної допомоги здійснюється через 
державні, галузеві, регіональні програми якості, плани ЗОЗ з впровадження якості та 
відбувається формування цільових показників якості медичної допомоги на кожному рівні 
управління. Враховуючи цільові показники якості та ресурсне забезпечення визначаються 
стратегічні напрямки діяльності та розробляються відповідні заходи, що охоплюють усі 
структурні підрозділи адміністративно-ієрархічної системи  кожного рівня управління 
охороною здоров’я. 

Першим стратегічним напрямом може бути взаємодія з пацієнтами, яка 
реалізується через активне виявлення їхніх потреб та очікувань, розгляд скарг та 
повідомлень (в т.ч. у ЗМІ). Такі дослідження організовуються на науковій основі з 
формуванням груп респондентів за певними нозологіями з використанням інструментів 
соціологічних опитувань. На персональному (локальному) рівні – може організовуватися 
безпосередньо медичною установою шляхом впровадження зворотного зв’язку від 
пацієнтів та врахування думки споживачів медичних послуг. 

Другим напрямком є управління персоналом. Стратегія управління персоналом 
реалізується через визначення професійних потреб і очікувань (за допомогою соціальних 
досліджень), безперервне післядипломне навчання з питань якості медичної допомоги, 
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широке залучення персоналу до управління якістю медичної допомоги, обов'язкового 
створення умов професійної безпеки та соціального захисту персоналу та формування 
мотивації до якісної праці.  

Стосовно третього напрямку, а саме управління медичною допомогою, ресурсами 
та системою якості, то воно здійснюється через планування діяльності, моніторинг за 
індикаторами, зовнішній/внутрішній контроль, самооцінку та соціологічну оцінку. 
Забезпечення керівництва фактичною інформацією про ступінь відповідності діяльності 
встановленим вимогам відбувається завдяки проведенню соціологічних опитувань, 
розробці, перегляду, оновленню локальних стандартів в системі охорони здоров’я, 
формування планових індикаторів якості.  

Персональний рівень характеризується здійсненням моніторингу якості медичної 
допомоги та використанням ресурсів безпосередніми виконавцями (лікарями, молодшими 
працівниками зі спеціальною медичною освітою). На рівні структурних підрозділів 
моніторинг здійснюють керівники з наступною оцінкою і аналізом результатів 
вповноваженим заступником керівника закладу з питань якості. Аналіз та оцінка 
результатів моніторингу якості медичної допомоги на амбулаторному та стаціонарному 
етапах та первинному, вторинному та третинному рівнях за нозологіями краще покласти 
на позаштатних спеціалістів міського (обласного, галузевого) рівнів, як профільних 
фахівців за клінічною спеціальністю та вповноважених організаторів охорони здоров’я. З 
метою інформаційної підтримки управлінських рішень з усунення виявлених недоліків, 
результати аналізу надаються вищому керівництву. Щоб інформація була об’єктивною, її 
збирають і використовують з різних джерел.  

Таким чином, визначені стратегії дозволяють чітко спланувати напрями діяльності 
у сфері якості медичної допомоги, визначити методи і засоби їх реалізації. На сучасному 
етапі реформування системи охорони здоров’я актуальною стає роль головних 
позаштатних спеціалістів усіх рівнів медичної допомоги, провідних членів 
координаційних рад з організації розробки регіональних клінічних протоколів медичної 
допомоги та аналізу відповідності їх виконання встановленим вимогам щодо забезпечення 
безперервності і  наступності медичної допомоги на рівні регіону. 
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Розроблення теоретико-методичних засад використання управлінських інновацій у 

сфері надання адміністративних послуг в умовах діджиталізації є актуальним науковим 
завданням. Особливу увагу слід приділяти висвітлено термінологічних характеристик 
управлінських інновацій у сфері надання адміністративних послуг в умовах 
діджиталізації. Дослідження управлінських інновацій як об’єкта наукового дослідження та 
його ретроспективних змін дозволило сфокусуватись на двовекторністі його розвитку. 
Перший – вектор внутрішньосистемної трансформації управління, який відображає 
безпосередній вплив інновацій на процеси в системі управління. Ці інновації мають 
відношення до функціонального вдосконалення механізмів управління за рахунок 
збільшення виконавської дисципліни, зменшення нераціональних операцій, 
удосконалення розподілу функціональних ролей, технологічної переорієнтації управління. 
Другий – вектор управлінських змін, які перебувають під впливом зовнішньо-системних 
чинників і поза межами прямого контролю. Це стосується децентралізації управління, 
застосування самоорганізаційних методик стосовно об’єктів управління. 

Якщо традиційні методи управління можуть забезпечити лише експлуатацію 
об’єкта, передусім персоналу, то інноваційні розкривають можливості використання 
ресурсів для людей і ведуть до соціальної переорієнтації управління. Оновлене 
сприйняття об’єкту дослідження надало можливості систематизації та вдосконалення 
існуючих класифікацій інновацій щодо виділення окремого блоку інноваційності 
персоналу і додавання фактору діджиталізації в першому векторі та цілей соціальної 
спрямованості у другому векторі розвитку інновацій. 

Дослідження управлінських процесів у сфері надання адміністративних послуг 
дозволило надати структурно-змістовну характеристику адміністративних послуг. 
Визначено перелік типових адміністративних послуг в залежності від повноважень 
сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів. Систематизовано та 
класифіковано адміністративні послуги, виокремлено спільні характеристики процесів 
управління під час надання адміністративних послуг. 

Запропоновано типологізаційні засади управління технологічними процесами у 
сфері надання адміністративних послуг, співставлення якої із фактичним переліком 
адміністративних послуг та результатами власного моніторингу дозволило виділити 
типові проблеми в наданні адміністративних послуг, до яких насамперед можна віднести 
розрізненість форматів надання послуг в обласних центрах та територіальних громадах, 
невідповідність очікувань громадян та реальності процесів діджиталізації, недостатня 
кваліфікація кадрів, особливо в територіальних громадах, незадоволеність громадян 
рівнем сервісу. 

Реформи децентралізації в державі накладають суттєві обмеження на механізми 
розвитку системи надання адміністративних послуг, що приводить до необхідності 
дослідження особливостей надання адміністративних послуг в нових умовах. Зроблено 
висновок, що управлінські послуги − це результат формування та реалізації сервісно- 
орієнтованої державної політики для забезпечення інтересів, прав, потреб громадянина. 
Становленню і розвитку інституту управлінських послуг сприятиме послідовна реалізація 
ефективної реформи управління разом із чіткою системою моніторингу якості послуг на 
місцях. 
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Типологізація вимог до децентралізації адміністративних послуг в умовах 
реформування територіальної організації влади дозволила сформувати принципи системи 
управління якістю в органах виконавчої влади. Проведений аналіз систем надання 
адміністративних послуг провідних країн Європи дозволив запропонувати інструменти 
оцінювання якості адміністративних послуг, оскільки в Європейських країнах факт 
централізованого надання адміністративних послуг не сприймається за «суперпослугу» – 
це звичайна практика, яка може бути відповідно оцінена. 

Таким чином, відсутність стандартизації адміністративних послуг призводить до 
високого рівня адміністративного розсуду, невизначеності зобов’язань органів виконавчої 
влади перед їх клієнтами і корупції; надлишкового державного втручання і пов’язаними з 
ним додатковими видатками бюджету і заявників; зниження якості надання 
адміністративних послуг і обслуговування; недостатня відповідальності органів 
виконавчої влади за виконання своїх повноважень.  

Дослідження сучасного стану процесів надання адміністративних послуг в Україні 
дозволило дійти наступних висновків. Поширення захворювань вірусом COVID-19 стало 
індикативним фактором аналізу заходів щодо організації роботи Центрів надання 
адміністративних послуг та реальної картини стану діджиталізації системи управління 
адміністративно-територіальними одиницями України. Порівняльний аналіз 
функціонування центрів надання адміністративних послуг в Україні, Одесі та Одеській 
області дозволив виділити перелік основних причин та проблем щодо функціонування 
центрів надання адміністративних послуг та згрупувати їх як: відсутність матеріальних 
стимулів для підвищення якості (як наслідок – відсутність висококваліфікованих кадрів, 
неналагодження електронного документообігу; недостатні умови для осіб з інвалідністю 
та відвідувачів з дітьми; обмеженість інструментів для з’ясування думки відвідувачів; 
фіктивна діджиталізація); ненормоване розширення асортименту послуг самими 
центрами; невідповідність послуг або невідповідність результатів очікуванню громадян 
(як наслідок – незадоволеність, несприйняття технологій, бойкотування програм розвитку 
та інших інновацій місцевої влади). 

Таким чином, з метою підвищення якості життя громадян при набутті 
адміністративних послуг електронного вигляду необхідно сформувати нові механізми 
щодо організації роботи центрів надання адміністративних послуг. 

Для удосконалення науково-методичного підходу до системної інтеграції 
управлінських інновації у сферу надання адміністративних послуг в умовах діджиталізації 
слід дотримуватися наступних кроків: 1) планового підвищення кваліфікації кадрів в 
центрах надання адміністративних послуг; 2) організаційному забезпеченні впровадження 
управлінських інновації у сфері надання адміністративних послуг; 3) моніторингу якості 
надання адміністративних послуг. Впровадження запропонованого базису дозволяє 
нівелювати основні негативні фактори активного впровадження діджитал технологій у 
сфері надання адміністративних послуг. 

Запропоновані блоки рекомендацій щодо підвищення кваліфікації кадрів в центрах 
надання адміністративних послуг містить тематику семінарів та тренінгів для підвищення 
кваліфікації кадрів, рекомендований перелік методів підвищення кваліфікації, а також 
етапність процесу розробки та впровадження технології обраного методу підвищення 
кваліфікації персоналу в Центрах надання адміністративних послуг. 

Організаційне забезпечення впровадження управлінських інновації у сфері надання 
адміністративних послуг містить переліки рекомендацій щодо організації роботи Центрів 
надання адміністративних послуг за напрямами: організація, розташування, облаштування 
роботи персоналу, аналізу діяльності. Запропонований інструментарій електронного 
документообігу та порівняння комплексних систем автоматизації роботи дозволяють 
організувати роботу Центрів надання адміністративних послуг у відповідності до 
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регіональних особливостей та соціальних потреб населення з урахуванням фінансових 
можливостей громади та перспектив розвитку. 

Апробація запропонованого базису управління процесом у сфері надання 
адміністративних послуг довело його реальний характер в умовах діджиталізації та 
децентралізації влади в Україні, а дослідження підтвердило робочу гіпотезу дисертації.  
Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що використання теоретичних 
та методологічних положень, зазначених у дисертаційній роботі можуть бути використані 
підприємствами, установами та організаціями сфери надання адміністративних послуг. 
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