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Шановні колеги! 

Вітаю із виходом III-

го тому колективної 

монографії «Сучасні 

аспекти науки». 

Для того щоб йти в 

ногу з часом і бути 

кваліфікованим фахівцем 

необхідно постійно 

примножувати свої знання. 

Щомісячні тома 

колективної монографії є 

одними із фундаментальних 

джерел інформації з питань 

державного управління, права, економіки, медицини та ін. 

У монографії Ви ознайомитеся із: питаннями 

вдосконалення механізмів фінансування житлового будівництва; 

проблемами запровадження і розвитку демократичних засад 

державного управління, у період глобалізації, у світлі сучасних 

процесів реформування адміністративного права; методичними 

аспектами визначення причин і наслідків порушень вимог з 

безпеки руху, або експлуатації водного транспорту; засадами 

формування сутності бюджетної політики в сучасних умовах та 

пошуком шляхів її подальшого удосконалення і розвитку у 

відповідності до суспільних запитів; особливостями реформ 

децентралізації у сфері охорони здоров’я є побудова сприятливого 

соціально-економічного середовища. 

Бажаю творчих успіхів, розширення читацької аудиторії та 

ще більше цікавих матеріалів. 

З повагою, 

Проректор Міжрегіональної 

Академії управління персоналом, 

доктор наук з державного 

управління, професор, Заслужений 

юрист України Є.О. Романенко 
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РОЗДІЛ 1. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ 

§ 1.1 ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ

МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 

Вступ. В умовах глобалізаційних процесів та 

міжнародної конкуренції одним із головних факторів 

економічного зростання країни є розвиток малого 

підприємництва. Малі підприємства забезпечують гнучкість 

та стійкість економічної системи. Але для забезпечення такої 

мобільності малим підприємствам потрібно постійно 

здійснювати інвестиції у власний розвиток, а також 

ефективно використовувати фінансові ресурси. Однак через 

специфіку діяльності у малих підприємств часто виникають 

проблеми із залученням доступних джерел фінансування. 

Важливу роль у підтримці розвитку малого бізнесу відіграє 

створення оптимального фінансового забезпечення, адже 

недофінансування малих підприємств є одним з чинників, що 

не дає змоги побудувати стабільну та конкурентоздатну 

економіку в державі. 

Виклад основного матеріалу. Мале підприємництво є 

одним з перспективних напрямів економічного розвитку 

України. Роль та значення малого підприємництва для 

розвитку економіки держави переоцінити неможливо: малі 

підприємства в значній мірі вирішують проблеми зайнятості 

населення; забезпечують формування конкурентного 

середовища; оперативно реагуючи на зміни кон’юнктури 

ринку, підвищують гнучкість економіки країни; стимулюють 

розвиток економіки шляхом забезпечення приросту валового 

внутрішнього продукту. Не зважаючи на ряд прийнятих 
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останнім часом вищими органами державної влади 

нормативних документів, розвиток малого підприємництва 

здійснюється нерівномірно і хаотично в несприятливому 

макро- і мікросередовищі, яке породжує численні перешкоди 

та проблеми, на які наштовхуються малі підприємства в 

процесі їх функціонування [1]. 

Починаючи з 2016 р., Україна вжила важливих заходів, 

спрямованих на покращення середовища для розвитку малих 

підприємств. У травні 2017р. Кабінет Міністрів затвердив 

першу в Україні Стратегію розвитку малого і середнього 

підприємництва на період до 2020 р.  

Стратегія передбачає 6 стратегічних напрямків [2]: 

1) створення сприятливого середовища для розвитку

малого і середнього підприємництва; 

2) розширення доступу малого і середнього 

підприємництва до фінансування; 

3) спрощення податкового адміністрування для малого і

середнього підприємництва; 

4) популяризація підприємницької культури та розвиток

підприємницьких навичок; 

5) сприяння експорту/інтернаціоналізації малого і

середнього підприємництва; 

6) підвищення конкурентоспроможності та 

інноваційного потенціалу малого і середнього 

підприємництва. 

Затвердження стратегії та плану заходів створило умови 

для збільшення донорської підтримки. У жовтні 2018 р., за 

фінансової підтримки ЄС та в рамках проекту ЄС Forbiz, було 

створено Офіс розвитку малого і середнього підприємництва 

– дорадчий орган при Міністерстві розвитку економіки,

торгівлі та сільського господарства України. Завдання Офісу
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– сприяти Міністерству в реалізації стратегії розвитку малого

і середнього підприємництва, координувати заходи з

реалізації політики у сфері малого і середнього

підприємництва з органами державної влади, розвивати

інфраструктуру підтримки малого і середнього

підприємництва та забезпечувати діалог державного та

приватного секторів. Наприкінці поточного циклу донорської

підтримки буде проведено оцінку проекту, а уряд прийме

рішення щодо майбутнього Офісу розвитку малого і

середнього підприємництва. Один з подальших варіантів

полягає у перетворенні Офісу у повноцінне Агентство з

питань розвитку малого і середнього підприємництва,

відповідальне за реалізацію та моніторинг політики розвитку

підприємництва, при цьому за процес формування політики

відповідатиме Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та

сільського господарства України [3].

Забезпечення підтримки малого і середнього 

підприємництва на даний час здійснюється переважно на 

регіональному рівні та значною мірою залежить від 

донорської підтримки (наприклад, ЄС, USAID, GIZ), у той 

час як Офіс розвитку малого і середнього підприємництва та 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України займаються реалізацією регіональних 

пілотних проектів, спрямованих на інтеграцію регіональних 

ініціатив у національну стратегію. Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України також 

запровадило механізм моніторингу політики у сфері малого і 

середнього підприємництва шляхом підготовки регулярних 

моніторингових звітів про процес реалізації Стратегії з 

розвитку малого і середнього підприємництва. Координація 

політики у сфері малого і середнього підприємництва 
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здійснюється через регіональні координаційні ради та 

міжвідомчу раду, створену у квітні 2019 р. [3]. 

Проаналізуємо тенденції розвитку малих підприємств в 

Україні (табл.1). 

Таблиця 1. 

Основні показники діяльності малих підприємств в 

Україні* 

* Примітка: складено автором на основі [4,5].

Дані таблиці 1 свідчать про те, що за 2015-2019 роки 

мале підприємництво набуває істотного розвитку, кількість 

малих підприємств у 2019 р. порівняно з 2015 р. збільшилась 

Показник 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 

 Кількість 

суб'єктів,одиниць. 
327814 291154 322920 

339374 362328 

 Кількість зайнятих 

працівників, тис. 

осіб.     

1576,4 1591,7 1658,9 1641,0 1746,6 

 Обсяг реалізованої 

продукції (товарів, 

послуг), млн. грн.   

937112,8 1177385,2 1482000,7 1766150,4 1839875,9 

 Фінансовий 

результат до 

оподаткування, млн. 

грн.     

-111906 -24151,4 -10724,8 46870,8 103829 

 Чистий прибуток 

(збиток), млн. грн. 
- 118194 -32206,8 - 20971,8 31868,6 89449,4 

 Підприємства, які 

одержали прибуток, 

%     

73,5 72,8 72,3 73,7 73,3 

 Підприємства, які 

одержали збиток, % 
26,5 27,2 27,7 26,3 26,7 

 Рівень 

рентабельності 

(збитковості) 

діяльності, % 

-13,6 -3,6 -2,0 2,7 7,0 
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на 34514 од., також спостерігається збільшення кількості 

зайнятих працівників на 170,2 тис. осіб та обсягу реалізованої 

продукції (товарів, послуг) на  902763,1 млн. грн. Протягом 

2015-2017 років спостерігається скорочення суми загального 

збитку малих підприємств, якщо у 2015 році сума загального 

збитку малих підприємств становила 118194 млн. грн., то у 

2017 році вона скоротилася і склала 20971,8 млн. грн. В 2019 

р. малі підприємства отримали чистий прибуток в сумі 

89449,4 млн. грн., що на 57580,8 млн. грн. більше ніж у 2018 

р. Також збільшився рівень рентабельності в 2019 р. 

порівняно з 2018 р. на 4,3 %. Не зважаючи на покращення 

фінансових результатів діяльності малих підприємств 

протягом 2015-2019 років, в 2019 році 26,7% підприємств 

збиткові, що на 0,2% більше ніж у 2015 році. 

Проблема збитковості малих підприємств є особливо 

важливою при дослідженні питання фінансового 

забезпечення їх розвитку. Адже саме за рахунок прибутку та 

амортизаційних відрахувань можливо здійснювати 

самофінансування діяльності та розвитку. Власне, збиткова 

діяльність малих підприємств стимулює необхідність пошуку 

інших джерел фінансування. Враховуючи, що рівень 

прибутковості малих підприємств відносно невисокий (лише 

73,3% підприємств одержали прибуток у 2019 р.), можна 

стверджувати, що вирішальну роль у фінансовому 

забезпеченні розвитку відіграють залучені кошти. 

Складовими фінансового забезпечення малих 

підприємств виступають власні (внутрішні) й позикові 

(зовнішні) джерела фінансування. Їхні обсяги і можливості 

залучення в малий бізнес залежать як від внутрішнього 

механізму регулювання процесу фінансування самих 

підприємницьких структур, так і від державної підтримки 
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підприємництва. 

Для будь-якого підприємства принципове значення має 

віддача у формі прибутку від використання як власних, так і 

позикових коштів. Підприємство, що використовує 

позиковий капітал, має більш високий фінансовий потенціал 

для власного розвитку (за рахунок формування додаткового 

обсягу активів) і можливості приросту фінансової 

рентабельності діяльності, однак, більшою мірою генерує 

фінансовий ризик і загрозу банкрутства [6]. 

Аналіз динаміки обсягів фінансових ресурсів малих 

підприємств показав, що протягом 2015-2019 рр. відбувся 

приріст фінансових ресурсів підприємств на 1117609,2 млн. 

грн., або на 52,3%. Відповідно, в структурі фінансових 

ресурсів у 2019 р., як і у 2015-2018 рр. найбільшу питому вагу 

займає позиковий капітал – 80,7%. Частка власного капіталу 

протягом 2015-2019 рр. збільшилася на 1,3% і склала 19,3% , 

що свідчить про залежність підприємств від позикового 

капіталу [4,5]. 

Величина власного капіталу малих підприємств у 2019 р. 

порівняно з 2015 р. збільшилася на 242266 млн. грн., а 

позикового – на 875343,2 млн. грн. Таким чином, приріст 

позикового капіталу є більшим, ніж власного, що свідчить 

про підвищення ступеня фінансової залежності підприємств 

від зовнішніх кредиторів. Протягом 2015-2019 рр. поточні 

зобов’язання малих підприємств мали тенденцію до 

збільшення. Так, в 2019 р. їх величина досягла 2169355,4 млн. 

грн., тобто зросла у порівнянні з 2015 р. на 835938,8 млн. грн. 

або на 62,7 %. Довгострокові зобов’язання малих підприємств 

в 2019 р. порівняно з 2015 р. зросли на 39404,4 млн. грн. або 

на 9,4 % і склали 457617,8 млн. грн. [4,5].  

Отже,  узагальнюючи  світовий  та   вітчизняний   досвід 
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фінансування малого підприємництва, традиційно виділяють 

такі джерела залучення коштів ззовні: кредити комерційних 

банків; державне фінансування – у формі державної 

підтримки та грантів; інвестування; ресурси приватних осіб, 

ресурси міжнародних фондів та організацій. 

В Україні за ініціативи Президента та Кабінету 

Міністрів України була запроваджена Державна програма 

“Доступні кредити 5-7-9%” з метою підтримки інвестиційних 

проектів мікро- та малих підприємств, що сприятиме 

створенню нових робочих місць, легалізації та розширенню 

діяльності малого бізнесу, імпортозаміщенню та поверненню 

трудових мігрантів. Впровадження Програми за дорученням 

Уряду України буде здійснювати Фонд розвитку 

підприємництва через банки-партнери, які володіють 

технологіями та активно кредитують цільову групу програми 

– мікро- та малі підприємства.

Кредитні гарантії надаються за кредитами мікро- та 

малих підприємств, які не володіють достатнім розміром 

майна для передачі його в забезпечення за кредитом або 

характеризуються підвищеними кредитними ризиками, 

наприклад, як новостворені підприємства. Завдяки кредитним 

гарантіям держава через Фонд розвитку підприємництва 

покриває частину кредитного ризику мікро- та малих 

підприємств, створюючи умови для залучення банківського 

кредиту. 

Державна підтримка у вигляді Кредитних гарантій 

надається виключно у поєднанні з підтримкою у вигляді 

Компенсації процентів за кредитами мікро- та малих 

підприємств, які відповідають вимогам програми [7]. 

Велику роль у кредитуванні українського бізнесу 

відіграють міжнародні фінансові організації. Однак залучити 
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фінансування від цих організацій досить складний і тривалий 

процес, в результаті якого можна отримати значні суми під 

відповідний проект за порівняно невисокі відсотки. 

Охарактеризуємо міжнародні організації, що працюють в 

Україні в цьому напрямку [8]: 

1) Європейська програма підтримки малого та

середнього бізнесу COSME. COSME – це програма 

підтримки, яка включає набір тематичних проектів і програм, 

що діють в період з 2014 по 2020 рік, із загальним бюджетом 

€2,3 млрд. Є 25 підпрограм, які класифікуються за трьома 

напрямками: нові виходи на зовнішні ринки, підвищення 

конкурентоспроможності та формування культури ведення 

бізнесу. У програмах COSME мають змогу брати участь 

представники малого та середнього бізнесу, громадські 

організації, агенції регіонального розвитку, бізнес асоціації, 

державні органи та навчальні заклади. 

2) Програми від Європейського банку реконструкції та

розвитку: від залучення експертів-консультантів до надання 

грантів. Європейський банк реконструкції та розвитку 

підтримує підприємців, в різних галузях промисловості, 

таких як: виробництво продуктів харчування та напоїв, 

оптова та роздрібна торгівля, будівництво і 

машинобудування. Гранти видають на діяльність, пов'язану з 

розвитком бізнесу, таких як: ІТ-консалтинг, маркетингові 

ініціативи, перехід на європейські стандарти звітності, вихід 

на зовнішні ринки. Головну увагу приділяють розвитку 

бізнесу в регіонах - 65 % проектів реалізовуються за межами 

Києва. ЄБРР виділяє гранти підприємствам зі штатом 

меншим ніж 250 осіб, період діяльності яких не перевищує 2 

років.  

3) Німецько-український     фонд     надає  програми 
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мікрокредитування   та   кредитування  пріоритетних галузей. 

Мікрокредитування – це програма для фізичних осіб, 

мікропідприємств, малих і середніх підприємств. 

Фінансуються сфери виробництва, послуг, сільського 

господарства і торгівлі. Суми кредитів дорівнюють від €25 до 

€250 тис. терміном на 3-5 років. 

Програма кредитування пріоритетних галузей – це 

фінансування та пільгові умови для сільського господарства, 

харчової промисловості, розвитку малих готелів, зеленого 

туризму, ресторанного бізнесу, легкої промисловості, 

проектів з енергоефективності та енергозбереження, а також 

проектів по збільшенню продуктивності праці та створення 

робочих місць у слаборозвинених і депресивних регіонах. 

Згідно з цією програмою видаються кредити від €100 тис. до 

€300 тис. 

4) USAID кредитує аграріїв України через кредитні

спілки. Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) 

розробило проект кредитування українських аграріїв, 

програма якого розрахована на період з 2016 по 2020 рік. Але 

USAID відповідає лише за фінансування проекту, а його 

реалізацією займається Всесвітня рада кредитних спілок 

(WOCCU). За даними статистики Нац. ком. фін. послуг, цього 

року кількість членів кредитних спілок в Україні скоротилася 

на 13% — до 674,1 тис. осіб. За кількістю учасників 

лідирують спілки Львівської області (110,7 тис. осіб), за 

розміром активів - союзи Києва та Київської області (576,7 

млн. грн.). 

Таким чином, до сучасних форм альтернативного 

фінансування, спрямованих на нарощення основного і 

оборотного капіталу, які можуть використовуватися у сфері 

малого підприємництва можна віднести наступні [9]: 
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– peer-to-peer позики, тобто прямі залучення позикових

коштів від фізичних та юридичних осіб через онлайн-

платформи та без участі традиційного фінансового 

посередника; 

– балансові позики для бізнесу, здійснені шляхом

кредитування через онлайн-платформи, за якого сума позики 

безпосередньо списується з балансу установи, яка здійснює 

управління платформою; 

– акціонерний краудфандинг, оснований на отриманні

коштів від онлайн-інвесторів в обмін на прості акції 

підприємства, дивіденди або право участі в управлінні; 

– краудфандинг з нефінансовою винагородою, коли

відбувається залучення коштів під інвестиційний або інший 

проект на умовах відсутності реального грошового потоку як 

оплати використання фінансових ресурсів учасників, із 

забезпеченням натомість надавачам коштів нефінансової 

винагороди чи опосередкованої вигоди в різноманітній формі 

(право першочергового отримання нового, інноваційного 

продукту, отримання товару зі знижкою у ціні чи з іншими 

вигодами); 

– краудфандинг на умовах участі у прибутку, який

передбачає отримання коштів від інвесторів на умовах 

виплати їм частини прибутку від реалізації проекту у вигляді 

дивідендів, роялті тощо зі збереженням з боку отримувача 

коштів (ініціатора проекту) повного контролю над своїм 

проектом (власним бізнесом); 

– краудфандинг з відсутністю винагороди, який

базується на залученні коштів на безоплатній і безповоротній 

основі, коли отримувачі (розпорядники) фінансових ресурсів 

не мають жодних зобов’язань перед фінансовими донорами;  

– фінансування дебіторської  заборгованост і («онлайн-



16 

факторинг»), тобто продаж підприємством наявних рахунків-

фактур через онлайн-платформи фізичним та юридичним 

особам; 

– позики, опосередковані використанням боргових

цінних паперів, коли здійснюється онлайн-продаж

позабіржових незабезпечених боргових цінних паперів

індивідуальним та інституційним інвесторам.

Висновки. Доступ до фінансування діяльності, який

включає отримання інвестицій, грантів, кредитів та

альтернативного фінансування – одна із фундаментальних

складових ефективної роботи малого підприємництва.

Незважаючи на те, що на даний момент для підтримки малого

підприємництва в Україні існують державні програми

пільгового кредитування (5-7-9%), програми пільгового

кредитування міжнародних донорів, різноманітні кредитні

продукти банків та небанківських фінансових установ, висока

кредитна ставка все ще є ключовою проблемою у питанні

доступу до фінансових ресурсів. Крім того, українські

підприємці не знають, як залучити кошти на реалізацію

власної ідеї або не мають необхідного забезпечення,

достатньої прозорості фінансової звітності, тому не

використовують всі можливі інструменти фінансування. Це

свідчить про потребу зміни культури та навчання

підприємців. Тому для подальшого розвитку малого

підприємництва варто розвивати інші елементи, а саме

доступність інформації щодо інструментів фінансування для

всіх учасників ринку та їх інституційну готовність до

отримання кредитів.
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РОЗДІЛ 2. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ, 

САМОВРЯДУВАННЯ І ДЕРЖАВНА СЛУЖБА 

§ 2.1 ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ СУДОВИХ ОРГАНІВ У ПРОВІДНИХ 

КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

Вступ. Потрібно зазначити, що діяльність судових 

органів у провідних країнах Європейського Союзу є прямо 

пов’язаною із застосуванням концептуально-правових та 

понятійних підходів Європейського Союзу у сфері 

державного регулювання судочинства у державах-членах.  

Відтак, предметом державного регулювання у 

державах-членах Європейського Союзу є не лише діяльність 

судових органів як окремої гілки влади та державно-

інституційної ланки, але й процес здійснення судочинства на 

предметно-практичному рівні. Судові органи та їх діяльність 

є об’єктом особливої правової охорони, підлягає контролю, 

ревізіям та перевіркам. Основними засадами державного 

регулювання судочинства у країнах-членах Європейського 

Союзу є загальні принципи права: законність, верховенство 

права, гласність та відкритість. Окрім них, наявні, також, і 

субсидіарні принципи діяльності  – інстанційність, 

територіальна підсудність, неупереджений розгляд справи, 

презумпція справедливого суду тощо.  

У контексті досліджуваної проблематики варто згадати 

наукові доробки Л. Грицаєнка, Ю. Кондратенко, В. Опришка, 

О. Четвертикова, Т. Кеннеді, Р. Плендера, Г. Мацея та інших. 

Виклад основного матеріалу. Право Європейського 

Союзу, водночас, має екстериторіальний характер. Це 

означає, що предметом його дії є усі держави-члени, котрі 
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доєднались до Маастрихтського договору (яким, власне, було 

створено Європейський Союз, у сучасному розумінні). 

Контроль діяльності судових органів є особливо важливим, 

адже, по-перше, судочинство сприяє укоріненню поваги до 

прав, свобод та інтересів громадян; по-друге, дозволяє 

реалізувати проголошені гуманні та людиноцентристські 

принципи, закладені у юридико-правовій доктрині 

Європейського Союзу, на рівні практики.  

Концепція екстериторіальності, в той же час, породжує і 

відносно вищий рівень компетенції та юрисдикційних 

повноважень судових органів у країнах-членах 

Європейського Союзу. Варто зазначити, що судочинство має 

наднаціональний та урядовий характери. Рішення судових 

органів, у свою чергу, застосовуються на всій території та 

часто носять прецедентний характер – внаслідок цього 

забезпечується інстанційність та підпорядкованість 

судових ланок системи судочинства в Європейському Союзі.  

Необхідно зауважити, що державне регулювання у 

сфері діяльності судових органів у провідних країнах 

Європейського Союзу ототожнюється із забезпеченням 

незалежності судової гілки влади. Судова влада, загалом, є 

державним інститутом, що створює демократичний та 

правозахисний мікроклімати всередині суспільства, 

формуючи довіру до влади та громадську сатисфакцію від 

діяльності органів публічної влади. Більше того, 

верховенство права, логічно доповнює вищезазначений 

принцип: у провідних країнах Європейського Союзу ці два 

підходи є взаємопов’язаними, виступаючи гарантами 

правового та соціального державних режимів [1, с. 35-37].  

Теоретико  -  методологічними         та         законодавчо- 

практичними основами державного  регулювання  здійснення 
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практичними основами державного регулювання здійснення 

судочинства у провідних країнах Європейського Союзу є 

загальні принципи незалежності правосуддя у державах-

членах Європейського Союзу, Рекомендації Комітету 

Міністрів Ради Європи щодо судочинства держав-членів від 

2010 року, висновки Венеціанської комісії тощо.  

У провідних країнах-членах Європейського Союзу, 

водночас, відбувається врівноваження законодавчої, 

виконавчої та судової гілок влади. Відзначу, що, згідно із 

цією концепцією, стан судочинства, його ефективність, 

об’єктивність та правове підґрунтя визнаються основою 

громадянського суспільства. Прецедент поваги та охорони 

людських прав, як природних, так і похідних від них, створює 

соціально-правову та державницько-юридичну моделі 

побудови судової влади Європейського Союзу на засадах 

екстериторіальності, повноважності, спеціалізованості та 

охорони демократичного правового режиму.  

Натомість, висновки Веніціанської комісії містять 

вказівки на важливість ролі судової влади як урядово-

владного контролера: поруч із цим, судочинство у країнах-

членах Європейського Союзу забезпечує дотримання 

законності та конституційності під час здійснення владних 

повноважень. Влада, водночас, не уповноважена чинити 

будь-який тиск, або вплив, на функціонування судової ланки 

Європейського Союзу – адже ще одним принципом 

державного регулювання діяльності судових органів є 

безсторонність, котра передбачає безперебійне та незалежне 

функціонування судових інстанцій [2, c. 15-17].  

Вважаю за необхідне зазначити, що поняття та 

ідеологічні особливості судових органів як окремої гілки 

влади, судочинства як процесу, що є продовженням 
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законотворчості та судді, як основного представника закону у 

Європейському Союзі, визнається єдиним державно-

управлінським та юридико-правовим механізмом. У цьому 

контексті, особливої важливості набуває статус судді та 

аспект його незалежності від зовнішнього впливу.  

Завдяки грамотному та актуальному 

нормопроєктуванню, а, також, дієвому та ефективному 

апарату державної влади у провідних країнах Європейського 

Союзу державне регулювання у сфері діяльності судових 

органів здійснюється на принципах відповідальності, 

контролю та справедливості. Відзначу, що право на 

справедливий суд – одна із концептуальних засад 

судочинства в Європейському Союзі.  

Себто, провідні країни-члени формують власні 

понятійно-категоріальний та державно-управлінський 

апарати у сфері контролю за діяльністю судових органів на 

засадах відкритого та неупередженого функціонування 

останніх, поєднаних із державним контролем за 

використанням права за призначенням: саме у якості 

демократичної матерії, на якій збудовано гуманні підходи 

Європейського Союзу.  

Фактично, у державному регулюванні діяльності 

судових органів Європейського Союзу вагому роль 

відіграють, також, інститути й органи громадянського 

суспільства. Громадський активізм, громадянська активність, 

участь населення у суспільно-політичному житті є тими 

чинниками, які дозволяють стверджувати про існування на 

теренах країн-членів Європейського Союзу прояву прямої 

демократії, що поєднується із верховенством закону як 

інструментом забезпечення людських інтересів.  

Закон,  водночас,  має  правовстановлюючий характер: у 
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Європейському Союзі його дія є не лише екстериторіальною 

(тобто поширюється на усі держави-члени), але й є 

обов’язковою для виконання та застосування. У такий спосіб 

здійснюється державний контроль діяльності судових 

органів, реалізується концепція громадянського суспільства 

та неухильного дотримання правових норм та юридичних 

приписів національного та інтернаціонального законодавств 

державами-членами Європейського Союзу  [3, с. 10].  

Знову-таки, державне регулювання діяльності судових 

органів у провідних країна-членах Європейського 

координується у відповідності до потреб суспільства. Цей 

взаємозв’язок, на моє особисте переконання, дозволяє дійти 

наступного висновку: діяльність держави та громадянського 

суспільства в Європі формується на засадах 

людиноцентризму, юридичного позитивізму,  концепцій 

поваги до людської думки, волі, а, також, відповідно до 

основположних прав та свобод громадянина. Довіра від 

суспільства та повага до влади – наріжні камені, що їх 

забезпечує державна політика у сфері діяльності судових 

органів держав-членів Європейського Союзу.  

Судова система Європейського Союзу, водночас, 

базується на принципах пропрієтарності та рівного розподілу 

навантажень між інстанціями та суддями. Вважаю за доцільне 

відзначити, що такий підхід, по-перше, значно знижує 

гіпотетичну можливість узурпації влади; по-друге, створює 

можливість для судової ротації, яка прямо ототожнюється із 

незалежною державною та судовою владою, функціонування 

якої базується на засадах гласності та відкритості.  

У дійсності, не лише гласність та відкритість, але й 

незалежність судових органів у державах-членах 

Європейського Союзу – гарантія дотримання 
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конституційності та соціальності у контексті діяльності 

владно-державних установ та інституцій. Державне 

регулювання у сфері контролю за діяльністю судових органів 

здійснюється в Європі на основах безсторонності та 

необмеженості, проте із неприпустимістю перевищення 

владних повноважень та будь-якого (прямо, або 

опосередкованого) впливу на функціонування органів 

судочинства Європейського Союзу [4, с. 107-108].  

Державне регулювання у сфері діяльності судових 

органів у країнах Європейського Союзу, водночас, має 

тенденцію до делегування певних повноважень окремим 

інстанціям. Відтак, презюмується, що судові органи мають 

право на самостійне визначення власної компетенції та 

юрисдикційної підзвітності окремої справи. В той же час, 

судам держав-членів Європейського Союзу надається 

виняткове право на вирішення питань щодо суддівської 

дискреції. 

Я вважаю, що суддівська дискреція, як прецедент 

виходу суддею під час розгляду справи за межі заявлених 

вимог – рідкісний, але показовий прецедент. Цим 

демонструється, в першу чергу, комплексна орієнтація 

державно-управлінських процесів у контексті контролю за 

здійсненням судочинства у країнах-членах Європейського 

Союзу; по-друге, у вищезазначений спосіб відбувається 

окреслення демократичних та гуманістичних засад 

функціонування судової влади в Європейському Союзі, що 

направлена на повне, всебічне дослідження фактів та 

обставин, що мають пряме, або побічне, відношення до 

справи, що розглядається судом (а саме – предмету спору) [5, 

c. 55].

Вважаю    за     необхідне     зауважити,   що    концепція 
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державного регулювання судочинства у провідних країнах 

Європейського Союзу формується із дотриманням підходу 

автономності судових установ. Згідно із даним теоретико-

методологічним підходом, процес правосуддя є 

автоматизованим, діяльність судових органів та установ 

здійснюється на засадах транспарентності та дотримання 

законності.  

Судовий процес та його державне регулювання у 

країнах-членах Європейського Союзу, натомість, є прямо 

пов’язаним із правом людини на судовий розгляд та 

звернення до суду. Останні, в свою чергу, є демократичними 

підвалинами правової держави. Безпосередній процес 

розгляду справи та юридичні процедури, які під час цього 

застосовуються, скеровують процес судочинства у соціальну 

площину. Відзначу, що у такий спосіб, по-перше, 

здійснюється забезпечення кореспонденції між владою та 

суспільством; по-друге, таким чином забезпечується повага 

до людських та громадянських прав мешканців 

Європейського Союзу.  

Потрібно зазначити, що державне управління на 

теренах Європейського Союзу здійснюється на засадах 

інституційності. За категорією інституційності, водночас, 

розглядається й нагляд та контроль за діяльністю судових 

органів у Європейському Союзі та, відповідно, здійснення 

судочинства. Власне, засада інституційності (або – 

інституційний механізм) виявляється у слідуванні 

та виокремленні на державному та законодавчому 

рівнях концепцій управління, що спрямовані на 

виконання та реалізацію завдань і функцій,

визначених основоположними цілями державно-

управлінського  механізму, що забезпечує 
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демократизм у країнах-членах Європейського Союзу [6, с. 64- 

65].  

У дійсності, інституційні механізми впливу на судову 

гілку влади у Європейському Союзі ґрунтуються на 

діяльності громадян як носіїв демократичного імунітету, а 

саме, на впливі органів та інститутів громадянського 

суспільства на законодавчу, виконавчу та судову структури 

державного апарату управління. Водночас, поділ влади задля 

неможливості її узурпації, за моделлю Ш. Монтеск’є, – ще 

один урядово-юридичний механізм державного регулювання 

у сфері судових органів у країнах-членах Європейського 

Союзу.  

Відтак, доцільно згадати про такі соціально-політичні 

інституції Європейського Союзу як: Європарламент та 

омбудсман. Виступаючи демократичними проявами 

державного устрою, вони створюють прецедент 

розподільного контролю – політичний, владний аспекти 

діяльності судових органів  та процес нормопроєктування 

контролюються Європарламентом, в той час, як процедурні 

питання дотримання прав, свобод, інтересів та законного 

волевиявлення людини та громадянина у Європейському 

Союзі відносяться до юрисдикції омбудсмана – адже останній 

є уповноваженим з прав людини [7, с. 478].  

Відзначу, що, комунікуючи та співпрацюючи із 

суспільством, державні інституції та громадські організації 

Європейського Союзу, поруч із державними органами та 

уповноваженими особами, здійснюють контроль за 

діяльністю суду, судових установ, реалізацією судочинства та 

виконанням соціально-правових приписів, що є 

першоосновою функціонування Європейського Союзу як 

адміністративно-політичної одиниці.  
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Одночасно, доцільно звернути увагу на державне 

регулювання у сфері забезпечення належного рівня 

працевлаштування представників судової гілки влади, що 

знаходить своє відображення у Європейському Союзі. 

Фактично, соціальні гарантії для судді – прояв правової 

держави, адже законодавчо-державницьке регулювання у 

сфері діяльності правоохоронних органів у провідних країнах 

Європейського Союзу має комплексний характер та 

стосується не лише обов’язків, але й прав та професійно-

соціальних гарантій, котрими наділяються працівники 

судової ланки державного управління.  

В той же час, у Європейському Союзі існує декілька 

державно-регулятивних механізмів, що перешкоджають 

закостенілості судової системи. Це, по-перше, презумпція 

ротації суддів та представників судових органів, законодавче 

підґрунтя котрих контролюється Радою Європи та 

Європарламентом. По-друге, функціонує система заохочення 

за позитивні результати: суддя може досягти підвищення на 

посаді за умови чіткого, неухильного дотримання правових 

основ діяльності суду, неупередженого вирішення справ по 

суті та регулярного вдосконалення професійних здібностей, 

моральних якостей та загального рівня освіченості [8, с. 152-

153].  

Вважаю за доцільне відмітити, що структура державно-

управлінського механізму контролю за діяльністю судової 

гілки влади у Європейському Союзі  має й нетипові, 

субсидіарні вимоги до суддів. До таких, зокрема, можна 

віднести деформалізований підхід до вирішення справ, 

здійснення судочинства та ведення професійного діловодства. 

Ним передбачено слідування не лише закону, але й 

здоровому ґлузду, емпатії та людському чуттю під час 
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розгляду справи по суті. Безпосередня необхідність 

впровадження такого засадничого положення дозволяє 

впевнитись у тотальному людиноцентристському підході до 

управління державними справами у провідних країнах 

Європейського Союзу.  

Відмічу, що питання судового імунітету в провідних 

країнах Європейського Союзу має досить дискусійне 

підґрунтя. Імунітет надається суддям державою, є 

абсолютним та невідчужуваним. Власне, такий підхід, з 

одного боку, створює захисний бар’єр щодо діяльності 

судової влади –– адже злочинні посягання у даному випадку 

стають неможливими. З іншого боку, використання імунітету 

представниками державного урядування та публічної служби 

часто використовується задля маскування гібридних форм, 

пов’язаних із професійною діяльністю –– корупційні 

чинники, перевищення службових повноважень та межа 

законної діяльності [9, с. 27-28].  

Державне регулювання у сфері діяльності судових 

органів на теренах Європейського Союзу пов’язане із 

дотриманням належного рівня контролю за діяльністю судді 

як представника владно-захисного сегменту публічного 

управління. Через це, абсолютно доцільним є впровадження 

відповідальності судових органів колективно, та, зокрема – 

суддів окремо – за несанкціоноване використання власного 

імунітету, повноважень та юрисдикційних обов’язків.  

Встановлення правил поведінки судді, водночас, є 

гарантією демократичного суспільства, що встановлюється 

Європейським Союзом, а саме – політико-владним апаратом 

державного управління. У такий спосіб відбувається 

фактичне здійснення захисту населення, недопущення 

суддівського свавілля, активний контроль за діяльністю 
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судових органів у межах правового поля. Водночас, 

відповідальність судді за вчинені проступки, чи то 

дисциплінарного, чи то професійного характеру 

унеможливлює професійну закостенілість, стагнацію апарату 

судової влади та запобігає узурпації судової влади [10, с. 

202].  

На мал. 1 представлено державно-управлінську модель 

контролю за діяльністю судових органів у провідних країнах 

Європейського Союзу.  

Мал. 1 Державно-управлінська модель контролю за 

діяльністю судових органів у провідних країнах 

Європейського Союзу 

Висновки. Отже, державний контроль за діяльністю 

судових органів у провідних країнах Європейського Союзу 

має тенденцію до балансування між імперативністю та 

диспозитивністю. Імперативність знаходить свій прояв у 
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владно-політичному контролі за діяльністю судової системи, 

диспозитивність –– у можливості на власний розсуд, вільно 

та відкрито вирішувати питання щодо розгляду справи по 

суті, діючи на засадах інстанційності, юрисдикційності та 

екстериторіальності. Окрім того, права та свободи людини, їх 

законодавча, нормативна та державно-владна охорона 

визнаються транснаціональними завданнями Європейського 

Союзу, які реалізовуються через ефективний апарат судової 

влади. Державне регулювання у сфері діяльності 

правоохоронних органів забезпечує дотримання законності, 

гласності та відкритості у питаннях функціонування судової 

системи країн-членів Європейського Союзу.  
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§ 2.2 ДЕМОКРАТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО

УПРАВЛІННЯ В ПЕРІОД ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Вступ. Процеси глобалізації висувають нові вимоги до 

системи функціонування  демократичних систем державного 

управління, які мають стати ефективним засобом у вирішенні 

складних державних суперечностей, особливо тих , які 

виникають у процесі функціонування демократичних держав 

у світовому просторі, а отже, й узгодження відносин між 

державами та налагодження ефективних форм взаємодії, що 

певною мірою може сприяти забезпеченню відкритості та 

прозорості сфери міжнародних відносин. Глобалізація 

спонукає  до своєрідної відкритості, основним інструментом 

якої є вирішення проблем, які уможливлюють усесторонній 

зв’язок та залежність однієї держави від іншої. Звичайно, в 

таких умовах змінюється все, у тому числі й система 

державного управління, зникають традиційні кордони, 

з’являються абсолютно нові форми зв’язків між державами 

[1,8-9]. 

Основні демократичні напрямки глобалізації набули 

найбільшого поширення в цивілізованих країнах. Більшість 

цих напрямків вибудовується на основі теорії модернізації і 

вважається, що саме модернізація призвела до інтенсифікації 

процесу глобалізації. 

Глобалізація є ключовим поняттям, яке характеризує 

процеси світового розвитку на сучасному етапі. Її суть 

полягає у різкому розширенні й ускладненні взаємозв’язків 

держав, що виражається в процесах формування 

інформаційного простору, світового ринку капіталів товарів і 

робочої сили. 

Отже,  феномен  глобалізації   виходить   за    економічні 
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рамки й охоплює практично всі основні сфери суспільної 

діяльності. Глобалізація є стихійним процесом , що не 

залежить від держав, проте спрямувати її розвиток цілком 

можливо. В умовах глобалізації необхідні зусилля держав 

сприймати позитивні моменти глобалізації і забезпечувати 

інформаційну безпеку [2].  

Виклад основного матеріалу. Науковці висвітлюють 

актуальні теоретичні та практичні проблеми запровадження і 

розвитку демократичних засад державного управління в 

період глобалізації у світлі сучасних процесів реформування 

адміністративного права. Демократична спрямованість 

інститутів державного управління забезпечується 

поглибленням адміністративного праворозуміння, повного 

втілення в адміністративно-правовій доктрині принципу 

верховенства права. Аналізуються новітні зміни, що 

відбуваються у системі органів виконавчої влади, їх 

діяльності з надання адміністративних послуг, видання актів 

управління. Здійснення адміністративних процедур і 

контрольних проваджень, застосування заходів 

адміністративної відповідальності [3]. 

Участь громадянського суспільства в інформаційному 

просторі полягає в роботі формальних і неформальних 

організацій і груп, що активно працюють у різних напрямках. 

Дуже часто предметом суспільного інтересу груп у 

соціальних мережах стають проблеми реалізації гарантій 

соціального захисту громадян. Громадянське суспільство у 

соціальних мережах організовує суспільну полеміку. 

Соціальні мережі допомагають громадянському суспільству 

структуруватися не лише за допомогою громадських 

організацій, а і на основі неформальних об’єднань у 

всесвітній мережі. Це допомагає громадянам ефективно брати 
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участь у суспільному житті держави, яка використовує 

демократичні засади управління, де потрібно враховувати 

вплив соціальних мереж та інформаційних ресурсів, що 

сприяють поєднанню традиційних форм демократизації 

[4,145-146].  

В процесі державного управління в період глобалізації 

необхідно враховувати демократичні засади , де функції 

держави – це відносно стабільні напрями діяльності держави, 

що відображають її сутність і соціальне призначення і 

спрямовані на реалізацію завдань зумовлених 

демократичними процесами. Функції держави за сферами 

діяльності класифікуються на внутрішні,зовнішні та змішані.  

Прогрес інформаційних технологій суттєво скоротив 

вартість накопичення, обробки та передачі інформації в 

масштабах земної кулі, що, безумовно, не могло не вплинути 

на сферу економіки. Якщо розвиток системи шляхів і 

судноплавства в середні віки призвів до становлення єдиного 

ринку в межах євразійського континенту, а поява радіо, 

телефону та інших засобів комунікації першої половини ХХ 

ст. уможливили появу трансконтинентальної індустріальної 

економіки, то сьогодні процес, що розпочався і зумовлений 

інформаційною революцією, сягає своєї вершини. При цьому 

основним засобом об’єднання не лише континентів, 

корпорацій, урядів чи економік, але й безпосередньо людей, 

їхніх способів світобачення стають саме інформаційні 

глобальні мережі. Варто відзначити, що нові інформаційні 

технології, які скорочують відстані та забезпечують миттєву 

передачу інформації, також суттєво впливають на характер 

владних відносин як у середині держав, так і на 

міжнародному рівні [1]. 

Зазначимо, що демократичне суспільство –   добровільне 
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самоорганізоване об’єднання вільних, рівноправних людей, 

яке виникає та розвивається у правовій державі і діє 

автоматично від держави та взаємодіє між собою з метою 

узгодження, реалізації і захисту приватних та загальних 

демократичних інтересів як на території окремої держави, так 

і за її межами, та налагодження з цією метою взаємозв’язків з 

державою і яке сприяє дотриманню законності у державі та 

має вплив на процес прийняття рішень органами державної 

влади в різних сферах демократичних відносин. 

Взаємовідносини держави і демократичного суспільства 

повинні базуватись на таких принципах: принципах 

державної підтримки демократичного розвитку суспільства; 

наявності демократичної мети – максимальне задоволення 

потреб громадян, забезпечення і захист їх прав та свобод [5]. 

Зазначають, що окремі елементи антигромадських  

об’єднань можуть бути спрямовані на придушення 

демократичних прав людей, заважати розвитку демократії в 

країнах. Лідери держав, які не мають демократичних цілей, 

можуть не сприяти глобальному розвитку та управлінню. 

Демократичний розвиток може не відбуватися, якщо держава 

не буде сприймати ідеї громадянського суспільства. 

Громадянська активність щодо глобального управління може 

постраждати від недемократичних методів здійснення 

політики в громадських організаціях.  Процеси глобалізації, 

інформатизації й переміщення активності суспільства в 

Інтернет потребує чіткого осмислення державами необхідних 

змін та активних дій для створення правового поля, в якому 

зацікавлені суспільство, особа й держава. Наявність 

правового статусу юридичної особи для Інтернет-спільноти 

дала б можливість повніше впливати на політико-правові 

процеси у державі [4].  
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Зазначимо, що вплив демократії в сучасних 

суспільствах супроводжується впровадженням механізмів 

демократизації глобального простору, що має мету 

протистояння політичній та економічній полярності 

суспільств, тобто досягнення демократизації управлінської 

системи в період глобального розвитку. Вплив глобальної 

демократії, забезпечуючи відповідний рівень історичної 

динаміки сучасного світу, спонукає  до переструктурування 

міждержавних кордонів шляхом забезпечення рівності прав, 

толерантності у міждержавних відносинах та 

інституціоналізації відповідних форм компро- місної 

поведінки між суспільствами в межах глобального простору 

[1]. 

Зазначимо, що державне управління – це важлива сфера 

реалізації державної влади. За своїм змістом воно органічно 

роз’єднано з виконавчою гілкою державної влади. Рівень 

демократичного впливу виконавчої влади на суспільні 

процеси не задовольняє потреби динамічного розвитку 

демократичного  суспільства, формування цивілізованого 

соціально-економічного укладу та демократичної,соціальної, 

правової держави. 

Відомо, що за останні роки не вдалося досягти рівня 

організації виконавчої влади , який властивий демократичній 

системі. Для того, щоб налагодити демократичний розвиток 

суспільства, необхідно забезпечити істотне підвищення 

дієвості державного управління. Досягти  це можливо тоді. 

коли будуть застосовуватися демократичні засади державного 

управління. Тому необхідним є дослідження управлінської 

проблематики в межах юридичних наук – особливо її 

правових аспектів. Важливим є аналіз дмократичної сутності 

державного управління  і управлінського змісту виконавчої 
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влади, характеру співвідношення і взаємодії виконавчої 

влади, розмежування державного управління і місцевого 

самоврядування. забезпечення пріоритету прав і свобод 

людини в діяльності апарату державного управління. 

Демократичні засади державного управління включають 

закономірності державного будівництва ,організації та 

здійснення державної влади та управління. Завдання 

державного управління полягає в забезпеченні відповідності 

структури і функцій державної влади , форм і методів 

управління. Без детальних наукових досліджень у цій сфері 

здійснення демократичних перетворень в державі 

неможливе [6]. 

Корупція, яка є загрозою національної безпеки держав, 

що зумовлюється бюрократизмом, відчуженням громадян від 

влади, є основною перешкодою в розбудові демократичних 

засад демократичного суспільства в період глобалізації. 

Зазначимо, що для її подолання необхідно 

застосовувати системний підхід, здійснюючи поглиблення 

демократизації державного управління за такими напрямами: 

розширення сфер демократії та децентралізації влади. 

дотримуючись принципу субсидіарності; вдосконалення 

виборчої системи та представницької демократії, посиливши 

контроль за державною діяльністю і забезпечивши зворотній 

зв’язок із громадянами; поглиблення демократизації 

державної служби. Доцільно  зазначити, що демократизація і 

боротьба з корупцією є засобом зміцнення демократичних 

засад  державного управління в період глобалізації [7].  

Організація виконання управлінських рішень 

передбачає активне використання механізму стимулювання і 

відповідальності, який реалізується в межах можливостей 

переконувати, спонукати та примушувати. Контроль 
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виконання рішень є завершальною стадією управління. Це 

набуває форми зворотнього зв’язку за допомогою якого 

можна отримати інформацію про виконання рішення, 

досягнення поставлених цілей. Головне призначення 

контролю полягає у своєчасному виявленні можливих 

відхилень від заданої програми, реалізації рішення та 

вчасному вжитті заходів з її ліквідації. У процесі контролю 

початкові цілі можуть модифікуватися, уточнюватися і 

змінюватися з урахуванням отриманої додаткової інформації 

про виконання прийнятих рішень, тобто основне завдання 

контролю полягає в тому. щоб вчасно виявити і 

спрогнозувати очікувані відхилення від заданої програми 

реалізації  демократичних засад державного управління в 

період глобалізації. [8,175-176]  

Державне управління в період глобалізації є чинником 

змін культур суспільств, і використовує різні культури, які 

існують в суспільстві, але традиції змінювати складно. 

Доцільним є застосування досвіду роботи  держав. які 

використовують у державному управлінні демократичні 

засади. 

Дуже багато держав в період глобалізації застосовують 

командно-адміністративні системи управління, що заважає 

цивілізованому розвитку суспільств. 

Запорукою прогресивних змін є знання, розуміння і 

вміння суб’єкта управління їх здійснювати. Така здатність 

впливати на загальну культуру суспільства є дійсно 

універсальною якістю, що обумовлено присутністю 

управлінської діяльності в усіх сферах життєдіяльності 

людства. 

Встановлення і підтримка зв’язків і відносин є одним із 

завдань  управління  незалежно  від  того, на якому рівні воно 
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здійснюється. 

Встановлення і підтримка зв’язків і відносин є одним із 

завдань управління незалежно від того, на якому рівні воно 

здійснюється. 

На підприємстві – це зв’язки між виробничими 

процесами, між працівниками, між етапами руху фінансів, 

матеріальних і інформаційних потоків, між суб’єктами і 

об’єктами управління, із зовнішнім середовищем. 

Особливо складними є зв’язки в державному 

управлінні. Це – міжнародні зв’язки, політичні, економічні, 

культурні, відносини у громадянському суспільстві, між ним 

та системою державного управління тощо. Державне  

управління – це універсальний механізм, який створює певні 

інститути для регулювання суспільного життя. Деякі 

соціокультурні конструкції формуються в результаті 

самоорганізації населення (громадські організації, політичні 

партії, місцеве самоврядування), але  провідна роль у цьому 

процесі належить системі державного управління, у зв’язку з 

чим суттєво збільшується соціальна відповідальність усіх, хто 

в ній задіяний [9].  

Зазначимо, що  у Швейцарії виробилася унікальна 

філософія державного управління. По-перше, малі та середні 

підприємства є основною підвалиною успішної економіки. У 

сучасних умовах спрощення та більша прозорість умов 

ведення бізнесу – запорука інвестиційної привабливості та 

становлення в країні стабільного середнього класу. По-друге, 

навіть не маючи достатніх ресурсів, але спираючись на 

сильний людський капітал, можна відшукати свою ринкову 

нішу та виробляти високотехнічні товари і послуги.   

Проведений аналіз історичного становлення швейцарської 

держави свідчить про те, що ефективність управління 
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досягається багатовіковими прагненнями і зусиллями, 

побудованими на принципах централізації, субсидіарності і 

збереження багатоманіття організаційних структур.  

Децентралізована конфедерація, якою є Швейцарія, акумулює 

сили, постійно розкриваючи регіональний і національний 

потенціал, спрямовуючи його на досягнення загальної мети. 

Принципи організації дають змогу функціонувати 

різноманітним автономним системам, забезпечуючи їх участь 

у досягненні цілей динамічно розвинутого суспільства. У 

результаті зберігається самобутність регіонів, ефективна 

система взаємозв’язків державних і громадських інститутів 

[10]. 

Одним з основних елементів нової парадигми стає 

здатність демократичних засад державного управління 

регулювати зміни. що відбуваються в  суспільстві в період 

глобалізації. Тобто забезпечувати умови не тільки для 

гнучкого реагування на них, а й створення підґрунтя для їх 

наукового передбачення та вироблення дієвих механізмів 

державного управління демократичними змінами. 

Теоретичним  підґрунтям аналізу демократичних 

процесів є традиційний соціологічний підхід, за якого 

динаміка наукового осмислення демократичних процесів 

відбувалася на кількох етапах: еволюційному, діалектичному  

та посторієнтованому на розвиток демократичних засад 

державного управління. 

Це зумовлює необхідність вироблення нового підходу, 

за якого демократичні засади державного управління  могли б 

наблизитися до глобалізаційної парадигми. Глобалізаційна 

парадигма державного управління дає змогу змішувати 

принципи раціоналізму та релятивізму, намагаючись 

розвивати ідеї демократизації.  
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Урядування   по-новому    визначає     силу       держави. 

Донедавна правозахисники вагалися з відповіддю на питання 

про те, яка з держав може краще гарантувати права людини й 

громадянина – сильна чи слабка. Концепція урядування 

трансформує "владу над" у "владу для", нівелюючи таким 

чином потребу держави застосовувати силові механізми, 

оскільки рішення будуть виконуватися добровільно. Сама 

концепція орієнтована на задоволення по- треб та інтересів 

людини. Однією з її основних цілей є підвищення 

ефективності та результативності державного управління, яке 

"служить" людині, а не людина є лише одним із складових 

елементів процесу управління державою. Поліцентричність – 

одна з найважливіших рис концепції урядування – наявність 

кількох центрів прийняття рішень [11]. 

Висновки. В період глобалізації виникають нові спроби 

дослідження демократичних засад державного управління, де 

домінують техніко-інструментальні методи. Ці підходи 

спрямовані на забезпечення об’єктивності аналізу складних 

проблем демократичного розвитку та державного управління, 

де державне управління повинно взаємодіяти з 

демократичним суспільством, створюючи умови для аналізу 

процесів демократичного розвитку. В період глобалізації 

важливою є розробка нових концепцій демократичних засад 

державного управління , в яких можуть бути поєднані 

принципи епістеміології, еволюційної теорії та теорії 

дискурсу. Такий підхід передбачає як підґрунтя 

демократичну взаємодію між системою державного 

управління та суспільством впливаючи на підвищення 

ефективності державно-управлінських рішень. 
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§ 2.3 МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ В ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВІ ТА 

СТРАТЕГІЯ ЇЇ РОЗВИТКУ 

Вступ. На сьогоднішній день житлове будівництво в 

України  знаходиться у стані спаду, але можемо відмітити, що 

ця діяльність має значний потенціал для подальшого 

розвитку. В країні існує багато чинників, які сприяють цьому: 

стійкий попит на продукцію житлового будівництва, наявні 

природні ресурси, кваліфікована робоча сила та накопичений 

науковий потенціал. Гальмують процеси розвитку 

будівельної галузі нестабільна фінансово-економічна 

ситуація в країні, недосконале законодавство, що регулює 

здійснення житлового будівництва, недостатнє фінансове та 

інформаційне забезпечення будівельного процесу, та 

недосконале державне регулювання  процесами розвитку 

житлового будівництва.  

На даний час в Україні питання державної підтримки як 

для будівництва нового житла, так і для реконструкції 

існуючого житлового фонду залишається актуальним. Ці 

питання в своїх працях розглядали О. Карлова, Р. Грінченко, 

І. Лисов, К. Фроліна, К. Басенко, Р. Качур, М. Лугова, С. 

Ковальчук та інші науковці.   

Виклад основного матеріалу. Особливо терміновим та 

актуальним залишається питання модернізації житлового 

фонду, оскільки у 60-80-х роках було побудовано понад 86 

тис. висотних будинків минулого століття. Ця проблема 

набула додаткової актуальності у зв’язку  з розширенням 

мережі ОСББ [1]. Не можна не відмітити, що у більшості 

регіонів частка житлового фонду  із закінченим терміном 

експлуатації є значною та знаходиться в аварійних умовах. 
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Забезпечення виходу української будівельної галузі з 

кризових умов господарської діяльності та формування її 

довгострокового розвитку можливе за умови впровадження 

та активного державного регулювання нових форм 

інвестиційних відносин між підприємствами, організаціями 

різних видів економічної діяльності, органами влади та 

громадськими науково-освітніми установами (мережевими 

організаціями). 

Під новими формами інвестиційних взаємовідносин у 

житловому будівництві розуміємо такий процес розвитку 

інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва 

країн, що його результатом є максимальна інтеграція 

економічних систем, вільне переміщення товарів, робіт, 

послуг, інтелектуального капіталу, зростання обсягів 

зовнішньоторговельних потоків (експортно-імпортних 

операцій, прямих іноземних інвестицій), які при цьому не 

порушують національну ідентичність країни, та в цілому 

підвищують життєвий рівень населення. 

Для оцінки впливу рівня інвестицій на розвиток 

будівельної галузі важливо відзначити, що сам процес 

інвестиційної діяльності є довгостроковим і специфічним [2, 

c. 28].

По-перше, неможливо отримати позитивні показники 

результатів інвестиційної діяльності у короткостроковій 

перспективі, тобто, очевидним є настання ризиків, що, по 

суті, є невід’ємною  частиною самої інвестиційної діяльності, 

а вплив таких ризиків на економічні та соціальні параметри 

результативності будівельних організацій є відображенням 

якісних характеристик етапу підготовки та аналізу даних про 

інвестиційний процес у житлове будівництво. 

По-друге, слід зазначити, що досить часто в економічній 
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літературі інвестиційний процес у будівництві визначається 

певними особливостями інвестиційних вкладень в основні 

засоби будівництва, а саме: тривалий цикл окупності 

інвестованих засобів; складність визначення остаточних 

витрат на впровадження і експлуатацію устаткування; 

високий ризик нанесення збитків навколишньому 

середовищу; можливість морального зносу до закінчення 

передбачуваного терміну експлуатації об'єкту [2, c. 34]. 

Діяльність, що пов’язана з інвестиціями, є однією із 

визначальних детермінант економічного зростання, яка 

змінює економічне, інформаційне і правове середовище 

функціонуванн будівельної галузі. Характерна риса 

інвестицій для суб’єктів діяльності житлового будівництва 

полягає в тому, що саме інвестиції дають змогу ефективно та 

успішно забезпечити вирішення різних проблем щодо 

відтворювального процесу будівництва. Активація 

інвестиційних процесів у відтворювальному процесі 

житлового будівництва залежить від інвестиційного клімату. 

Відтак важливим є дослідження економічної сутності та умов 

розвитку інвестиційної діяльності. 

Основою механізму інвестування у проект житлового 

будівництва є обов’язкове проведення економічної та 

фінансової оцінки доцільності інвестування. Відсутність або 

небажання проведення такого аналізу під час прийняття 

остаточного рішення доцільності вкладення інвестицій несе 

значний ступінь ризику, тобто збільшує його. Проект 

інвестування запроваджується за умови, якщо інвестор і 

споживач будуть беззаперечно та на взаємовигідних 

інтересах виконувати прийняті умови. 

Крім  того,  процеси управління інвестиціями у житлове 

будівництво    передбачають    створення     організацій,     що 
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виконуватимуть  завдання державно-управлінського 

характеру в галузі будівництва, однак не знаходяться у 

жодному ієрархічному підпорядкуванні з органами державної 

влади та підлягають нагляду виключно компетентними 

органами. Тому вирішення проблем інвестування у 

будівництво повинно здійснюватися не лише органами 

державної влади чи органами місцевого самоврядування, але і 

більш широким колом суб’єктів, що представляють 

громадянське суспільство, а також мають функції та 

повноваження щодо управління державними справами [3]. 

У цьому аспекті актуалізується необхідність чіткого 

розділення певних функцій і повноважень усіх суб’єктів  

управління інвестиційним будівельним розвитком, із 

урахуванням принципу субсидіарності. 

Характерною ознакою процесів державного 

регулювання  інвестиціями у будівництві є чітко зазначені 

функції та завдання, що здійснюються певними органами 

державної влади  незалежно від інших органів влади, 

розподіл завдань і функцій державно-управлінського 

характеру, що виконуються різними суб’єктами будівельної 

галузі.  

У такому контексті необхідно удосконалювати 

фінансові механізми реалізації інвестиційної діяльності у 

житловому будівництві, зокрема, на основі процесів 

децентралізації повноважень органів державної влади.  

Підприємства, що інвестують у житлове будівництво, 

повинні використовувати комплексний методологічний 

підхід, що включає, насамперед, підвищення рівня 

доступності землі для забудовників, зменшення бюрократії 

процедур отримання дозволів на будівництво та боротьбу з 

корупцією [4, с. 58].  



47 

Для забезпечення формування інвестиційного капіталу у 

житловому будівництві в Україні необхідне певне 

коригування пріоритетів соціально-економічного розвитку 

будівельної галузі, а саме:  

– послідовна децентралізація інвестиційних процесів;

–  збільшення частки власних коштів суб’єкта 

господарювання у фінансуванні інвестиційних проектів; 

– зосередження уваги на централізованому інвестуванні

виробничої сфери та поступовий перехід на її кредитування 

тощо. 

В ринкових умовах житловий фонд є об’єктом 

довгострокової інвестиційної діяльності, через те, що для 

нього характерний тривалий процес реалізації  та 

експлуатації, і, відповідно, такий фонд потребує значних 

капітальних вкладень на всіх етапах його розвитку, а отже і 

правильного інвестиційного забезпечення. Інвестиційне 

забезпечення є доволі складним та всеохоплюючим 

процесом, оскільки у ролі його учасників виступають 

державні органи влади та органи місцевого самоврядування, 

фінансово-кредитні організації, юридичні та фізичні особи, 

посередницькі структури, фондові біржі, спеціалізовані 

фонди тощо. 

Практика та досвід показують, що накопичення 

інвестиційних ресурсів може бути сформоване шляхом 

отримання кредитів, видачі іпотечних облігацій, залучення 

коштів від громадян, корпоративних структур, держави, 

місцевих громад тощо. Тобто джерела формування 

інвестиційного капіталу досить різноманітні, але його мета 

чітко визначена, оскільки вона спрямована на формування 

житлового фонду [5, с. 32]. 

Для  подолання  існуючих  проблем  в  галузі житлового 
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будівництва потрібним є ефективне державне регулювання та 

підтримка. Виходячи з вищесказаного, для підвищення 

ефективності процесів будівництва житла в Україні 

необхідно вжити таких заходів, як: вдосконалення 

нормативно-правового забезпечення житлового будівництва, 

у першу чергу, у сфері здійснення фінансування будівництва; 

вдосконалення механізму реалізації державних цільових 

програм щодо забезпечення населення доступним житлом, 

державна підтримка інвестиційних проектів; розвиток 

житлових іпотечних кредитів та державна підтримка 

комерційних банків, які пропонують іпотечні програми; 

зменшення відсоткових ставок та полегшення доступу до 

кредитних ресурсів; одержання забудовниками соціального 

житла податкових звільнень; усунення бюрократичних 

перепон та скорочення термінів узгодження дозвільної 

документації. 

Але не можна не відмітити, що розвиток житлового 

будівництва залежить від економічної та соціальної 

стабільності в країни. Тому державна політика має бути 

спрямована, насамперед, на скорочення інфляції, відновлення 

економічного зростання, стабілізацію грошового обігу, 

зменшення дефіциту бюджету, зміцнення національної 

валюти, підвищення добробуту населення [6, с. 320]. 

З метою покращення інвестиційного клімату в Україні 

необхідно докладати максимум зусиль, щоб іноземні 

інвестори не боялися вкладати кошти в економіку нашої 

країни. Треба чітко визначити пріоритети довгострокового 

розвитку будівництва; забезпечити систему узгодженості та 

стабільності законодавчої бази, особливо щодо формування 

та функціонування спеціальних економічних зон, територій 

пріоритетного розвитку; зменшити податковий тиск на 
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підприємства, що інвестують ресурси в інвестиційний 

розвиток будівельної галузі; створювати однакові умови для 

конкуренції; спрямувати інвестиції з точки зору ефективності 

будівельних проектів; надавати державні гарантії інвесторам, 

щоб їх закріпити на законодавчому рівні; мінімізувати 

інвестиційні ризики тощо.  

Існують різні види ризиків, але якщо ми будемо 

розглядати економічний ризик інвестиційної діяльності в 

житлове будівництво, то це такий вид ризику, який виникає в 

житловому будівництві при будь-яких випадках інвестиційної 

діяльності, спрямованих на одержання прибутку і пов’язаних 

з будівництвом, при реалізації готового об’єкта будівництва, 

наданні послуг, виконанні робіт, товарно-грошових і 

фінансових операціях; комерцією, а також реалізацією 

науково-технічних будівельних проектів. 

На сьогоднішній день ризикологія розглядає ризик не 

тільки як небажану ознаку невизначеності щодо майбутніх 

подій, а й як джерело позитивних можливостей отримання 

доходів, які в свою чергу породжують два типи ризиків: 

негативний та позитивний ризики. Щодо першого типу, то 

звісно його слід уникати, щодо другого типу - навпаки, 

погоджуватись, оскільки він несе в собі позитивний 

результат.  

Характерною особливістю ризику є те, що він виникає 

при прийнятті будь-якого господарського рішення і повністю 

уникнути його неможливо, тому постає необхідність його 

оцінювання та мінімізації. При інвестуванні у житлове 

будівництво ця проблема постає особливо гостро, зважаючи 

на значну тривалість та високий розмір вкладень. Хоча 

основний ризик лягає перш за все на інвестора, при зведенні 

житла ризикують усі суб’єкти процесу. Використання різних 
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механізмів фінансування дає змогу певним чином управляти 

ризиком через перекладення його на різних суб’єктів, проте 

як правило більша надійність інвестицій означає відчутне 

зростання вартості житла. Тому для будівництва існує 

необхідність постійного вивчення ризиків для пошуку шляхів 

їх уникнення чи мінімізації та є особливо актуальною. 

На сучасному етапі розвитку країни безсумнівною є 

важливість впливу інновацій на ріст економічних показників 

країни. Необхідність переходу України на сучасну 

інноваційну модель економічного розвитку визначена на 

державному рівні. Це дозволить не лише стабілізувати рівень 

розвитку національної економіки, але й підвищити 

експортний потенціал країни, розв’язати ряд соціальних 

проблем суспільства, сприятиме дотримуванню міжнародних 

екологічних стандартів у виробництві, надаючи 

національному виробнику статусу конкурентоспроможності 

на світовому ринку. На сьогоднішній день, враховуючи 

посилення інформатизації виробництва у світі, уряд України 

обрав шлях цифрової трансформації з метою стимулювання 

економіки країни та залучення інвестицій у найбільш 

перспективних сферах, у тому числі і в будівництві [7, с. 9]. 

Основними завданнями для проведення такої державної 

політики є подолання цифрової нерівності, поглиблення 

співпраці з Європейським Союзом у цифровій сфері та 

розбудова інноваційної сфери цифрових перетворень.  

Інноваційна діяльність у будівельній галузі полягає у 

використанні наукових досліджень та розробок, з метою  

забезпечення державного регулювання цін, які можна 

поділити на прямі (встановлення фіксованих цін, 

заморожування цін тощо) та непрямі (застосування 

граничних нормативів рентабельності, пільгове граничних 
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нормативів рентабельності, пільгове оподаткування та 

кредитування) [8, c. 21-25].  

В Україні пріоритетними напрямками інноваційної 

діяльності підприємств будівельного комплексу є стратегічні 

та середньострокові пріоритетні напрями інноваційної 

діяльності:  

– стратегічні пріоритетні напрями інноваційної 

діяльності - розроблені на довготривалу перспективу (не 

менше 10 років);  

– середньострокові пріоритетні напрями інноваційної

діяльності -розроблені на створення протягом найближчих 

трьох - п’яти років.  

Складовими інноваційної діяльності підприємств 

будівельної галузі є винахідницька та раціоналізаторська 

діяльності виробничо-господарських підприємств галузі; 

розробка та виробництво інноваційної будівельної продукції; 

впровадження нових ідей та знань у сфері управління 

організацією, що мають позитивні соціальні ефекти; 

інжинірингова діяльність; проведення маркетингових 

досліджень; проведення пропаганди результатів інноваційної 

діяльності у сфері будівництва та поширення науково-

технічної інформації [9, с. 28].  

Нове житлове законодавство має сприяти підвищенню 

рівня будівництва шляхом поєднання ринкових та державних 

регламентів. Іншими словами, воно повинно підтримувати 

необхідність забезпечення людей житлом, поєднавши дві 

системи: систему формування державних ринкових відносин 

та систему державного регулювання організації управління 

будівництвом на місцевому рівні [10].  

Надійна інвестиційна політика в галузі будівництва (на 

основі залучення широкого кола джерел інвестицій) є 
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сукупністю економіко-правових відносин з приводу 

державного регулювання параметрів інвестиційного процесу, 

яка за допомогою фінансових важелів сприятиме розвитку 

державного виробництва в Україні та формуванню 

майбутньої моделі економіки після виходу із кризи [11]. 

Також хотілося б відзначити той факт, що в умовах 

економічної нестабільності стає актуальним розширення 

джерел фінансування інвестиційних проектів (змішане 

фінансування), впровадження системи страхового 

інвестування, адже останнє впливає на розвиток багатьох 

інших сфер народного господарства та виступає одним із 

показників динаміки розвитку національної економіки в 

цілому [12]. 

У сучасних умовах існує необхідність перегляду 

оновленої державної моделі житлового забезпечення на 

основі виокремлення ключових джерел інвестицій у житлове 

будівництво. Вказана модель повинна бути орієнтована на 

стратегічне вирішення житлових проблем українського 

населення та спрямована на підвищення якості життя з точки 

зору забезпечення ресурсо-екологічного житла нового типу. 

Беручи до уваги, що рівень забезпечення житлом громадян 

України є низьким та не відповідає європейським стандартам, 

надзвичайно важливо, щоб у державі були створені умови для 

реалізації конституційного права громадян на житло. Це 

вимагає вивчення ефективних механізмів інвестування для 

забезпечення формування житлового фонду, які б давали 

змогу пересічним громадянам отримати можливість 

придбання житла на прийнятних умовах. 

Проведені дослідження показують, що сучасна 

державна житлова політика повинна бути орієнтована не 

лише на потреби соціально незахищених категорій населення, 
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але і на вирішення житлових проблем основної частини 

працюючого населення шляхом стимулювання розвитку 

житлової сфери та інвестиційних механізмів формування 

житлового фонду.  

Упродовж останніх 5 років всі соціально-економічні 

процеси в Україні, в тому числі й інвестування в житлове 

будівництво, відбуваються у контексті подій, пов’язаних з 

окупацією Криму та зони АТО. Тому слід підкреслити, що у 

зв’язку із військовими діями в окупованій частині Донбасу та 

анексією АРК перед державою з’являються певні завдання, 

наприклад, вирішення житлових проблем тимчасово 

переміщених осіб, а також забезпечення житлом учасників та 

інвалідів АТО, сімей загиблих в АТО, що потребує 

відповідного бюджетного фінансування. 

Тенденції, які простежуються у житловій політиці в 

Україні за останні роки, вказують на те, що житло для 

переважної більшості громадян України залишається 

недоступним. 

Ринкові механізми, впроваджені в сферу будівництва та 

перерозподілу житла в умовах, які склалися в Україні, не 

спрацьовують. Найбільш поширений в світовій практиці 

інструмент підвищення доступності житла - іпотечне 

кредитування, також виявляє свою неефективність. 

У сучасних умовах доходи «середньої» сім’ї 

щонайменше в два рази менші ніж ті, які потрібні для 

отримання іпотечного кредиту. Тобто існуюча в Україні 

модель житлового іпотечного кредитування на основі 

банківської системи орієнтована на високодохідні групи 

громадян з доходами в два і більше разів вищими, ніж 

середні. Певна незначна тенденція до підвищення індексу 

доступності житла, яка спостерігалася в 2010-2011 роках 
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закінчилася його суттєвим зниженням у 2014-2017 роках в 

основному за рахунок значної девальвації гривні. Щоб 

отримати житловий іпотечний кредит у 2018 році доходи 

мали бути більше ніж у 2,5 рази вищими, ніж середні. Отже, 

ринкові механізми не в змозі забезпечити суттєвих зрушень у 

вирішенні житлової проблеми в Україні. 

За таких умов логічно, щоб ініціативу в зменшенні 

гостроти житлової проблеми взяла на себе держава. 

Особливо слід відзначити, що ті категорії громадян 

України, які потребують надання їм соціального житла, 

практично позбавлені прав на його отримання, бо в Україні 

відсутні механізми будівництва соціального житла. 

Для того, щоб запровадити в Україні ефективну 

соціально-орієнтовану житлову політику, що створить умови 

для реальних соціальних і економічних покращень життя для 

мільйонів громадян, автором напрацьовані наступні 

пропозиції щодо розробки нової стратегії житлової політики в 

Україні. 

З метою ефективного забезпечення житлом громадян 

України, які потребують державної підтримки для вирішення 

житлової проблеми з залученням фінансування з держаного 

та місцевих бюджетів, а також з позабюджетних джерел, 

Урядом України має бути розроблена та затверджена нова 

єдина Державна житлова програма. 

Категорії громадян, для яких держава виділяє кошти на 

вирішення їх житлової проблеми у рамках Державної 

житлової програми, визначаються новим Житловим кодексом 

України та Законами України. 

Для окремих категорії громадян (інваліди та учасники 

АТО, вимушені переселенці, військовослужбовці, молодь, 

соціально незахищені громадяни, інші встановлені Законами 
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України категорії громадян) у Державній житловій програмі 

мають бути передбачені відповідні підпрограми. 

У рамках Державної житлової програми з метою 

запровадження політики децентралізації відповідно до 

законодавства України та рішень відповідних рад мають бути 

прийняті нові регіональні та місцеві житлові програми. Крім 

того, здатність будівельної компанії до інновацій значною 

мірою залежить від прибутковості самого підприємства, 

наявності власних фінансових ресурсів та можливості 

використання залучених коштів [13, с. 148]. 

Знання, навички, кваліфікація, досвід та творчі здібності 

працівників також важливі для забезпечення інноваційного 

розвитку будівельної компанії. Тому для успішної реалізації 

державної політики розвитку підприємства необхідно 

створити ефективну систему розвитку персоналу 

підприємства, зокрема своєчасне та ефективне навчання та 

підвищення кваліфікації працівників. Таким чином, розвиток 

будівельної компанії вимагає навчання співробітників для 

виконання нових функцій, зайняття нових посад, вирішення 

нових завдань. 

Запровадження нової житлової політики створить 

механізми для реального вирішення житлової проблеми 

найбільш соціально незахищених верств громадян України, 

що суттєво покращить соціальне самопочуття громадян 

України та рівень довіри до влади. 

Як результат реалізації нової стратегії прогнозується 

збільшення обсягів житлового будівництва до 14 млн кв. 

метрів у 2020 році і до 20 млн кв. метрів у 2025 році. 

Щорічно додатково зможуть покращувати свої житлові умови 

десятки тисяч громадян, Україна щороку буде отримувати 

багатомільярдний додатковий приріст ВВП, а додаткові 
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надходження податків до бюджетів всіх рівнів складуть 

також мільярди гривень. 

Створення Державної житлової корпорації стане 

першим   кроком   для   запровадження   в   Україні   сучасної,  

соціально орієнтованої житлової політики. 

Висновки. Узагальнюючи вищесказане, можемо 

зробити висновок, що в умовах соціально-економічної 

нестабільності надзвичайно тяжко будувати і реалізовувати 

бізнес, формувати інвестиційні процеси. Основним завданням 

є пошук та впровадження спеціальних механізмів та 

інструментів щодо реалізації інвестиційної діяльності у 

житловому будівництві та державне фінансування, 

підвищення рівню доступності земельних ділянок для 

забудовників, зниження бюрократичності процедур 

отримання дозволів на будівництво та боротьбу з корупцією.  

Звичайно, розробок та наукових досліджень потребують 

питання вдосконалення механізмів фінансування житлового 

будівництва, покращення економічної ситуації в країні, 

стабілізації грошової одиниці, покращення рівня життя, а 

також збільшення заробітної плати, пенсій тощо, що в свою 

чергу забезпечить соціально-економічну стабільність в країні. 

Отже, для формування активної моделі інвестиційної 

політики пропонується створити інвестиційну структуру, яка 

включатиме інвестиційний комітет, інформаційний центр, 

уповноважені страхові організації, уповноважені банки, 

консалтингові фірми, інвестиційні фонди, інвестиційні 

компанії, консалтингові компанії. На початковому етапі 

необхідно розробити систему гарантій та захисту інвестицій 

для залучення їх до регіону, встановити в законодавчій 

процедурі систему оцінки інвестиційних проектів; 

визначення та диференціювання повноважень у сфері 
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формування регіональної інвестиційної політики 

інвестиційними інститутами; систематизувати контроль за 

інвестиційними заходами та встановити систему санкцій за 

порушення інвестиційного законодавства.  
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§ 2.4 УПРАВЛІННЯ СИТЕМОЮ ЗАКЛАДІВ 

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЕПІДЕМІЇ 

Вступ. Законом України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб» визначено основні правові, 

організаційні та фінансові засади діяльності органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій, спрямованої на 

запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб 

людини, локалізацію та ліквідацію їх спалахів та епідемій, 

встановлює права, обов'язки та відповідальність юридичних і 

фізичних осіб у сфері захисту населення від інфекційних 

хвороб [1]. Починаючи з грудня 2019 швидкі темпи 

розповсюдження за межами Китаю вірусу змусили Всесвітню 

організація охорони здоров'я 30 січня 2020 року оголосити 

надзвичайний стан міжнародного значення у сфері суспільної 

охорони здоров'я через глобальний спалах нового 

коронавірусу [2]. Відповідно до процедур ВООЗ, три критерії 

декларації полягають у тому, що це "надзвичайна подія", що 

вона "становить небезпеку для здоров'я в інших державах 

унаслідок міжнародного поширення хвороб" і що вона 

"потенційно вимагає скоординованої міжнародної відповіді". 

В Україні коронавірусна інфекція Covid-19 (пневмонія нового 

типу) вперше була діагностована 3 березня 2020 року в 

Чернівцях. 13 березня було зафіксовано перший летальний 

випадок внаслідок коронавірусної інфекції. Постановою КМУ 

від 11 березня 2020 року «Про запобігання поширенню на 

території України коронавірусу COVID-19» було встановлено 

з 12 березня до 3 квітня 2020 р. на усій території України 

карантин. Цією ж постановою заборонено відвідування 

закладів освіти її здобувачами; проведення всіх масових 
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заходів, у яких бере участь понад 200 осіб, крім заходів, 

необхідних для забезпечення роботи органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування.  

Зобов’язано органи виконавчої влади усіх рівнів разом 

з органами місцевого самоврядування забезпечити: 

організацію виконання та контроль за дотриманням на 

відповідній території вимог цієї постанови, своєчасним і 

повним проведенням профілактичних і протиепідемічних 

заходів [3]. 

Виклад основного матеріалу. У зв’язку із уведенням 

карантину на всій території України, заклади освіти повинні 

були вирішувати питання, як продовжувати надання освітніх 

послуг в нових умовах. Перехід до таких обставин навчання, 

як онлайн, офлайн, навчання педагогічних працівників і облік 

навантаження, навчання учнів користуватися платформами з 

освітніми тематикою, наявність якісного і швидкісного 

інтернету, наявність самих комп’ютерів, гаджетів. Спершу, в 

багатьох об’єктів і суб’єктів системи загальної середньої 

освіти була надія, що 3 квітня карантин завершиться і 

навчання перейде в очну форму. Але поширення вірусу, не 

виправдали надії вчителів, карантин продовжували й 

продовжували. Завершення навчання відбувалося в умовах 

карантину, як і початок навчання у новому 2020-2021 році. 

Поява другої хвилі поширення короновірусу в Україні, 

зумовила прийняття додаткових актів органами виконавчої 

влади, з метою не допущення колапсу в економіці, 

продовження функціювання закладів загальної середньої 

освіти урахуванням нових умов і нових вимог. 

Листом МОН України від 05 серпня 2020 року № 

1/9-420 навчальний рік 2020/2021 у закладах загальної 

середньої  освіти   розпочнеться   відповідно   до   особливостей 
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епідеміологічної ситуації в конкретному регіоні або окремій 

адміністративно-територіальній одиниці, а саме: 

1) «зелений», «жовтий» або «помаранчевий» рівень

епідемічної небезпеки - відвідування закладів освіти 

здобувачами загальної середньої освіти дозволено в 

звичайному режимі; 

2) «червоний» рівень епідемічної небезпеки -

відвідування закладів освіти здобувачами загальної середньої 

освіти заборонено, а отже, освітній процес забезпечується з 

використанням технологій дистанційного навчання [4]. 

В даному листі доручено приймати рішення щодо 

особливостей організації освітнього процесу у закладах 

освіти в умовах «зеленого», «жовтого» або «помаранчевого» 

рівнів епідемічної небезпеки приймає педагогічна рада 

закладу освіти з урахуванням Тимчасових рекомендацій щодо 

організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в 

період карантину в зв'язку з поширенням короновірусної 

хвороби (СОVID-19), затверджених постановою Головного 

державного санітарного лікаря України від 30.07.2020 № 42. 

Керівників закладів освіти зобов’язали, до навчального 

року провести підготовчі роботи а саме: 

 здійснення прибирання усіх навчальних 

приміщень та прилеглої території закладу освіти (дезінфекція 

поверхонь, перевірка вікон щодо забезпечення наскрізного та 

кутового провітрювання; відкриття та дезінфікування 

жалюзійних решіток на отворах вентиляційної системи, 

фільтрів кондиціонерів тощо) (привертаємо увагу до 

неприпустимості залучення здобувачів освіти до проведення 

вищезазначених заходів); 

  створення умов для мінімізації ризику 

інфікування (наприклад, визначення приміщень для окремого 
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зберігання верхнього одягу (взуття) для різних вікових груп 

учнів, працівників закладу освіти; встановлення 

бактерицидних ламп), збільшення вільного простору в 

навчальних приміщеннях (прибирання зайвих меблів, 

устаткування, килимів, м’яких іграшок тощо); 

 виокремлення та обладнання спеціального

приміщення для тимчасового перебування учасників 

освітнього процесу у разі виявлення в них симптомів 

гострого респіраторного захворювання та/або підвищеної 

температури;  

 передбачення місць для дезінфекції рук,

забезпечення наявності засобів дезінфекції та розміщення 

контейнерів з для використаних засобів індивідуального 

захисту тощо; впровадження заходів щодо застосовування 

практики соціального дистанціювання та уникнення 

скупчення, спрямованих на мінімізацію контактування з 

іншими особами (наприклад, відкриття декількох входів до 

приміщення, гнучкого графіку початку навчальних занять для 

різних категорій здобувачів освіти, використання розмітки на 

підлозі, що полегшує організацію двостороннього - руху 

коридорами, виокремлення зон переміщення для різних 

вікових категорій учнів тощо); 

 закріплення за класами певних навчальних

кабінетів для мінімізації пересування учнів у приміщеннях 

закладу освіти;  

 організація питного режиму учасників 

освітнього процесу, зокрема із використанням 

індивідуального або одноразового посуду; 

 організація харчування здобувачів загальної

середньої освіти відповідно до Тимчасових рекомендацій 

щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти 
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в період карантину в зв'язку з поширенням короновірусної 

хвороби (СОVID-19), затверджених постановою Головного 

державного санітарного лікаря України . 

Рекомендуємо розробити та затвердити рішенням 

педагогічної ради тимчасовий порядок організації освітнього 

процесу в закладі загальної середньої освіти в період 

карантину в зв'язку з поширенням короновірусної хвороби 

(СОVID-19). 

Особливості відвідування закладів загальної середньої 

освіти в тому, що обмежений доступ батьків та інших 

законних представників у відвідуванні закладу в умовах 

профілактики розповсюдження короновірусної хвороби. 

Рекомендовано проводити спілкування батьків із 

педагогічними працівниками дистанційно, враховуючи наявні 

засоби комунікації. Однією із умов профілактики 

розповсюдження вірусу є визначення окремої відповідальної 

особи, яка координуватиме проведення інформаційних 

заходів у закладі загальної середньої освіти. 

Медичним працівником повинна здійснюватися 

термометрія та опитування щодо самопочуття, системного й 

постійного зв’язку з батьками учнів щодо стану здоров’я 

учнів. 

Освітній процес організовується із урахуванням 

рекомендацій МОЗ, ВООЗ, медичних організацій інших країн 

пріоритетом організації освітнього процесу в закладах освіти 

є дотримання принципів соціального дистанціювання, правил 

гігієни, використання засобів індивідуального захисту та 

уникнення масових скупчень осіб [4]. 

Виходячи з вищевикладеного в закладі загальної 

середньої освіти організація освітнього процесу 

відбуватиметься з урахуванням: 
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 вимог соціального дистанціювання;

  регулярного моніторингу та аналізу 

відвідування занять учнями з метою раннього виявлення 

збільшення захворюваності та інформування служби 

громадського здоров'я у випадку різкого збільшення; 

 дотримання нормативів наповнюваності класів

та інших вимог законодавства про освіту [4]. 

Враховуючи рекомендації МОН України, запроваджено 

гнучку структуру навчального року, передбачено можливість 

внесення змін до термінів проведення канікул, початку та 

завершення навчальних семестрів, з урахуванням 

епідеміологічної ситуації. 

В свою чергу, батькам учнів запропоновано, якщо 

дитина, яка належать до категорій, яким не рекомендовано 

перебування в закладах освіти (особам із хронічними 

легеневими хворобами; особам, або  яка має розлади імунної 

системи; особам із захворюванням на цукровий діабет тощо), 

продовжити навчання за формами здобуття освіти, що 

максимально відповідають потребам їхнього захисту та 

безпеки (наприклад, педагогічний патронаж, екстернатна, 

сімейна (домашня) або дистанційна форми здобуття освіти). 

Також запропоновано, з метою забезпечення соціальної 

дистанції під час навчання використовувати великі 

приміщення (зокрема, актові зали, рекреації, коридори, 

адаптовані для потреб навчання), за сприятливих погодних 

умов забезпечувати проведення занять з окремих предметів 

на відкритому повітрі; проводити навчальні заняття з 

окремих предметів або в окремі навчальні дні у підгрупах, 

використовуючи технології змішаного навчання. 

На початку нового навчального року рекомендуємо 

виявити рівень опанування учнями навчального матеріалу, 
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яким учні оволодівали під час карантинних обмежень 

самостійно або із використанням технологій дистанційного 

навчання, визначити необхідність організації повторення 

цього матеріалу, спланувати та організувати систематизацію 

та узагальнення навчального матеріалу, актуалізацію окремих 

тем, передбачити визначення диференційованих навчальних 

завдань з урахуванням рівня засвоєння попереднього 

матеріалу учнями тощо. 

Варто уникати організації видів діяльності, які 

вимагають безпосереднього фізичного контакту між учнями: 

рекомендуємо зменшити кількість комунікаційних вправ, 

уникати групових ігор, що передбачають тактильний контакт, 

проводити ранкові зустрічі із дотриманням соціальної 

дистанції, за можливості, на свіжому повітрі тощо. 

У разі організації роботи груп подовженого дня у 

закладах загальної середньої освіти та створення умов для 

здобуття позашкільної освіти (організації роботи гуртків, 

секцій, клубів, культурно-освітніх, спортивно-оздоровчих, 

науково-пошукових об'єднань) на базі закладу освіти 

перебування в них учнів і педагогічних працівників 

забезпечується з дотриманням правил згідно з Тимчасовими 

рекомендаціями щодо організації протиепідемічних заходів у 

закладах освіти в період карантину в зв'язку з поширенням 

короновірусної хвороби (СОVID-19). 

Для прикладу, в багатьох органах місцевого 

самоврядування затвердили Регламенти роботи закладів 

загайної середньої освіти в умовах адаптивного карантину. 

Міський голови міста Житомира, заначив: «Усі ми розуміємо, 

що вірус нікуди не дівся, але потрібно 1 вересня відкривати 

школи, і наше завдання, щоб діти почали навчання саме в 

школі, а не дистанційно. Тому перш за все, хочу щоб 
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навчальний рік розпочався у звичному режимі й сьогодні ми  

маємо затвердити Регламент  роботи закладів загальної 

середньої освіти. На що, з місцевого бюджету  виділено 4 млн 

671, 7 тис. грн. на закупівлю  антисептиків для обробки рук та 

поверхонь, сенсорні дозатори, безконтактні термометри, 

паперові рушники та інше необхідне приладдя для створення 

безпечного освітнього середовища» [5]. 

Регламентом м. Житомира передбачено, що 1-5 класи 

навчатимуться у звичайному режимі, 6-11 класи – за 

технологіями змішаного та дистанційного навчання. У деяких 

закладах змішана система навчання передбачатиме 

відвідування школи тиждень через тиждень (відповідно, і 

дистанційне – через тиждень), а деякі обрали графік 

школа/дистанційне – день через день. Також у змішаній 

системі навчання можливий різний графік: хтось 

приходитиме до школи о 8:00, а хтось – на 12:00. Це 

залежатиме від наповненості класів, шкіл, площі класів і 

шкіл. Наприклад, школа №15 працюватиме у звичайному 

режимі повністю для всіх учнів, адже заклад має два 

приміщення і може забезпечити навчальний процес з 

дотриманням усіх дистанцій [5]. 

Заслуговують на увагу «Протоколи загальноосвітнього 

навчального закладу на період обмежувальних заходів у 

зв’язку з пандемією COVID-19» проект втілення який 

започаткувала для міста Житомира голова ГО «Житомир, 

зроби голосніше» спільно з командою фахівців – 

Національною експертною групою з інфекційного контролю 

(NEGIC) на базі ЗЗСО І-ІІІ ступенів №36 ім. Я. 

Домбровського м. Житомира. Цей документ – практична 

інструкція, яка допоможе зберегти здоров’я наших дітей. Це 

допомога директорам шкіл. Це рекомендації для працівників 
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навчальних закладів, батьків та учнів. Наша мета – 

повноцінний навчальний процес у безпечних умовах [6]. 

Громадське об’єднання рекомендує розглянути 

можливість тимчасового виведення з навчального процесу 

груп ризику (особи старше 60 років, особи з захворюванням 

серцево-судинної системи, цукровим діабетом). 

Переглянути організацію робочих місць учнів з 

забезпеченням фізичної дистанції між ними не менше 1 

метра. 

Надавати перевагу заняттям на свіжому повітрі. 

Проводити навчання дітей гігієні рук, етикету кашлю. 

Для молодших дітей рекомендовано розробити план 

занять в ігровій формі. 

Відтермінувати масові заходи, збори в закритих 

приміщеннях. За необхідності, можлива організація заходів 

на вулиці, з дотриманням фізичної дистанції. 

Бесіди з батьками, опікунами рекомендовано 

здійснювати по телефону або у менеджерах. 

Проводити пропаганду вакцинації, а також бесіди з 

батьками (у разі відмови вакцинувати дітей, які не мають 

медичних протипоказань). Особливу увагу слід приділити 

вакцинації від грипу до початку епідсезону. 

Рекомендовано проводити вакцинацію від грипу всім 

співробітникам навчального закладу, від пневмококової 

інфекції – за показаннями [7]. 

Державна комісія з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій затвердила нове епідемічне 

зонування, згідно з яким Київ залишається у помаранчевій 

зоні, до зеленої та жовтої карантинних зон не потрапив жоден 

населений пункт. Як повідомлялося, в Україні станом на 6 

листопада лабораторно підтверджено 440 188 випадків 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3130997-v-ukraini-9-721-novij-vipadok-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3130997-v-ukraini-9-721-novij-vipadok-koronavirusu.html
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COVID-19, з них за добу – 9721. За розподілом із 2 листопада 

у червоній зоні епідемічної небезпеки перебували 11 

обласних центрів та 112 адміністративних одиниць з 20 

регіонів України [7]. 

Висновки. Враховуючи фактори динаміки поширення 

короновірусу в Україні, розширення червоних зон де 

розташовані заклади загальної середньої освіти зазначаємо, 

що послаблення виконання профілактичних заходів як 

батьками, так і учнями призводять до поширення вірусу в 

освітньому середовищі. 

Слід враховувати жорсткі механізми убезпечення й 

самоізоляції підозрілих у захворюванні, які використовували 

країни ЄС, аж до уведення комендантської години. 

В бюджеті на 2021 рік збільшити кошти на покращення 

матеріально-технічної бази закладів загальної середньої 

освіти передбачивши в повному обсязі дезінфікуючими 

засобами захисту учнів і педагогічних працівників. 

Домогтися підключення усіх закладів загальної 

середньої освіти до швидкісного і якісного інтернету. 

Запланувати години для навчання педагогічних працівників 

користуванням і створенням власних онлайн ресурсів уроків, 

сайтів, уведення в штат закладу освіти особи, яка буде 

координувати профілактичну роботу учнів, батьків, 

громадськими об’єднаннями. 

МОН України оновити норми часу для педагогічних і 

науково-педагогічних працівників в режимі роботи онлайн, 

врахувати складність і напруженість складання відео-уроків, 

перевірки тестових і контрольних робіт в період адаптивного 

карантину. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3130997-v-ukraini-9-721-novij-vipadok-koronavirusu.html
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§ 2.5 МОНІТОРИНГ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ ЯКІ НЕВІД’ЄМНА 

СКЛАДОВА МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ 

Вступ. Трансформація сучасної дипломатії, 

унормованої Вестфальскою системою міжнародних відносин, 

відбувається під впливом загроз та викликів, що виникають у 

процесі формування нового світового порядку. Стрімкі 

глобалізаційні процеси, які спричиняють взаємопов’язаність 

та взаємозалежність світу, впливають на те, що всебічний 

розгляд моніторингу інтелектуального капіталу 

дипломатичної служби як невід’ємної складової механізму 

формування інтелектуального капіталу зберігає свою 

актуальність. 

Метою статті є поглиблення теоретико-методичних 

засад моніторингу інтелектуального капіталу дипломатичної 

служби як невід’ємної складової механізму формування 

інтелектуального капіталу. 

Проаналізувавши генезис нормативно-правового 

забезпечення дипломатичної служби, систематизовано 

основні принципи дипломатичної служби та перелік вимог, 

яким зобов’язані відповідати особи, які претендують на 

зайняття посад дипломатичної служби, серед яких: 

кваліфікаційні вимоги; вимоги до компетентності; професійні 

знання. Досліджено трактування сутності поняття 

«інтелектуальний капітал» на основі узагальнення визначень 

досліджуваного поняття, наданих вченими, та запропоновано 

авторський погляд на сутність категорії «моніторинг 

інтелектуального капіталу дипломатичної служби», яка 

трактується як це система перманентного спостереження за 
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інтелектуальними, соціальними, психічними та 

фізіологічними характеристики представників 

дипломатичної служби, у тому числі їх здоров'ям, які є 

необхідними для ефективного виконання їх функцій. 

Обґрунтовано, що моніторинг інтелектуального капіталу 

дипломатичної служби має відбуватися з урахуванням його 

структурних елементів, на основі яких виділено комплекс 

завдань. Представлено концепт розвитку моніторингу 

інтелектуального капіталу дипломатичної служби як 

невід’ємної складової механізму формування 

інтелектуального капіталу, в основу якого покладено мету, 

завдання та принципи, які через систему функцій 

моніторингу інтелектуального капіталу дипломатичної 

служби спрямовуються його суб’єктом (Міністерство 

закордонних справ України) на об’єкт. 

Виклад основного матеріалу. Сучасна дипломатія, 

унормована Вестфальскою системою міжнародних відносин, 

трансформується під впливом сукупності загроз та викликів, 

що виникають у процесі формування нового світового 

порядку. 

Так, в умовах складних умов функціонування держав 

важливо зберегти та зміцнювати інтелектуальні ресурси 

нашої країни, трансформувати наявний людський потенціал 

в інтелектуальний капітал, систематично підвищувати якість 

підготовки кваліфікованих спеціалістів, у т. ч. працівниками 

дипломатичної служби, які є офіційними представниками 

нашої держави у світі. 

З огляду на це, враховуючи стрімкі глобалізаційні 

процеси, які спричиняють взаємопов’язаність та 

взаємозалежність світу, всебічний розгляд моніторингу 

інтелектуального    капіталу    дипломатичної     служби     як 
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невід’ємної складової механізму формування 

інтелектуального капіталу зберігає свою актуальність. 

Особливості моніторингу інтелектуального капіталу та 

виокремлення його складових залишаються дискусійними 

питаннями, що підтверджується фундаментальними працями 

К. Г. Татарникової [25], С. І. Терещенко [26], 

С. В. Корновенко, О. М. Тараненко [7], С. М. Войт, 

С. Б. Холод [2] та інших. Проблеми особливостей 

функціонування дипломатичної служби в Україні та країнах 

Європейського Союзу, системи повноважень представників 

дипломатичної служби та оцінки ефективності їх 

професійної діяльності стали предметом наукового 

дослідження таких учених: Ю. В. Макаренко [9], А. О. 

Гончарова [4], М. М. Гнатюк [3], Г. М. Утко [27], О. В. 

Селецький [24], О. М. Масловська [10], Н. І. Пахомова [15], 

С. А. Федчишин [28, 29], Л. В. Заболотна [6], Л. Матлай 

[11], Л. В. Заболотна [5], В. Ціватий [30], М. Г. Міщенко 

[12], О. Сагайдак, М. Гладиш [23] та інших вчених.  

Забезпеченню міжнародної безпеки та національних 

інтересів як функціонального спрямування дипломатичної 

служби приділяли увагу у своїх дослідженнях 

О. В. Кузьменко та Я. О. Григоренко [8]. Також особливості 

формування механізму формування інтелектуального 

капіталу розглядали: О. Г. Петров [16] – у процесі 

дослідження формування механізму впливу 

інтелектуального капіталу на становлення середнього 

класу; Е. О. Панченко [14] – під час представлення 

механізмів формування інтелектуального капіталу 

транснаціональних корпорацій; М. В. Найдьонова, 

О. В. Громова, І. В. Паламарчук [13] – у процесі

організаційно-економічного         механізму        формування
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інтелектуального капіталу високотехнологічного 

підприємства.  

Високо оцінюючи отримані наукові результати 

вищезазначених науковців, зауважимо, що динамізм, 

масштабність та комплексність окресленої теми не 

дозволяють поставити крапку на сформованих результатах 

досліджень та потребують подальших напрацювань. 

Метою статті є поглиблення теоретико-методичних 

засад моніторингу інтелектуального капіталу дипломатичної 

служби як невід’ємної складової механізму формування 

інтелектуального капіталу. Для досягнення даної мети було 

поставлено та вирішено наступні завдання: проаналізувати 

генезис нормативно-правового забезпечення дипломатичної 

служби; систематизувати основні принципи дипломатичної 

служби та перелік вимог, яким зобов’язані відповідати особи, 

які претендують на зайняття посад дипломатичної служби; 

дослідити трактування сутності поняття «інтелектуальний 

капітал» та запропонувати авторський погляд на сутність 

категорії «моніторинг інтелектуального капіталу 

дипломатичної служби»; представити концепт розвитку 

моніторингу інтелектуального капіталу дипломатичної 

служби як невід’ємної складової механізму формування 

інтелектуального капіталу. 

В умовах глобалізації суттєво змінюються сучасні 

економічні реалії, посилюється вплив зовнішніх і внутрішніх 

загроз на рівень національної безпеки України. Як зазначає 

А. С. Полторак, механізм зміцнення економічної безпеки 

характеризується неефективністю та слабкістю [18, с. 9], що 

спричиняє необхідність підвищення рівня захищеності 

економічної системи держави, представлення та 

використання її конкурентних переваг на світовому рівні. 
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Працівники    дипломатичної    служби     України    є 

офіційними представниками інтересів держави в інших країнах 

світу, які реалізують її інтереси у міжнародних організаціях та 

третіх країнах, а їх інтелектуальний капітал формує базис 

іміджевого сприйняття України як сильної держави, яка вдало 

користується наявними перевагами та можливості й адекватно 

мінімізує наявні ризики, слабкості та загрози. 

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про дипломатичну 

службу» правовою основою функціонування дипломатичної 

служби, а також діяльності її посадових осіб становлять: 

Конституція України, комплекс чинних міжнародних 

договорів, постанови Верховної Ради України, акти 

Президента України, Кабінету Міністрів України, інші акти 

законодавства України [20]. 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про 

дипломатичну службу» № 2449-VIII від 07.06.2018 р. (далі – 

Закон № 2449-VIII) дипломатична служба – це «державна 

служба особливого характеру, яка полягає у професійній 

діяльності посадових осіб дипломатичної служби, пов’язаній з 

реалізацією зовнішньої політики України, захистом 

національних інтересів України у сфері міжнародних відносин, 

а також прав та інтересів громадян і юридичних осіб України 

за кордоном» [20]. 

Зазначимо, що основними принципами дипломатичної 

служби відповідно до статті 4 Закону № 2449-VIII [20] є: 

патріотизм; відстоювання національних інтересів України; 

пріоритет прав та свобод людини та громадянина; 

демократизм і законність; гуманізм і соціальна справедливість; 

професіоналізм, компетентність, ініціативність; 

об’єктивність, чесність, порядність; належне виконання 

службових        обов’язків         і         додержання          трудової 
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дисципліни та інші принципи. Отже, представники 

дипломатичної служби категорії «Б» та особи, які 

претендують на зайняття посад дипломатичної служби, 

зобов’язані відповідати особливим вимогам, які узагальнені у 

наказі Міністерства закордонних справ України № 425 від 

18.09.2019 р. [21], а саме: 

– кваліфікаційні вимоги (освіта – ступінь не нижче

магістра; вільне володіння державною мовою; вимоги до 

досвіду роботи; володіння однією з офіційних мов Ради 

Європи; володіння іншою іноземною мовою, необхідною для 

виконання посадових обов’язків); 

– вимоги до компетентності (лідерство; прийняття

ефективних рішень; комунікація та взаємодія; впровадження 

змін; управління організацією роботи та персоналом; 

особиста та соціальна відповідальність); 

– професійні знання (знання Конституції України,

Законів України «Про державну службу», «Про запобігання 

корупції»; знання спеціального законодавства, пов’язаного із 

завданнями та змістом роботи; професійні знання, необхідні 

для виконання завдань у відповідній сфері діяльності органів 

дипломатичної служби; знання та розуміння політичного 

устрою, історії, культурних та національних традицій країни 

перебування). 

Переконані, що дипломатична служба України має 

розвиватися у контексті культури та історичних особливостей 

свого народу з урахуванням зовнішніх загроз та особливостей 

міжнародних відносин, у рамках економічного, духовно-

морального та політичного процесів, що безумовно 

підтверджує те, що дипломатична служба України має 

реалізовуватися стабільним, ефективним та 

високопрофесійним апаратом. 
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Отже, механізм формування інтелектуального капіталу 

дипломатичної служби України не може бути ефективним без 

моніторингу інтелектуального капіталу дипломатичної 

служби.  

Ми погоджуємося з думкою А. С. Полторак стосовно 

того, що моніторинг – це «система перманентного 

спостереження за процесами і явищами» [18, с. 106], крім 

того, у сучасних динамічних умовах посилення 

глобалізаційних процесів роль людського фактора (особливо 

у дипломатичній службі) постійно зростає. 

Проаналізуємо трактування сутності поняття 

«інтелектуальний капітал», узагальнивши визначення 

досліджуваного поняття, надані вченими, у табл. 1. 

Таблиця 1. 

Економічна сутність категорії «інтелектуальний капітал» 

№ 

з/п 

Автори Сутність категорії «інтелектуальний 

капітал» 

1 Татарникова 

К. [25, с. 38] 

Правова категорія, яка виникає внаслідок 

володіння господарюючим суб’єктом 

правами на об’єкти інтелектуальної 

власності, на інтелектуальний потенціал 

персоналу організації, на результати 

інтелектуальної діяльності персоналу 

організації і їх використання у 

господарській діяльності господарюючого 

суб’єкта з метою отримання доходу 

2 Терещенко С. 

[26, с. 215] 

Форма прояву виробничих, творчих, 

природних здібностей працівника, які 

можуть мати різні види оцінки (грошову і 

не грошову), що накопичуючись, 

утворюють інтелектуальну власність, тим 
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самим беруть участь в управлінському 

процесі і забезпечують дохід 

3 Корновенко С., 

Тараненко О.  

[7, с. 81] 

Нематеріальні активи, котрі акумульовані 

в наукових і повсякденних знаннях 

працівників у вигляді об’єктів права 

інтелектуальної власності, накопиченого 

досвіду, інформаційних мереж чи іміджу 

фірми, без яких компанія (установа, 

організація) не може існувати, підсилюючи 

свої конкурентні переваги 

4 Войт С., Холод 

С. [2, с. 23] 

Рівень знань, творчих здібностей, що 

формуються на системному характері 

природного мислення в цілях вибіркового 

підходу суб’єкта у діалектиці 

взаємопов’язаних протиріч, що 

віддзеркалюються один в одному, 

узагальнюються, стверджуються і 

локалізуються в нових знаннях 

5. Понедільчук Т. 

[19] 

Всі нематеріальні ресурси, що визначають 

цінність та конкурентоспроможність 

організації 

6. Брукінг Е. [1] Термін для позначення нематеріальних 

активів, без яких компанія не може 

існувати, посилюючи конкурентні 

переваги. Складовими частинами є 

людські активи, інтелектуальна власність, 

інфраструктурні й ринкові активи. 

Джерело: узагальнено автором на основі праць [1; 2; 7; 19; 25; 

26] 

Ми погоджуємося з думкою А. О. Гончарової, що хоча 

дипломатична служба є важливою частиною державної 

служби України, однак вона характеризується унікальною 

специфікою [4, с. 420]. Так, у процесі моніторингу 
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інтелектуального капіталу дипломатичної служби треба 

враховувати, що вона не може існувати та ефективно 

функціонувати без переміщення дипломатичних кадрів у 

межах системи Міністерства закордонних справ, їх ротації, 

відрядження до закордонних представництв, крім того, сама 

дипломатична служба відрізняється особливим характером 

безпосередньої служби за кордоном, у процесі якої треба 

враховувати, що на дипломатичного службовця 

поширюються не тільки норми законодавства України, але і 

норми міжнародного права. Відповідно, моніторинг 

інтелектуального капіталу дипломатичної служби має 

відбуватися з урахуванням даних особливостей та на основі 

всебічного аналізу не тільки інтелектуальних, фізіологічних 

та соціальних представників дипломатичної служби, але і 

характеристик психічних та емоційних. 

Наша позиція суголосна з К. Татарниковою [25, с. 38], 

яка звертає увагу на те, що у правовому аспекті 

інтелектуальний капітал у формі нематеріальних активів 

(перша складова частина інтелектуального капіталу) можливо 

захистити завдяки видачі спеціального охоронного документа 

(патенту, свідоцтва), а навички та знання працівників (у 

нашому випадки – працівників дипломатичної служби), їх 

інформаційну обізнаність захистити важче: це можливо 

зробити через використання напрацювань у сфері трудового 

права, у т. ч. закріплення певних обмежень в трудовому 

договорі. 

Отже, проаналізувавши напрацювання вчених, 

представлено авторський погляд на сутність категорії 

«моніторинг інтелектуального капіталу дипломатичної 

служби», яка трактується як це система перманентного 

спостереження за інтелектуальними, соціальними, 
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психічними та фізіологічними характеристики представників 

дипломатичної служби, у тому числі їх здоров'ям, які є 

необхідними для ефективного виконання їх функцій (мал. 1). 

Мал. 1  Сутність категорії «моніторинг 

інтелектуального капіталу дипломатичної служби» 

Джерело: адаптовано автором до предмета дослідження 

на основі праць [17; 18] 

Моніторинг інтелектуального капіталу дипломатичної 

служби має відбуватися з урахуванням його структурних 

елементів (мал. 2), відповідно, доцільно виділити 4 завдання, 

а саме:  

– моніторинг людського капіталу дипломатичної 

служби як складової інтелектуального капіталу, який полягає 

у всебічному аналізі компетенцій, знань, професійних 
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здібностей, вмінь представників дипломатичної служби, 

темпи накопичення працівниками досвіду, знань, здібностей 

тощо;  

– моніторинг організаційної складової інтелектуального

капіталу дипломатичної служби, який полягає у всебічному 

аналізі творчої та професійної активності представників 

дипломатичної служби, вмінь приймати рішення, 

використовувати принципи дипломатичної служби – 

патріотизм; відстоювання національних інтересів України; 

пріоритет прав та свобод людини і громадянина; демократизм 

і законність та інші;  

– моніторинг інформаційної складової інтелектуального

капіталу дипломатичної служби, а саме аналіз інформаційних 

ресурсів та активів, накопичених представниками 

дипломатичної служби, методи та технології, які є в 

розпорядженні дипломатичної служби;  

– моніторинг вітальної складової інтелектуального

капіталу дипломатичної служби, тобто аналіз енергетичних 

ресурсів представників дипломатичної служби, їх розумового 

та фізичного навантаження, спрямованого на підвищення 

результативності діяльності дипломатичної служби за 

рахунок відповідальності. 
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Мал. 2 Базові засади моніторингу інтелектуального 

капіталу дипломатичної служби 

Джерело: представлено автором на основі [20; 21; 22; 26] 

Авторське бачення особливостей розвитку моніторингу 

інтелектуального капіталу дипломатичної служби як 

невід’ємної складової механізму формування 

інтелектуального капіталу представлено на мал. 3. 
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Мал. 3  Концепт розвитку моніторингу 

інтелектуального капіталу дипломатичної служби як 

невід’ємної складової механізму формування 

інтелектуального капіталу 

Джерело: авторська розробка  

Так, на мал. 3 представлено концепт розвитку 

моніторингу    інтелектуального      капіталу     дипломатичної 
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служби як невід’ємної складової механізму формування 

інтелектуального капіталу, в основу якого покладено мету, 

завдання та принципи, які через систему функцій 

моніторингу інтелектуального капіталу дипломатичної 

служби спрямовуються його суб’єктом (Міністерство 

закордонних справ України) на об’єкт (інтелектуальні, 

соціальні, психічні та фізіологічні характеристики 

представників дипломатичної служби, що сукупно формують 

інтелектуальний капітал). 

Функції дипломатичної служби мають бути тісно 

пов’язані з процесом забезпеченення національних інтересів 

держави, про що наголошено у праці О. В. Кузьменко та 

Я. О. Григоренко [8], крім того, функції дипломатичної  

служби мають охоплювати усі принципові аспекти 

ефективного функціонування дипломатичної діяльності та 

враховувати їх роль та особливості призначення, системно 

обумовлювати характер та обсяг повноважень представників 

дипломатичної служби, які формують систему компетенції 

кожного органу дипломатичної служби. 

У системі функцій моніторингу інтелектуального 

капіталу дипломатичної служби виокремлено наступні: 

1. Теоретико-пізнавальна функція полягає в розкритті

змісту категорій моніторингу інтелектуального капіталу 

дипломатичної служби, причинно-наслідкових зв'язків 

формування інтелектуального капіталу, форм їхнього вияву, а 

також внутрішніх суперечностей, подолання яких забезпечує 

підвищення ефективності механізму формування 

інтелектуального капіталу. Процес пізнання базується на 

розгляді фактів, спостережень, вивченні поведінки 

представників дипломатичної служби.  

2. Практична  функція  полягає в ґрунтовному доведенні
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доцільності практичного застосування результатів 

моніторингу інтелектуального капіталу дипломатичної 

служби у процесі ефективного функціонування механізму 

формування інтелектуального капіталу, прийняття рішень, які 

максимально відповідають національним інтересам України, 

забезпеченню прав та свобод людини і громадянина, 

демократизму і законності. 

3. Прогностична функція полягає у передбаченні

сукупності напрямів розвитку механізму формування 

інтелектуального капіталу для запобігання впливу загроз 

рівню інтелектуального капіталу дипломатичної служби, 

пом'якшення перебігу негативних процесів. По суті це 

обґрунтування прогнозів розвитку механізму формування 

інтелектуального капіталу з урахуванням наявних тенденцій, 

виокремлених у процесі моніторингу інтелектуального 

капіталу дипломатичної служби, явищ та теоретичних 

висновків. 

4. Методологічна функція полягає у застосуванні знань

про інтелектуальні, соціальні, психічні та фізіологічні 

характеристики представників дипломатичної служби для 

здійснення досліджень, спрямованих на підвищення 

ефективності механізму формування інтелектуального 

капіталу.  

Так, вважаємо, що розвиток моніторингу 

інтелектуального капіталу дипломатичної служби як 

невід’ємної складової механізму формування 

інтелектуального капіталу має відбуватися з урахуванням 

біхевіористичного підходу, базові засади якого розглянуті у 

фундаментальній праці А. С. Полторак [18, с. 127-128]. 

Переконані, що моніторинг інтелектуального капіталу 

дипломатичної служби має базуватися на поведінкових та 
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ґендерних аспектах представників дипломатичної служби, 

враховувати тенденції прийняття рішень на основі комплексу 

психологічних, емоційних та ментальних особливостей з 

метою підвищення ефективності функціонування механізму 

формування інтелектуального капіталу. 

Висновки. Отже, у процесі дослідження моніторингу 

інтелектуального капіталу дипломатичної служби як 

невід’ємної складової механізму формування 

інтелектуального капіталу зроблено наступні висновки: 

1. Проаналізувавши генезис нормативно-правового 

забезпечення дипломатичної служби, систематизовано 

основні принципи дипломатичної служби та перелік вимог, 

яким  зобов’язані відповідати особи, які претендують на 

зайняття посад дипломатичної служби, серед яких: 

кваліфікаційні вимоги; вимоги до компетентності; професійні 

знання. 

2. Досліджено трактування сутності поняття 

«інтелектуальний капітал» на основі узагальнення визначень 

досліджуваного поняття, наданих вченими, та запропоновано 

авторський погляд на сутність категорії «моніторинг 

інтелектуального капіталу дипломатичної служби», яка 

трактується як це система перманентного спостереження за 

інтелектуальними, соціальними, психічними та 

фізіологічними характеристики представників дипломатичної 

служби, у тому числі їх здоров'ям, які є необхідними для 

ефективного виконання їх функцій. 

3. Обґрунтовано, що моніторинг інтелектуального

капіталу дипломатичної служби має відбуватися з 

урахуванням його структурних елементів, на основі яких 

виділено комплекс завдань. 

4. Представлено       концепт     розвитку     моніторингу 



інтелектуального капіталу дипломатичної служби як 

невід’ємної складової механізму формування 

інтелектуального капіталу, в основу якого покладено мету, 

завдання та принципи, які через систему функцій 

моніторингу інтелектуального капіталу дипломатичної 

служби спрямовуються його суб’єктом (Міністерство 

закордонних справ України) на об’єкт. 

Перспективами подальших розвідок у даному напрямі 

вважаємо виокремлення напрямів підвищення ефективності 

функціонування механізму формування інтелектуального 

капіталу дипломатичної служби України.  
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РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

§ 3.1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ   

Вступ. Ефективність реалізації бюджетної політики є 

важливим чинником забезпечення належного рівня 

соціально-економічного розвитку країни, підвищення 

добробуту громадян. Як складова фінансової політики, 

бюджетна політика позитивно впливає і стимулює соціально-

економічні процеси, активізує динаміку соціально-

економічних показників, зростання потенціалу фінансових 

можливостей держави. Формування її концептуальних засад 

має спиратись на надійну теоретико-методологічну, науково 

обгрунтовану основу. Інституційний, методичний, 

методологічний інструментарій побудований на результатах 

наукових розвідок є дієвим методом підвищення 

результативності бюджетної політики, належного 

функціонування бюджетної системи, сталої динаміки  

економічного зростання, якісного соціального забезпечення 

населення, державного управління, природоохоронної, 

зовнішньоекономічної діяльності, надійного захисту країни 

тощо. 

Враховуючи актуальність та важливість бюджетної 

політики для забезпечення фінансово-економічної 

стабільності держави, теоретико-методологічне наповнення 

відіграє важливу роль у її формуванні та розвитку, тому дане 

питання викликає інтерес у провідних зарубіжних та 
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вітчизняних вчених-економістів. Серед дослідників, відомі 

наукові праці Г.Возняк, В.Дем’янишина, В.Опаріна, 

Дж.Кейнса, О.Кириленко, Л.Лисяк, Р.Масгрейва, 

В.Нордхауса, Ю.Пасічника, П.Самуельсона, Дж.Стігліца, 

В.Федосова, І.Чугунова, С.Юрія та інших. Водночас, 

зважаючи на певний науковий доробок, ще багато питань 

формування ефективної бюджетної політики в Україні є не 

вирішеними, зокрема це стосується принципів, змісту, 

основних засад формування та її реалізації, а також 

механізмів підвищення ефективності з урахуванням 

суспільних потреб, що є надзвичайно актуальним. 

Отже, метою дослідження є розкриття теоретико-

методологічних засад формування сутності бюджетної 

політики в сучасних умовах та пошук шляхів її подальшого 

удосконалення і розвитку у відповідності до суспільних 

запитів.  

 Виклад основного матеріалу. Чіткість і ясність 

застосованого науково-методологічного інструментарію та 

підходів до формування бюджетної політики є запорукою 

досягнення нею вагомих результатів, які впливають на рівень 

і якість життя населення. 

Аналіз економічної літератури свідчить, що серед 

значної когорти науковців, які досліджують різні аспекти 

формування і реалізації бюджетної політики відсутнє єдине 

бачення сутності бюджетної політики, в тому числі 

інтерпретації терміну. В наукових працях, термін «бюджетна 

політика» часто визначається як діяльність держави з 

використанням важелів бюджетного регулювання на темпи і 

частку одержавлення національного доходу, джерел їх 

формування і вибору оптимальної структури витрат з метою 

підтримки стійкого економічного зростання й досягнення 
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стратегічних цілей соціально-економічного розвитку країни. 

Переважна більшість науковці визначають сутність поняття 

«бюджетна політика» виходячи з різних суб’єктивних 

позицій (табл.), наприклад, як фінансово-організаційна 

категорія, важливий інструмент реалізації пріоритетів 

економічного розвитку, проте, значна частина тлумачить 

термін з позиції діяльності органів державної влади.  

Таблиця 1. 

Автор (и)/джерело Визначення терміну 

діяльність органів влади 

Юрій С.І., 

Дем’янишин В.Г., 

Кириленко О.П. [1] 

- діяльність органів державної влади,

державного управління та місцевого 

самоврядування з визначенням 

стратегічної мети, напрямів, завдань і 

пріоритетів розвитку бюджетних відносин 

та засобів бюджетної тактики для їх 

досягнення і застосування; 

Чала Н.Д., Лазаренко 

Л.В. [2] 

- це сукупність заходів держави з

організації та використання бюджетних 

ресурсів для забезпечення економічного і 

соціального розвитку; 

Пасічник Ю.В. [3] - сукупність заходів держави з організації

та використання бюджетних ресурсів для 

забезпечення її економічного і 

соціального розвитку. Розробляється 

бюджетна політика органом влади – 
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законодавчою, виконавчою відповідного 

рівня із залученням фахівців – науковців, 

практиків як вітчизняних, так і 

зарубіжних; 

Юрій С.І., Федосов 

В.М. [4] 

- діяльність держави з використання

бюджетних відносин для забезпечення 

соціально-економічного розвитку 

суспільства; 

Опарін В.М., Малько 

В.І., Кондратюк С.Я., 

Коломієць Г.Б. [5] 

- діяльність держави у галузі формування і

використання бюджетних коштів, яка 

спрямована на підтримання високого 

рівня зайнятості, стабільної економіки, 

зростання валового внутрішнього 

продукту; 

Загорський В.С. [6] - цілеспрямований комплекс дій 

державної влади стосовно формування, 

реалізації та управління бюджетним 

процесом; 

Грязнова А.Г. [7] - це сукупність заходів, рішень, які

приймаються і здійснюються органами 

законодавчої та виконавчої влади і 

пов’язані з визначенням основних 

напрямів розвитку бюджетних відносин і 

виробленням конкретних шляхів їх 

використання в інтересах громадян, 

суспільства і держави; 
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- сукупність заходів держави щодо

організації формування та використання 

бюджетних коштів для забезпечення 

економічного та соціального розвитку 

відповідної території; 

Огонь Ц.Г. [8] - цілеспрямована діяльність держави (в

особі органів державної влади і місцевого 

самоврядування) відносно регулювання 

бюджетного процесу, управління 

бюджетним дефіцитом, а також 

використання бюджетної системи для 

реалізації завдань економічної політики в 

країні; 

Іванова Н.Г. [9] - сукупність цілей, завдань, рішень та

заходів, що приймаються і здійснюються 

органами влади у сфері бюджетних 

відносин; 

Булгакова С.О., 

Базанова Н.В., 

Єрмошенко Л.В., 

Сушко Н.І. [10] 

- цілеспрямована діяльність держави (в

особі органів державної влади і місцевого 

самоврядування) щодо регулювання 

бюджетного процесу, управління 

бюджетним дефіцитом, а також 

використання бюджетної системи для 

реалізації завдань економічної політики в 

країні; 
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Винниченко Н.В.     

[ 11] 

- сукупність цілей, завдань, рішень та

заходів держави (в особі органів 

державної влади і місцевого 

самоврядування) з приводу визначення 

стратегічної мети, напрямів, завдань і 

пріоритетів розвитку бюджетних відносин 

та засобів бюджетної тактики організації 

та використання бюджетних ресурсів, 

регулювання бюджетного процесу, 

управління бюджетним дефіцитом з 

метою забезпечення соціально-

економічного розвитку суспільства та 

реалізації завдань економічної політики в 

країні;     

пріоритетних напрямів економічного розвитку 

Лисяк Л.В. [12] - як суспільно-економічна категорія

відображає суспільно-економічні 

відносини між людьми у процесі 

розподілу та перерозподілу ВВП, 

вироблення, розподілу та споживання 

суспільних благ і послуг та регулювання 

соціальних і економічних процесів з 

метою задоволення потреб та розв’язання 

різноманітних проблем суспільства на 

основі сталого розвитку; 

Чугунов І.Я. та ін. - як один з інструментів реалізації
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 Узагальнені підходи до визначення сутності поняття 

«бюджетна політика» 

Джерело: розроблено автором 

Кожне з наведених визначень (табл.) акцентує увагу 

дослідників на певних, важливих аспектах бюджетної 

політики і тим самим є полемічним та дискусійним. 

Різнобічність інтерпретації терміну свідчить про складність 

[13] економічної політики держави є 

важливою складовою фінансової політики 

і в значній мірі визначає роль держави в 

регулюванні економічних процесів й 

забезпечення макроекономічного 

зростання; 

Максюта А.А. [14] - теоретично-обгрунтована система

заходів планування, регулювання і 

контролю бюджетної системи з питань 

фінансових відносин зі сторони 

відповідних державних інституцій у 

процесі створення та використання 

централізованих грошових фондів;  

фінансово-організаційна категорія 

Комягин Д.Л. [15] - система форм і методів мобілізації

фінансових ресурсів та їх розподілу і 

являє собою цілісну єдність формування і 

використання коштів бюджетів усіх 

рівнів, яка реалізує стратегічні цілі 

державної економічної політики; 
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цього специфічного явища, неоднорідність, деякою мірою 

унікальність, що впливає, як на зміст, напрями формування та 

результати її імплементації. 

Між тим, від чіткості формування бюджетної політики 

залежать напрями спрямування фінансових ресурсів 

бюджету, досягнення результативних показників, в тому 

числі, вплив бюджетних відносин на процеси, які 

відбуваються в економіці та соціальній сфері країни. 

На наш погляд, відсутність єдиної, усталеної думки щодо 

змісту трактування і розуміння сутності бюджетної політики 

є причиною відповідного стану її формування і реалізації, що 

в сучасних умовах відображається на рівні соціально-

економічного розвитку країни. 

Слушною є думка Лисяк Л.В., що бюджетна політика за 

своїм змістом і призначенням повинна передбачати 

узгоджене регулювання фінансово-економічних відносин як у 

процесі мобілізації податків, зборів і обов’язкових платежів, 

так і при формуванні бюджету з метою забезпечення 

виконання державних зобов’язань та здійснення для цього 

належних бюджетних видатків. У цьому полягає сутність та 

основна ціль бюджетної політики в процесі розвитку 

національної економіки [12, c.82]. 

На наш погляд, в залежності від тих крупномасштабних 

завдань і стратегічних цілей, які вона виконує, бюджетна 

політика по-суті є стратегією дій влади скерованої на 

регулювання соціально-економічних відносин через 

бюджетну систему країни [16, c.192]. 

В статті 10 Господарського кодексу України, бюджетна 

політика, визначена одним з основних напрямів економічної 

політики держави, яка спрямована на оптимізацію та 

раціоналізацію формування доходів і використання 
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державних фінансових ресурсів, підвищення ефективності 

державних інвестицій у економіку, узгодження 

загальнодержавних і місцевих інтересів у сфері 

міжбюджетних відносин, регулювання державного боргу та 

забезпечення соціальної справедливості при перерозподілі 

національного доходу [17].   

Серед значного кола науковців існує справедлива 

думка, що бюджетна політика складається з стратегії і 

тактики. В залежності від тих завдань, які вона виконує у 

відповідному періоді соціально-економічного розвитку 

країни.  

На нашу думку, дійсно, бюджетна політика не може 

функціонувати сама по собі, вона як унікальне, феноменальне 

явище повинна мати чітку стратегію розвитку, бачити ті цілі, 

яких має досягти, й до чого прагнути. Її функціональне й 

інструментальне розмаїття залежить від сфери застосування 

зусиль, ресурсів, праці, витрат, стабільності й 

обгрунтованості управлінських рішень, й вона повинна 

зосереджуватись на перспективних економічних та 

соціальних очікуваннях.  

Бюджетна політика змінюється та коригується у 

відповідності до соціально-економічних завдань держави на 

відповідних етапах розвитку, що впливає на необхідність 

визначення відповідної тактики та стратегії у формуванні та 

реалізації політики держави у сфері бюджету [18, c.30]. 

Такий методологічний підхід, а саме розподіл 

бюджетної політики на дві складові: стратегію і тактику дає 

можливість її розгляду в контексті тих цілей і завдань, які 

визначаються на етапі її формування та досягнутих 

результатів у процесі здійснення тактичних підходів до її 

імплементації.   
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Бюджетна   стратегія,   являє   собою   складний творчий  

процес, який паралельно повинен враховувати стратегію 

соціально-економічного розвитку держави, оскільки є її 

складовою, враховувати ризики, можливості бюджетної 

системи, поєднувати або доповнювати завдання інших 

супутніх стратегій. Бюджетна стратегія повинна мати чіткі 

орієнтири, які забезпечать сталий соціально-економічний 

розвиток країни. За будь-яких інших обставин, якщо не буде 

досягатись бажаний результат, бюджетна стратегія 

перетвориться на звичайний план виконання заходів.   

Бюджетна стратегія визначає пріоритети бюджетної 

політики при різних варіантах розвитку вітчизняної і світової 

економіки. При цьому в бюджетній стратегії мають 

вказуватися граничні обсяги бюджетних асигнувань за 

бюджетними й державними цільовими програмами [19, c.52].   

  Бюджетна стратегія повинна реалізувати цілі 

загальнонаціональної стратегії соціально-економічного 

розвитку, використовуючи широкий арсенал засобів 

бюджетного механізму [18, c.32]. 

Бюджетна стратегія і бюджетна тактика повинні бути 

єдиним, цілісним  механізмом в забезпеченні реалізації 

пріоритетів соціально-економічного розвитку країни. 

Бюджетна тактика є формою реалізації бюджетної 

стратегії, оскільки безпосередньо залежить від її курсу. На 

реалізацію бюджетної стратегії держава розробляє 

відповідні законодавчі, нормативно-правові акти, інші 

документи, які скеровуються нею на досягнення 

відповідного результату. Таким чином, конкретизується 

зміст бюджетної політики та способи і механізми

її реалізації. Бюджетна стратегія і тактика 

уособлюють      собою      реальний       зміст бюджетної 
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політики на відповідному етапі економічного та соціального 

розвитку країни. 

На нашу думку, маючи суттєвий вплив на динаміку 

економічного та соціального розвитку країни, бюджетна 

політика тим самим відрізняється від решти політик, її 

соціальною значущістю та економічною актуальністю для 

розвитку країни. Її формування та реалізація повинні 

відповідати соціально-економічним цілям держави та 

завданням із стимулювання економічного зростання. 

Економічне зростання є об’єктивною потребою 

сучасності, яка вимагає ефективного функціонування 

бюджетного механізму, під яким розуміємо системно-

комплексну взаємодію бюджетних важелів, бюджетних 

інструментів і бюджетних методів, за допомогою яких 

відповідно до структурних змін економіки, держава регулює 

бюджетну політику і створює умови для соціально-

економічного розвитку країни [20, c.13]. 

Як відзначають всесвітньовідомі економісти 

П.Самуельсон і В.Нордхаус, бюджетна політика: «…впливає 

на макроекономічні показники – коливання сукупного 

випуску, цін і безробіття» [21, c.340].  

Соціальні пріоритети бюджетної політики це ще один з 

важливих компонентів її формування і розвитку, які 

допомагають зменшити нерівномірність ринкового  

механізму розподілу ВВП, вирішувати питання зайнятості 

населення, подолання бідності тощо. На наш погляд, в 

сучасних умовах видатки зведеного бюджету на 

фінансування програм соціальної спрямованості повинні 

становити не менше 50 відсотків і обов’язково визначатись 

концепцією або стратегією соціально-економічного розвитку 

країни.   
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Ретроспективний аналіз бюджетної політики в Україні 

дає можливість стверджувати, що властивий їй як 

інструменту державного регулювання суспільного розвитку 

потенціал використовується недостатньо. Для побудови 

конституційно задекларованої соціальної держави слід 

суттєво посилити соціальну спрямованість бюджетної 

політики. Одним із основних завдань є запобігання 

подальшому зниженню рівня життя найменш забезпечених і 

найуразливіших верств [22, c.46].  

Основна ідея держави загального добробуту полягає в 

тому, що уряд несе відповідальність за добробут громадян, і 

ця відповідальність не може бути покладена на індивіда, 

приватну корпорацію або територіальну громаду. 

Фінансування гарантованих суспільних послуг здійснюється 

за рахунок державних страхових програм та системи 

оподаткування. Серед основних функцій, які держава надає 

населенню, можна виділити наступні: соціальне забезпечення 

та соціальний захист (виплата пенсій, допомог у зв’язку з 

безробіттям, субсидій малозабезпеченим сім’ям тощо), 

безкоштовна медична допомога та освіта, надання 

державного (муніципального) житла [23, c.143].  

Виконуючи соціальну функцію, держава за допомогою 

фінансових інструментів, пов’язаних із використанням 

бюджетних видатків, як складової бюджетної політики 

регулює соціальні процеси впливаючи на бюджетні 

відносини. Таким чином, держава через інструменти 

бюджетної політики, створює умови для забезпечення 

належного життєвого рівня людини, необхідного для її 

відтворення та розвитку, гарантування рівноправності та 

свободи, захисту соціальних груп і кожного індивидума від 

негативного впливу соціального або природного середовища.    
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Забезпечення належного рівня добробуту громадян, 

потребує відповідного обсягу видатків бюджету, які через 

механізм бюджетної політики спрямовуються на 

фінансування програм соціального захисту населення.    

Структура видатків має відповідати визначеним 

пріоритетам економічного та соціального розвитку держави, в 

свою чергу, видатки бюджету повинні визначатися 

можливостями держави акумулювати доходи. Природа 

держави базується на забезпеченні економічно ефективного 

задоволення потреб громадян в суспільних благах на рівні 

соціальної достатності, а не мінімальної потреби [24, c.81]. 

Збільшення частки бюджетних видатків на 

фінансування соціальних програм справляє позитивний вплив 

на економічне зростання, оскільки у секторі суспільних 

послуг створюється додана вартість, яка прямо пропорційно 

впливає на зростання номінального ВВП. 

На думку Возняк Г.В., обсяги видатків на соціальну 

сферу (які є складовою державних витрат) стали ключовою 

детермінантою державної бюджетної політики [25, c.102].  

Досвід розвинутих країн доводить існування 

взаємовпливу між економічним розвитком країни і 

бюджетною політикою у сфері державних видатків: з одного 

боку, темпи економічного зростання та відповідні зміни ВВП 

країни зумовлюють коригування підходів до формування 

обсягу і структури державних видатків, а з другого – 

державне фінансування впливає на соціально-економічний 

розвиток країни та динаміку макроекономічних показників 

[26, c.76].  

 В різних країнах, бюджетна політика є вагомим 

інструментом вирішення проблем зайнятості, нарощування 

темпів економічного зростання, розвитку соціальної 



103 

інфраструктури, підвищення купівельної спроможності 

населення. Як інструмент розвитку економіки, бюджетна 

політика повинна спиратись на довгострокову програму 

соціально-економічного розвитку країни, враховувати 

досягнуті результати попередніх років та основні прогнозні 

макропоказники на плановий бюджетний рік. 

Не дивлячись на різнобічність в підходах, варто 

зазначити, що ідейний арсенал бюджетної політики є досить 

значним і потужним, оскільки побудований на класичних та 

неокласичних концепціях, які впливали на її еволюцію. 

Бюджетна політика змінювалась від поглядів А.Сміта, який 

вважав, що втручання держави в економіку повинно бути 

мінімальним до появи нової економічної школи заснованої 

німецькими вченими А.Вагнером, М.Вебером, які 

сповідували ідеї, що економічний розвиток держави залежить 

від бюджетних витрат необхідних для забезпечення 

суспільних послуг.  

Сучасна бюджетна політика має теоретичне підгрунття 

засноване на гіпотезах кейнсіанської концепції, фундатором 

якої у 50-х роках XX століття став англійський економіст 

Дж.М.Кейнс. У своїй праці «Загальна теорія зайнятості, 

процента і грошей» (1936р.) [27]  він один з перших підняв 

питання нестабільності ринкової економіки і довів 

необхідність втручання держави для забезпечення цієї 

стабільності. Відомий американський економіст Е.Селігман 

поставив наукову працю Дж.Кейнса в один ряд із А.Смітом 

(Багатство народів)  та К.Марксом (Капітал), хоча у свій час, 

не менш відомий економіст Дж.Гелбрейт писав, що ця книга 

написана погано і передчасно опублікована та незрозуміла. 

Необхідність державного регулювання на макрорівні 

постала гостро після Великої депресії, пов’язаної з 
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неспроможністю ринкового механізму саморегуляції 

ефективно протидіяти циклічним коливанням економіки. 

Основою кейнсіанської концепції є формування нової 

економічної парадигми з активною участю держави у 

регулюванні економіки, забезпечення максимальної 

зайнятості, економічного зростання. Кейнсіанська модель 

спрямована на розширення дій уряду у сукупному попиті в 

період кризи і обмеження на етапі економічного піднесення, 

необхідне державне втручання в економічні процеси через 

регулювання сукупного попиту.   

Уся попередня економічна наука одностайно доводила, 

що основою економічного зростання є ощадливість, 

утримання від споживання, збільшення заощаджень. 

Дж.Кейнс повністю відкинув це твердження і зробив наголос 

на тому, що ощадливість заважає пожвавленню 

підприємливості, шкідливо впливає на прибуток. Тому в 

сучасній економіці необхідно думати не про заощадливість, а 

про стимулювання ефективного попиту [28, c.30].  

Послідовники вчення Дж. Кейнса: Е.Хансен, Д.Хікс, 

Р.Харрод, Е.Домар, П.Самуельсон та інші в своїх працях 

обґрунтували необхідність довгострокового державного 

регулювання на основі планів розвитку національної 

економіки. Значні кардинальні зрушення в економіці, на 

думку вчених, можливі за рахунок планування та 

програмування розвитку економіки. І не ринковий механізм, а 

державне регулювання дасть можливість вирішити низку 

проблем розвитку людства в нинішньому глобалізованому 

світі. 

Таким чином, в період нестабільності, бюджетна 

політика виступає інструментом регулювання економічного 

та соціального розвитку країни. Оскільки, держава регулює 
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систему міжбюджетних трансфертів, бюджетні інвестиції, 

соціальні програми подолання бідності, зниження 

депресивності окремих територій тощо. В цій ситуації, 

бюджетна політика слугує інструментом середньо- та 

довгострокових цілей соціально-економічного розвитку 

країни. 

Водночас, представники неокласичного, 

неоліберального і монетарного напрямків виступають за 

обмеження державного втручання в економіку. На їх думку, 

ринкове ціноутворення досконале і згідно їх концепції 

(Ф.Хаєк, М.Фрідман, Ф.Найт, Г.Саймонс), суспільство 

страждає від відходу від ідеї стихійного регулювання 

економіки. 

Економісти різних наукових шкіл, особливо після 

світової фінансової кризи 2008-2009 років та й нині в умовах 

пандемії викликаного коронавірусом (Сovid - 19), дедалі 

більшою мірою підтримують необхідність державного 

втручання в економіку, підтримку основних її галузей. Хоча є 

чимало дослідників, які вбачають у складних економічних 

кризах провали як держави, так і ринку. Не викликає сумніву 

лише той факт, що ринкової економіки часів А.Сміта чи 

К.Маркса сьогодні не існує, тому усі економіки світу 

практично управляються і спрямовуються державою. 

Синтезуючи теорії різних напрямків та усвідомлюючи 

недостатню ефективність методів державного регулювання, 

такі вчені, як: Дж.Гелбрейт, Т.Балог, П.Самуельсон та інші 

створили теорію державно-монополістичного регулювання. В 

ній, вони акцентували увагу на розподілі національного 

доходу з оптимальним довгостроковим співвідношенням між 

державним і приватним секторами. Аналогічне поєднання 

відображене в теорії кембриджської школи (Л.Пазінетті, 
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Н.Калдор, Дж. Ітуелл, Дж. Робінсон та інші). Підходи цих 

вчених, деякою мірою відповідають реформістській теорії 

(Е.Жирарден) в основі якої лежить згладжування доходів 

податками. Якщо поглянути на сучані економічні системи 

(ринкового типу, змішані та інші), то помітимо, що вони 

регулюються, як з допомогою ринкового механізму так і 

самою державою, суть лише в розмірах та інтенсивності. 

Держава завжди має в своєму арсеналі інструментарій впливу 

на економіку, застосовуючи важелі грошово-кредитного, 

митного, бюджетного регулювання тощо.  

Держава за допомогою бюджетної політики регулює 

суспільні взаємовідносини, визначає пріоритетні цілі і 

завдання соціально-економічного розвитку країни з 

урахуванням інтересів і потреб людини, як основної 

продуктивної сили національної економіки. Обгрунтовує 

оптимальні форми суспільної організації, методи і засоби 

досягнення стратегічної мети. 

Варто відзначити, що у наукових колах досі не 

сформовано єдиної усталеної думки щодо впливу обсягів 

видатків на економічний розвиток. Результати досліджень 

одних науковців свідчать про негативний вплив, інших 

навпаки – стимулювання сукупного попиту і зростання ВВП. 

Не вдаючись до тривалої полеміки, на нашу думку, в цьому 

питанні, важливий не обсяг видатків, а передусім 

ефективність їх використання, який забезпечить максимальну 

результативність та дієвість бюджетної політики при 

досягненні стратегічних цілей соціально-економічного 

розвитку країни. 

Бюджетні видатки, як складова бюджетної політики 

використовуються державою, як потужний інвестиційний 

ресурс національної економіки.  
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З цього приводу, деякі науковці зазначають, що 

значення державних інвестицій для економічного розвитку 

країни Дж.Кейнсом було дещо переоцінено. Вчений, хоч і 

стверджував про доцільність збільшення інвестицій, не 

запропонував критеріїв визначення їх оптимального обсягу. 

Тому у тих же США в окремі періоди соціально-

економічного розвитку надмірне зростання бюджетних 

видатків, в тому числі капітальних, спричиняло значні 

бюджетні дефіцити, що, в свою чергу, зумовило стрімке 

зростання державного боргу та часто призводило до кризи 

державних фінансів [29, c.32-33].   

Як свідчить світова практика, бюджетна політика 

сприяє вирішення не лише поточних соціально-економічних 

проблем, навпаки її стратегія повинна бути зорієнтована в 

майбутнє створюючи передумови для динамічного розвитку 

економіки, стабільності функціонування бюджетної системи 

країни.  

Ефективність бюджетної політики визначається 

динамікою основних макропоказників у співставленні з 

визначеними пріоритетами держави. Основними критеріями 

тут виступають: динаміка ВВП і валютного курсу, обсяги 

виробництва, рівень інфляції та зайнятості населення, 

зростання реальних доходів громадян.     

Бюджетній політиці відводиться важлива роль, як 

складовій фінансової політики (рис.1), а остання як відомо є 

важливою ланкою економічної політики. Тому її 

ефективність і результативність є вагомою основою 

забезпечення фінансової стабільності держави, сприяння 

збалансованому розвитку конкурентоспроможності, 

пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку 

країни. При розробці цих напрямів держава визначає методи, 
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форми, види організації майбутніх бюджетних відносин. 

Реалізація бюджетної політики проявляється в сукупності 

коротко- та довгострокових, стратегічних та тактичних 

заходів, які здійснюються державою через бюджетну систему 

країни. Тому, в широкому розумінні, бюджетна політика це 

використання державою бюджетних відносин в рамках 

бюджетної системи на виконання заходів соціально-

економічного розвитку країни, а саме підвищення  життєвого 

рівня громадян, створення комфортних умов для реалізації 

потенційних можливостей людини, як основної продуктивної 

сили.  

 Мал. 1 Місце бюджетної політики у загальній економічній 

політиці держави 

Джерело: розроблено автором 

Бюджетна політика є складовою фінансової політики та 

поділяється на політику стабілізації, економічного зростання 

та стримування ділової активності, в частині забезпечення 

Бюджетна 
політика 

Фінансова 
політика

Економічна 
політика



109 

держави необхідними фінансовими ресурсами для виконання 

покладених на неї функцій і завдань [23, c.139]. 

Основою бюджетної політики є розробка пріоритетних 

напрямів використання видатків бюджету, відповідно до 

засад соціально-економічного розвитку країни, а також 

бюджетні відносини, які визначають її сутність і реальний 

зміст. Бюджетні відносини не залежать від діяльності людей, 

оскільки є об’єктивним явищем, тоді як бюджетна політика, 

навпаки залежить від свідомості дій людей і тісно пов’язана з 

економікою та соціальними процесами, які відбуваються 

всередині країни. Вона нерозривно поєднана з державою. Її 

вплив на соціально-економічні процеси може бути, як 

позитивним так і негативним, тому держава при формуванні 

бюджетної політики, повинна враховувати об’єктивні 

економічні закони, досвід розвинених зарубіжних країн, 

особливості та специфіку суспільства, де вона формується і 

реалізується. 

Розробка механізмів нормативно-правового 

врегулювання, повнота врахування особливостей країни 

впливає на ефективність реалізації бюджетної політики. Її 

основий зміст полягає у визначенні економічного курсу, 

напрямів та завдань діяльності держави у формуванні та 

використанні видатків бюджету, останні безпосередньо 

впливають на рівень доходів, добробуту, якість життя 

населення.  

Важливою складовою бюджетної політики є 

обгрунтованість, об’єктивність, прозорість, доступність до 

інформації про формування та використання грошових 

фондів держави. Бюджет країни повинен мати певну 

мобільність, щоб забезпечити справедливий розподіл 

фінансових ресурсів на пріоритетних цілях бюджетної 
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політики, повністю виконуватись з макимальною 

ефективністю використання бюджетних коштів.  

В умовах низької інвестиційної привабливості країни, 

бюджетні видатки повинні спрямовуватись на пріоритетні 

напрями розвитку, ефективно використовуватись, 

покращуючи соціально-економічне становище. Структура 

бюджетних видатків впливає на суспільний поділ праці, 

розміщення продуктивних сил, вирішення демографічних 

проблем. 

Ефективне функціонування держави неможливе без 

формування належного обсягу видатків бюджету. Задля їх 

отримання держава акумулює та перерозподіляє ВВП у 

грошовій формі. У країнах з розвинутою та 

трансформаційною економікою вони збільшуються великими 

темпами та переважають темпи зростання національного 

продукту, що свідчить про розширення функцій держави і їх 

вагоме значення в суспільному житті країни. 

В сучасних умовах, бюджетна політика має 

розглядатись як складова системи суспільних інститутів, її 

розбудова має здійснюватись у відповідності до 

інституційних змін сучасного економічного середовища, яка 

передбачає розробку відповідних норм, правил, інституцій, 

сприяти вирішенню проблем, які існують у сфері державних 

фінансів. Дієва архітектоніка бюджетної політики має 

створювати сприятливі інституційні умови функціонування 

фінансової моделі у суспільстві, які забезпечуватимуть 

формування надійного механізму впливу на економічне 

зростання, підвищення добробуту громадян.   

Задекларована урядом мета бюджетної політики, може 

бути досягнута лише за умови належної інституційної основи, 

надійних принципів, методів, функцій, наявності теоретико-
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методологічних розробок, які відображають зміст і настрої 

сучасного суспільства.  

За характером реалізації, бюджетну політику поділяють 

на дискреційну та недискреційну. Дискреційна політика 

передбачає здійснення державою певних заходів (внесення 

змін до системи оподаткування та державних видатків, пошук 

джерел залучення коштів для фінансування дефіциту 

бюджету тощо), спрямованих на реалізацію стратегічних і 

тактичних завдань соціально-економічного розвитку держави. 

Недискреційна політика полягає у використанні певних 

фінансових інструментів – «вмонтованих стабілізаторів», які 

автоматично регулюють ситуацію в економіці. До них 

належать податки, державні соціальні виплати, різні субсидії, 

процентні ставки тощо [23, c.141]. 

Основним завданням бюджетної політики є 

забезпечення населення належним рівнем соціальних благ і 

послуг, відповідно до затверджених в країні соціальних 

стандартів. Це досягається шляхом розподілу та 

перерозподілу ВВП між певними територіями, соціальними 

групами населення та галузями економіки. Відомий 

економіст Р.Масгрейв [37] уперше на початку 50-х років ХХ 

століття окрім регуляторної і контролюючої функцій, основне 

призначення бюджетної політики виокремив у розподільній, 

стабілізуючій та алокаційній функціях. Ці функції 

допомагають органам влади вирішувати питання розміщення 

та розподілу фінансових ресурсів, а також стабілізувати 

міжбюджетні відносини. Так, за допомогою регуляторної 

функції держава впливає на структуру виробництва, 

стимулюючи або навпаки пригнічуючи, неперспективні 

галузі економіки. Розподільча функція полягає в регулюванні 

розподілу національного багатства і доходу. Стабілізуюча 
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функція реалізується шляхом стабільного рівня цін, рівноваги 

платіжного балансу, рівномірно високих темпів економічного 

зростання. Алокаційна функція втілюється у забезпеченні 

населення суспільними послугами, а також у прийнятті 

урядом рішень щодо пропорцій розподілу ресурсів на їх 

забезпечення та вибору послуг, які гарантовані державою.  

З цього приводу, О.П.Кириленко зазначає, що реалізація 

алокаційної функції суспільних фінансів полягає в 

забезпеченні населення товарами та послугами, які не може 

надати ринкова економіка в потрібному обсязі [29, c.10]. 

На бюджетну політику впливають зовнішні і внутрішні 

чинники, які залежать від рівня розвитку економіки, 

соціальної сфери та інтеграції країни до глобальної 

економічної системи. 

До зовнішніх чинників відноситься залежність держави 

від економічних взаємовідносин з іншими державами щодо 

поставок палива, сировини, матеріалів, обміну технологіями, 

експортних можливостей самої держави, її інтеграції зі 

світовими системами. До внутрішніх відносяться чинники 

впливу, зокрема: економічні – пов’язані з макроекономічними 

процесами, що відбуваються в сфері суспільного 

виробництва; соціальні – пов’язані з особливостями 

відтворення робочої сили та населення країни в цілому, це 

перш за все: кошти на освіту, охорону здоров’я, соціально-

культурні заходи, соціальний захист населення, обсяг і рівень 

заробітної плати тощо; політичні – пов’язані із забезпеченням 

обороноздатності держави і підтримкою внутрішнього 

правопорядку, уріплення законодавчої та виконавчої влади 

[30, c.123].   

Внутрішні чинники формують відповідний зміст 

бюджетної політики, яка полягає в обгрунтуванні 
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концептуальних засад розвитку бюджету як інструменту 

вагомого регулювання соціально-економічних процесів. 

Потреби населення, аналіз сучасних тенденцій в економіці, 

соціальній сфері слугують підгрунттям використання 

бюджетних коштів на основних цілях соціально-економічної 

політики держави.  

Бюджетна політика функціонує в реальних економічних 

умовах, обумовлених об’єктивними економічними законами і 

відносинами. Вивчення законів, закономірностей суспільного 

розвитку і їх застосування здійснюється через бюджетне 

прогнозування та планування, яке є мотиваційною основою 

бюджетної політики. Перспективне планування полягає в 

розробці напрямів формування та використання бюджетних 

коштів на середньо- та довгостроковий період у відповідності 

до завдань та інтересів суспільства і є одним із інструментів 

регулювання державою соціально-економічного розвитку.  

Варто зазначити, що в Україні з 10 січня 2019 року з 

внесенням змін до Бюджетного кодексу України, відповідно 

до Закону України від 06.12.2018 №2646-VII «Про 

затвердження середньострокового бюджетного планування в 

Україні» [31] запроваджено середньострокове бюджетне 

планування. Середньостроковий бюджетний період включає 

плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди. 

Замість однорічних Основних напрямів бюджетної політики 

запроваджена середньострокова Бюджетна декларація як 

документ стратегічного планування, який визначає бюджетну 

політику на наступні три роки. Інструментом 

середньострокового бюджетного планування на місцевому 

рівні стануть трирічні місцеві фінансові плани. Положення 

середньострокового бюджетного планування, на наш погляд, 

сприятимуть визначення стратегічних напрямів проведення 
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структурних змін в основних галузях економіки, виваженої і 

послідовної податкової, боргової, бюджетної політики у 

середньостроковій        перспективі,          економічному 

зростанню. 

Запровадження середньострокового бюджетного 

планування дасть можливість реалізувати державі масштабні 

проекти, термін реалізації яких п’ять, десять років, тобто тих 

програм, що виходять за межі одного бюджетного періоду. 

Сподіваємось, це зобов’яже учасників бюджетного процесу 

обгрунтовувати показники планового бюджетного року та 

враховувати зобов’язання держави у минулих бюджетних 

періодах, можливо відійде в минуле залежність пріоритетів 

діяльності державних органів від політичної кон’юнктури, 

унеможливить марнотратство бюджетних коштів та їх 

неефективне використання.  

Бюджетне прогнозування та планування повинні 

спиратись на останні передові розробки науково 

обгрунтованих досліджень, що посилить збалансованість, як 

бюджетної так і фінансової систем, підвищить керованість 

соціально-економічними процесами, вплине на 

результативність бюджетної політики.  

Застосування програмно-цільового методу 

бюджетування підвищить реалістичність та якість виконання 

бюджету, сприятиме економному, продуктивному 

використанню фінансових ресурсів, вирішення назрілих 

соціально-економічних питань. Перевагами цього методу є 

виділення бюджетних коштів на конкретну мету, а також 

оцінювання результативності виконання бюджетної 

програми. 

Так, в рамках бюджетної реформи, відповідно до 

Стратегії реформування системи управління державними 
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фінансами на 2017 – 2020 роки» в частині удосконалення 

програмно-цільового методу, з 24 липня 2020 року набрав 

чинності наказ Міністерства фінансів від 19.05.2020р. №223 

«Про оцінку ефективності бюджетних програм державного 

бюджету» [32].  Цим наказом передбачено: оцінку 

ефективності на різних етапах бюджетного процесу: 

планування, виконання та звітування про виконання 

бюджету; засади моніторингу виконання бюджетних 

програм; обов’язковість моніторингу заходів бюджетної 

програми та результативних показників, на виконання та 

досягнення яких розпорядниками здійснено попередню 

оплату у попередніх бюджетних періодах; форму 

представлення результатів оцінки ефективності бюджетної 

програми за звітний бюджетний період; перелік питань, які 

обов’язково висвітлюються в узагальненому висновку про 

результати оцінки; розробку заходів з підвищення 

ефективності бюджетної програми на середньостроковий 

період. Реалізація цього наказу, на наш погляд, сприятиме 

прозорості, підзвітності органів державної влади, а 

доступність інформації про діяльність розпорядників 

бюджетних коштів стимулюватиме учасників бюджетного 

процесу до підвищення заходів щодо результативного 

витрачання бюджетних коштів. Оцінка ефективності 

бюджетних програм посилить зв'язок з бюджетним 

плануванням і має стати допоміжним інструментом у 

проведенні оглядів витрат бюджету та відповідальності 

розпорядників бюджетних коштів за їх ефективне 

використання, що відповідно посилить дієвість бюджетної 

політики. 

Реалізація бюджетних програм на відміну від 

бюджетного прогнозування, є специфічною сферою 
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направленою на вирішення конкретних завдань, планів, 

заходів скерованої на розв’язання відповідної проблеми. Як 

правило, бюджетні програми спрямовані на середньо- та 

довгострокову перспективу досягнення стратегічної 

соціально-економічної мети з використанням відповідного 

обсягу бюджетних видатків. Кількість бюджетних програм 

залежить від обсягу видатків бюджету, а також від тих 

соціально-економічних проблем або орієнтирів, які постають 

перед країною на відповідному етапі її розвитку. Бюджетні 

програми, як одна із форм регулювання соціально-

економічних процесів впливають на структурні зміни в 

економіці, соціальній політиці, тому повинні виконуватись в 

межах бюджетних призначень, які визначені бюджетом для 

головних розпорядників бюджетних коштів.   

Загалом бюджетне прогнозування та планування 

повинно грунтуватись на перспективних показниках, які 

відповідають цілям бюджетної стратегії з урахуванням 

циклічності економічного розвитку та забезпечують стійкість 

бюджетної системи. 

Проте, як свідчать деякі дослідження, в Україні є 

проблема недоступності та недостатності соціально-

економічних показників, яких використовують як базові під 

час планування відповідних бюджетів. У світовій практиці є 

чимало варіантів її розв’язання. Зокрема, досвід Австрії, 

Нідерландів, Німеччини, Нової Зеландії, Португалії, 

Словаччини, Чилі свідчить про можливість використання 

економічних прогнозів, розроблених незалежними 

установами. Німеччина залучає до складання плану/прогнозу, 

зокрема, Інститут світового господарства при університеті 

м.Кіль, Рейнсько-Вествальський інститут економічних 

досліджень, Гамбурзький архів світового господарства та ін. 
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Така практика дає можливість застосовувати науково 

обгрунтовані та наближені до реалій показники [12, c.18].   

Питання впливу бюджетної політики на розвиток 

лежить в площині визначення оптимального рівня 

перерозподілу ВВП через зведений бюджет держави, що в 

кінцевому результаті зводиться до вибору однієї з 

альтернатив: збільшення ролі держави у регулюванні 

економіки або проведення економічної лібералізації [25, 

c.102].

Сукупність заходів, які застосовує держава 

скеровуються нею на організацію і використання бюджетних 

відносин для вирішення соціально-економічних проблем з 

метою підвищення життєвого рівня населення. Це завдання 

досягається шляхом оптимізації розподілу ВВП між 

окремими верствами населення, регіонами, галузями 

економіки.  

В сучасних умовах, актуальним завданням бюджетної 

політики є поєднання та збалансування інтересів усіх 

учасників бюджетного процесу, причетних до формування та 

використання бюджетних ресурсів. Таким чином, це є 

підтвердженням нетривіальної багатовімірності бюджетної 

системи, яка поєднує цінності, інтереси державної влади, 

управління, розпорядників бюджетних коштів, місцевого 

самоврядування. Вдале поєднання різних принципів, 

понятійного апарату бюджетної політики дає можливість 

чітко визначити орієнтири розробки оптимальної моделі 

бюджетної політики та її видів. Останнє свідчить, що в 

сучасній економічній літературі відсутні єдині погляди з 

цього питання. Деякі науковці вважають, що до складу 

бюджетної політики відноситься митна, страхова, грошова, 

кредитна, інвестиційна політика. На наш погляд, це питання є 
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досить суперечливим, оскільки наприклад, інвестиційна 

політика може відноситись до бюджетної лише в частині 

фінансування з бюджету інвестиційних проектів. Складно 

віднести до бюджетної політики митну та фіскальну 

політику, частково можна віднести страхову та кредитну 

політику. Наприклад, грошова політика пов’язана з 

бюджетною, проте не входить до її складу. Проте, усі 

зазначені вище політики є складовими соціально-економічної 

політики держави і тісно взаємопов’язані, тому кожна з них 

потребує комплексного підходу до ефективного розвитку.  

 Деякі дослідники структуруючи бюджетну політику 

поділяють її на різні складові, виокремлюючи наприклад, 

політику у сфері бюджетного дефіциту. На наш погляд, 

вдалим є поділ відомих науковців на чотири складові: 

політику у сфері державних доходів, державних видатків, 

державного боргу, бюджетного регулювання та 

міжбюджетних відносин [34, c.105]. Проте, ми вбачаємо 

доцільним зосередитись лише на бюджетних коштах, 

оскільки державні доходи і видатки це значно ширше 

питання, яке виходить за межі бюджету, тому пропонуємо 

виокремити: доходи бюджету, видатки бюджету, державний 

борг та бюджетне регулювання, останнє включає і 

міжбюджетні відносини (рис.2). Запропонована класифікація 

бюджетної політики, на наш погляд, сприятиме 

структуризації заходів, чіткості орієнтирів та напрямів, 

оптимізації складових згідно мети, завдань та очікуваних 

кінцевих результативних показників її реалізації. 
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Мал. 2 Основні складові ланки бюджетної політики 

Джерело: розроблено автором 

Формування основ ефективної бюджетної політики є 

досить складним завданням, оскільки на її результативність 

впливають ряд чинників, зокрема рівень соціально-

економічного розвитку країни, обрана модель економічної 

системи, об’єктивних та суб’єктивних факторів. Крім того, її 

роль в суспільстві є суперечливою, багатогранною та 

специфічною. Важливою проблемою є поєднання 

специфічних, водночас взаємопов’язаних між собою функцій 

інтересів різних соціальних груп в умовах обмеженості 

бюджетних коштів. Тому, в сучасних умовах чітке 

формулювання домінантів, пріоритетів, приципів, мети і 

завдань є одним із визначальних у розв’язанні цієї проблеми.  

На даний час, в країні відсутні єдині принципи до розробки 

бюджетної політики, що безумовно є наслідком розбіжностей 

теорій і практик у цій важливій сфері суспільного життя, що 

відображається на структурній перебудові економіки, 

інноваційному оновленні виробництва, соціально-

економічному розвитку, зростанні добробуту громадян.  

Принципи бюджетної політики є похідними від 

бюжетної системи і між ними існує тісний взаємозв'язок. 
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у сфері 

видатків  

бюджету 

у сфері 

державного 

боргу 

у сфері 

бюджетного 

регулювання та 

міжбюджетних 

відносин 
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Основними принципами бюджетної політики є положення, 

засади, ідеї, які є вказівниками, стратегічними орієнтирами, 

вимогами її здійснення, які відображають сутність бюджету. 

Принципам має бути притаманна універсальна властивість, 

абстрактна відображеність закономірностей становлення і 

розвитку відносин в бюджетній системі. Вони мають 

виступати ситнезуючими засадами, об’єднувати ідеологічною 

базою утворення, становлення і функціонування бюджетної з 

аналогічною соціально-економічною системою країни. 

Правильно визначені принципи формують основу 

фінансового мислення, культуру поведінки економічних 

агентів, надійність ефективних бюджетних відносин, 

елементи бюджетного механізму, норми бюджетного 

законодавства, стабільність бюджетної системи, критерії 

оцінки важливих рішень на державному та регіональному 

рівні, діяльність суб’єктів господарювання. Отже, принципи 

бюджетної політики відіграють вагому роль в ефективності та 

результативності її реалізації. 

В економічній літературі принципи бюджетної політики 

поділяють на загальні та спеціальні, де загальні - 

відображають цінності притаманні відповідному суспільству, 

розвитку процесів демократії, рівності прав та свобод, єдності 

суспільних та особистих інтересів індивідумів.  

Єлейко В.І., в контексті реалізації повноважень 

місцевого самоврядування, вважає доцільним дотримуватись 

принципів: народовладдя, законності, гласності, 

колегіальності, поєднання державних та місцевих інтересів, 

виборності, правової, організаційної, матеріально-фінансової 

самостійності в межах, визначених чинним законодавством, 

підзвітності і відповідальності перед територіальними 

громадами їх органів та посадових осіб, державної підтримки 



121 

та гарантій місцевому самоврядуванню, судовому захисту 

прав місцевого самоврядування [35, c.85].    

Спеціальні принципи відображають конкретизацію 

загальних і проявляють себе в законодавчих, нормативно-

правових актах, бюджетному кодексі та інших документах, 

інституційному усвідомленні фахівців та суспільства в 

цілому. Наприклад, бюджетна політика повинна грунтуватись 

на принципі передбачуваності рівня податкового 

навантаження на бізнес, реалістичності бюджетних 

показників, макроекономічній збалансованості, врахування 

потенційних можливостей бюджету, безумовному виконанні 

урядом взятих на себе зобов’язань, гласності, вчасному та 

адекватному реагуванні суспільства на результати діяльності 

органів державної влади. Принципи є основою мислення 

суспільства і критеріями оцінки результатів діяльності 

бюджетної політики. Вони забезпечують ціннісно-

орієнтовний, інформаційний, суспільно-психологічний вплив 

на соціально-економічні процеси, які відбуваються в 

суспільному середовищі. Спеціальні принципи поєднують 

теоретичну основу та практичні навики у реалізації 

бюджетної політики, об’єктивності, взаємозв’язку, 

закономірностей, неупередженості, соціальної 

справедливості, рівності, порівнюваності, безперервності, 

обґрунтованості, передбачуваності, гнучкості, системності, 

прозорості, контрольованості, пріоритетності, демократичним 

процесам, аналізу причин недовиконання планів за 

результатами діяльності суб’єктів господарювання, оцінці 

показників звітного періоду та факторів соціально-

економічного розвитку на основі прогнозних моделей 

формування проекту бюджету тощо. 

Обидва  принципи  повинні  гармонійно  поєднуватись  у 
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формуванні бюджетної політики, втілюватись у розробці 

законів, нормативно-правових актів, державному управлінні з 

питань функціонування бюджетної системи, прогнозування 

та планування бюджету, ефективності та гармонійності 

проходження бюджетного процесу, оподаткування, 

програмування, передбачення, фінансування, контролю, 

звітності, бюджетного регулювання тощо. Кожен з напрямів 

бюджетної політики повинен враховувати загальні та 

спеціальні принципи, базуватись на особливостях, які 

виокремлюють кожен напрям від загалу бюджетної політики. 

Аналіз теорії формування видаткової частини бюджету 

показує, що в її основу покладено такі бюджетні принципи: 

незмінності, тобто постійного і безперервного руху 

бюджетних коштів; ефективності та результативності 

використання бюджетних коштів; відповідності, що 

передбачає надання відповідних повноважень органам влади 

та їх порівняння з обсягом фінансового забезпечення; 

повноти виконання функцій, покладених на розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів; доцільності, тобто 

відповідності пріоритетним напрямам розвитку; 

збалансованості всіх складових бюджету; соціальної 

спрямованості видатків бюджету у вирішенні нагальних 

потреб населення. Ці бюджетні принципи дають можливість 

визначити кількісні й якісні параметри бюджетних коштів, у 

тому числі інвестиційної складової бюджету, та їх роль у 

соціально-економічному розвитку країни [36, c.36]. 

Концептуальні засади формування бюджетної політики 

повинні передбачати визначення її засадничих принципів та 

напрямів з позиції вирішення завдань соціально-економічного 

розвитку, розроблення чітких заходів їх реалізації, 

враховувати реальні фінансово-економічні передумови, 
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поєднувати інтереси суб’єктів бюджетної системи, 

забезпечити цільовий, прозорий рух бюджетних коштів. Ця 

детермінанта сприяє ефективності реалізації кінцевої мети 

бюджетної політики та повноцінне виконання державою 

покладених на неї функцій.  

Кожен законодавчий чи нормативно-правовий акт має 

враховувати певні особливості аби тим самим відповідати 

якості підготовленого документу, теоретико-методологічним 

засадам, практичним навикам, щоб сприяти вирішенню 

великої кількості проблем, позитивній динаміці соціально-

економічного розвитку країни. Важливим при формуванні 

бюджетної політики є визначення домінант і спрямування їх 

на пріоритетні напрями суспільного розвитку. 

За нинішніх умов, формування бюджетної політики має 

визначатись необхідністю вирішення актуальних завдань 

соціально-економічного розвитку країни, захисту і 

збереження її територіальної цілісності, підтримки 

незахищених верств населення, розвиток освіти, 

інформаційних технологій, медичного забезпечення, надання 

якісних соціальних послуг населенню. Пріоритети бюджетної 

політики повинні кореспондуватись з довгостроковими 

цілями соціально-економічної політики країни.    

Важливим є зміцнення і розширення економічного 

простору країни, нарощування взаємозв'язку економічної і 

соціальної складової з метою зростання ВВП, створення 

належних умов для здобуття населенням якісної освіти, 

медичних послуг, формування основ безпечного 

навколишнього середовища, захисту конституційних прав 

людини. 

Бюджетна політика є невід’ємним елементом 

функціонування і розвитку держави. Остання, як організатор, 
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ідеолог, партнер, координатор є також активним учасником 

бюджетних відносин і змушена враховувати усі складові 

елементи для формування і наповнення реальним змістом 

бюджетної політики, а також оптимізації її моделі. 

Ігнорування або не врахування певних особливостей, 

антагоністичних суперечностей, інтересів різних соціальних 

груп населення впливають на ефективність бюджетної 

політики її відповідність сучасним запитам суспільства. 

Можливо тому, в сучасних умовах, бюджетна політика 

недостатньо дієва та результативна і піддається гострій 

критиці з боку громадських організацій, суспільства, оскільки 

не вирішується значна кількість соціально-економічних 

питань.  

Врахування складових елементів бюджетної системи, 

різнопланових інтересів суспільства дає можливість 

оптимізувати бюджетні відносини, визначити чіткі 

пріоритети, спрямувати обмежений фінансовий ресурс на 

досягнення поставленої мети. Виконання у повному обсязі 

завдань соціально-економічного розвитку країни, прийняття 

обгрунтованих управлінських рішень підвищить 

результативні показники бюджетної політики.    

З метою посилення ефективності і якості управління 

фінансовими ресурсами, важливим є використання дієвого 

аудиту у системі регулювання бюджетного процесу на усіх 

його стадіях. Ефективний фінансовий контроль забезпечує 

якісну реалізацію цілей бюджетної і відповідно фінансової 

політики держави, належне виконання державою своїх 

функцій, покращення фінансово-економічних показників, 

збільшення як доходів так і видатків бюджету, а також 

забезпечення ефективності використання бюджетних коштів. 

В нинішніх умовах доцільним є зміна парадигми контролю, 
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оскільки важливо здійснювати on-line контроль на усіх 

стадіях бюджетного процесу. Не констатація факту 

бюджетного порушення, а навпаки вчасне запобігання 

причинам виявлення порушень і недоліків бюджетної 

системи, повинні бути основою дієвого державного 

фінансового контролю.   

На даний час, у багатьох країнах діють жорсткі 

бюджетні обмеження, які дають можливість таким 

фінансовим установам, як Мінфіну, Держказначейству, 

іншим контролюючим органам, подібним до Рахункової 

палати ретельно перевіряти спрямування обсягу бюджетних 

видатків на різноманітні заходи. В Україні, на жаль 

вищезазначені інституції не мають достатньо вагомих 

важелів впливу на учасників бюджетного процесу, тому 

бюджетні обмеження часто порушуються, що є причиною 

виникнення незаконного та неефективного використання 

бюджетних коштів. В результаті, держава зазнає значних 

збитків та втрат, а накопичення боргів та намагання їх 

вирішити шляхом друкування грошей призводить до емісії та 

руйнівних наслідків для економіки. Тому, якісне планування 

бюджетних видатків усіма учасниками бюджетного процесу 

та ефективне використання коштів у відповідності до 

основних пріоритетів і завдань бюджетної політики є 

запорукою її результативності. 

Недопущення зниження рівня життя для 

найуразливіших верств населення нижче прожиткового 

мінімуму є першочерговим завданням бюджетної політики. 

Перехід на новий якісний рівень управління бюджетними 

видатками передбачає оптимізацію її структури, 

удосконалення міжбюджетних відносин. Бюджетні кошти 

повинні справедливо розподілятись, відповідно до 
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затверджених в країні норм та соціальних стандартів. Значна 

їх частка повинна бути скерована на активізацію 

інвестиційної діяльності, підтримку важливих пріоритетних 

галузей економіки, обслуговування державного зовнішнього 

боргу.  

Результативність і відповідно дієвість бюджетної 

політики залежить не лише від чіткості розуміння сутності 

складових її елементів, бачення пріоритетів розвитку, 

існуючих політичних суперечностей, певною мірою це 

залежить від політичної волі керівництва держави щодо 

врахування національних інтересів, формування механізмів її 

ефективної реалізації, якісного виконання функцій 

покладених на посадовців державного сектору економіки.       

Висновки. Результати дослідження засвідчили, що 

бюджетна політика є досить складним, багатоаспектним, 

своєрідним явищем, а різнобічність її інтерпретації в науковій 

літературі лише підкреслює її певну унікальність, що впливає 

на зміст, напрями та результати імплементації. Бюджетна 

політика є невід’ємним елементом функціонування і розвитку 

держави, проте в сучасних умовах є недостатньо ефективною 

та результативною. Держава, як активний учасник 

бюджетних відносин зобов’язана враховувати усі складові 

елементи для формування і наповнення реальним змістом 

бюджетної політики, а також оптимізації її моделі до 

сучасних вимог. Врахування різнопланових інтересів 

суспільства дає можливість оптимізувати бюджетні 

відносини, визначити чіткі пріоритети, спрямувати 

обмежений фінансовий ресурс на досягнення стратегічної 

мети розвитку країни.  

Раціональний розподіл бюджетних видатів, виконання у 

повному обсязі завдань соціально-економічного розвитку 
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країни, вчасне прийняття обгрунтованих управлінських 

рішень, підвищить результативні показники бюджетної 

політики. Ігнорування або не повне врахування особливостей, 

антагоністичних суперечностей, інтересів різних соціальних 

груп населення впливатиме на ефективність та 

результативність бюджетної політики і її відповідність 

сучасним запитам суспільства. 

Пріоритетним завданням сучасної бюджетної політики 

має бути перехід на новий якісний рівень управління 

бюджетними видатками, оптимізація їх структури, 

удосконалення міжбюджетних відносин. Бюджетні кошти 

повинні справедливо розподілятись, відповідно до 

затверджених в країні норм, принципів, соціальних 

стандартів. Значна їх частка повинна бути скерована на 

соціальний захист населення, активізацію інвестиційної 

діяльності, підтримку важливих пріоритетних галузей 

економіки, забезпечення обороноздатності країни, 

обслуговування державного зовнішнього боргу. Пріоритети 

бюджетної політики повинні кореспондуватись з 

довгостроковими цілями соціально-економічної політики 

країни.    

Різнобічність теоретичних підходів вчених і практиків 

до формування єдиних принципів ефективної моделі 

бюджетної політики, впливають на її дієвість, відповідність 

суспільним потребам, що відображається на структурній 

перебудові економіки, інноваційному оновленні суспільного 

виробництва, соціально-економічному розвитку країни, 

зростанні добробуту громадян. Зважаючи на різнобічність 

поглядів, дискусія з цього питання, як і наукові розвідки 

повинні продовжуватись.   
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РОЗДІЛ 4. ПРАВО 

§ 4.1 ТЕОРЕТИЧНИЙ БАЗИС СУДОВОЇ ІНЖЕНЕРНО-

ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В ГАЛУЗІ ВОДНОГО 

ТРАНСПОРТУ 

Вступ. Водний транспортний комплекс України є 

багатофункціональною структурою, що задовольняє потреби 

національної економіки у транспортному забезпеченні. На 

сьогодні в Україні налічується близько 4 тис. торгівельних і 

більш ніж 100 тис. маломірних суден; потужний портовий 

потенціал: 13 континентальних морських портів; 262 млн. тон 

пропускної здатності на рік; 25 тис. працівників. Можливості 

внутрішніх водних шляхів України також дуже великі: 3 

судноплавні річки, дві з яких входять до ТОП-5 найбільших 

річок Європи; 16 річкових портів та терміналів; 60 млн. тон 

пропускної здатності на рік. Загальна довжина судноплавних 

річок України, які використовуються як водні шляхи, 

становить 2241 км.  

При масштабному використанні водних транспортних 

засобів складно уникнути виникнення різних надзвичайних 

ситуацій (далі – НС). Згідно з даними Державної служби 

морського та річкового транспорту України, протягом 2019 р. 

на морському і річковому транспорті України, у тому числі з 

маломірними (малими) суднами, сталося 30 НС, в яких 10 

осіб загинуло, 10 осіб зникло безвісти та 16 осіб отримали 

травми.   

Найбільш характерні злочини, що порушують вимоги 

безпеки життєдіяльності та охорони праці, безпеки руху або 

експлуатації водного транспорту відображені в 

Кримінальному Кодексі України в новелах ст.ст. 271 
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«Порушення вимог законодавства про охорону праці», 272 

«Порушення правил безпеки під час виконання робіт з 

підвищеною небезпекою», 276 «Порушення правил безпеки 

руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного 

транспорту»,  277 «Пошкодження шляхів сполучення і 

транспортних засобів», 284 «Ненадання допомоги судну та 

особам, що зазнали лиха», 291 «Порушення чинних на 

транспорті правил» [1].  

Актуальність судових експертних досліджень в сфері 

водного транспорту обумовлюється запитами 

правоохоронних органів при розслідуванні злочинів з 

порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці, 

безпеки руху або експлуатації водного транспорту [2]. Для 

вирішення цієї проблеми Мін’юстом України створено новий 

вид (підвид) судової експертизи – «Водно-технічна» та 

судово-експертну спеціальність: 10.24 «Дослідження подій на 

водному транспорті».  

Виклад основного матеріалу. Проблеми створення 

теоретичного базису нових судових інженерно-технічних 

експертиз досліджували такі науковці, як Авер’янова Т. В., 

Ароцкер Л. Ю., Бєлкін Р. С., Вінберг А. І., Дузь Л. Є., 

Клименко Н. І., Лисиченко В. К., Малаховська Н. Т., 

Мирський Д. Я., Надгорний Г. М., Петрухін І. Л., Полупанов 

О. М., Росинська О. Р., Селиванов М. О., Шляхов О. Р., 

Щербаковський М. Г. та ін. 

Клименко Н. І. вказує [3], що методологія нового виду 

судової інженерно-технічної експертизи має базуватися на 

загальній теорії судових експертиз (судовій експертології). 

Новому роду (виду) судової експертизи, якщо він 

формується, треба визначити місце в класифікаційній 

експертній системі, для чого необхідно окреслити предмет, 

http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yuristam/kodeks/024/268.php
http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yuristam/kodeks/024/269.php
http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yuristam/kodeks/024/269.php
http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yuristam/kodeks/024/269.php
http://legalexpert.in.ua/komkodeks/uk/81-uky/1985-277.html
http://legalexpert.in.ua/komkodeks/uk/81-uky/1985-277.html
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об’єкт, питання, які ставляться слідчим / судом перед 

експертизою, методи дослідження, коло спеціальних знань, 

якими повинен володіти експерт даної судово-експертної 

діяльності. Відзначені ознаки мусять розглядатися в 

сукупності, тому що жодна з цих ознак, узята окремо, 

ізольовано, не дозволяє зрозуміти сутність судової 

експертизи, а також відмежувати один її рід (вид) від іншого.  

Переломлюючи відзначені філософські поняття 

стосовно теорії інженерно-технічної експертизи дослідження 

порушень вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці, 

безпеки руху або експлуатації водного транспорту (далі – 

СВЕ), визначимо ці категорії як теоретичну основу 

зазначених видів (підвидів) судових експертиз і перший етап 

розроблення універсальної методології експертних 

інженерно-технічних досліджень. Причому, за діалектичну й 

науково-методичну платформу теорії СВЕ, приймаємо 

методологію експертного пізнання матеріальних слідів-

відображень, яка у свою чергу базується на 

криміналістичному вченні про зв’язки взаємодії [4]. 

В своїх роботах автори [5, 6] вказують, що водний 

транспорт – вид транспорту, що виконує перевезення 

вантажів і пасажирів водними шляхами, як природними (ріки, 

озера, моря, океани, протоки), так і штучними (канали, 

водосховища тощо) та поділяється на морський та річковий. 

Розслідування і облік транспортних подій на внутрішніх 

водних шляхах України проводиться згідно з Положенням 

[7], дія якого поширюється на транспортні події, що 

трапились із суднами внутрішнього плавання, суднами 

змішаного плавання «ріка-море» та морськими суднами під 

час їх прямування річковими внутрішніми водними шляхами 

України, а також з малими суднами під час їх прямування 
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внутрішніми водними шляхами України. Розслідування 

транспортних подій залежно від класифікації проводять 

Міністерство інфраструктури України або Морська 

адміністрація та її структурні підрозділи [8]. Матеріали 

розслідування транспортних подій оформлюють Актом 

розслідування [9] та передаються до правоохоронних органів. 

Інженерно-технічна експертиза НС на водному 

транспорті проходить класичний шлях створення нових видів 

експертиз: а) спочатку з’являються запити слідчих (суду) 

щодо необхідності призначення та проведення експертиз; б) 

слідчими з участю експертів розробляється коло питань, які 

вирішуються в рамках судових експертиз; в) проводиться 

цілий ряд експертиз, як правило комплексних, експертами 

різних судових спеціальностей. Розслідування НС на водному 

транспорті без проведення СВЕ, без використання 

спеціальних знань судового експерта проблематично. Складні 

проблеми, які стоять перед слідством (судом), обумовлюють 

доцільність створення теоретичної бази нового виду (підвиду) 

судової експертизи «Водно-технічна» та судово-експертної 

спеціальності: 10.24 «Дослідження подій на водному 

транспорті».  

Предмет пізнання — зафіксовані в досвіді й включені в 

процес практичної діяльності людини сторони, властивості й 

відносини об’єктів, що досліджуються з певною метою в 

даних умовах і обставинах.  

В гносеологічному сенсі об’єкт — це те, на що 

направлена пізнавальна діяльність суб’єкта.  

Метод як засіб пізнання є спосіб відтворення в мисленні 

предмета, який вивчається. Переломлюючи відзначені 

філософські поняття стосовно до теорії СВЕ, визначимо ці 

категорії як теоретичну основу даної експертизи і перший 
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етап розробки універсальної методології експертних 

досліджень НС на водному транспорті. Причому за 

діалектичну й науково-методичну платформу теорії судової 

інженерно-технічної експертизи на водному транспорті 

необхідно прийняти методологію експертного пізнання 

матеріальних слідів-відображень, яка базується на 

криміналістичному вченні про зв’язки взаємодії, які в свою 

чергу є центральною системноутворюючою ланкою предмета 

судово-експертного пізнання [3, 4]. Пізнання 

правопорушення (злочину), як події минулого, ґрунтується на 

його слідах, які залишають причетні до події люди, предмети 

й процеси (явища) у матеріальному та соціальному 

середовищах. Як і будь-яка пізнавальна діяльність, експертне 

дослідження має свій предмет пізнання, зумовлений 

об’єктом, метою, завданнями й засобами (методами) 

пізнання. Ці елементи існують у діалектичній єдності. СВЕ 

повинна вирішувати поставлені перед нею слідчими органами 

або судом завдання на основі спеціальних знань, які 

визначають предмет експертного пізнання, зумовленого 

колом фактичних обставин, які підлягають установленню 

щодо справи, яка розслідується.  

Вибір матеріальних слідів-відображень як 

універсального, узагальнюючого терміна «об’єкт судової 

інженерно-технічної експертизи в галузі водного транспорту» 

зумовлений загальними об’єктивними закономірностями [4, 

10]: виникнення слідів незалежно від фізичної сутності 

взаємодіючих тіл (явищ) і способів їх взаємодії; 

акумулювання слідами-відображеннями різноманітної 

інформації про властивості й стани, зв’язки й відносини як 

самих взаємодіючих об’єктів, так і процесів їх взаємодії; 

селективного і сумарного науково-евристичного пізнання 
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відображеної в слідах інформації, що становить методологію 

експертного дослідження з метою встановлення фактичних 

обставин справ, пов’язаних з виникненням слідів-

відображень.  

Саме такий вибір є онтологічною основою постановки 

експертних завдань щодо дослідження злочинів і 

правопорушень у сфері водного транспорту, оскільки все 

різноманіття обставин, що пізнаються з використанням 

спеціальних знань за відображеною в слідах інформацією, 

може бути зведене до трьох фундаментальних питань: які 

конкретно об’єкти взаємодіяли один з одним або з 

матеріальним середовищем (клас ідентифікаційних 

експертних завдань)? які властивості або який стан об’єктів, 

що взаємодіяли (клас діагностичних експертних питань)? які 

механізми і умови їх взаємодії (клас ситуаційних експертних 

завдань)?  

Крім того, нормативістські дослідження, під якими 

розуміється встановлення відповідності або невідповідності 

яких-небудь дій нормативним актам (правилам), можуть 

становити самостійне питання в будь-якому класі зазначених 

головних проблем, поставлених перед судовим експертом. 

Для вирішення цих трьох класів експертних питань, 

обумовлених обставинами виникнення матеріальних слідів 

правопорушення, слід застосовувати загальнометодологічні 

експертні теорії ідентифікації, діагностики й ситуалогії: для 

індивідуалізації досліджуваних судовим експертом об’єктів 

треба використовувати метод судової ідентифікації, з метою 

визначення їхніх властивостей або станів – метод судової 

діагностики, для виявлення необхідних сторін механізму й 

умов взаємодії об’єктів – метод ситуаційного аналізу. Досвід 

проведення судових інженерно-технічних експертиз показує, 
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що не існує суто ідентифікаційних, діагностичних або 

ситуаційних завдань. Як правило, елементи кожного із 

зазначених основоположних методів явно або потай присутні 

в трьох відзначених підходах вирішення фундаментальних 

питань судової експертизи. 

Безумовно, у судово-експертній діяльності також 

утілюються такі за своєю природою універсальні логічні 

операції (методи): аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, 

ідеалізація та формалізація, побудова умовиводу шляхом 

індукції та дедукції, тобто всі закони й операції логіки. Щодо 

безпеки на водному транспорті в експертній практиці цілком 

припустимо виділення загальних та окремих методів і розгляд 

їх на особливих рівнях. За цією категорією справ широко 

використовуються, особливо під час експертного 

дослідження речової обстановки на місці події, такі загальні 

методи, як вимірювання, описування, фіксація за допомогою 

складання схем, ескізів, креслень чи фотографування, а також 

висування гіпотез, планування, моделювання, експериментів 

тощо. Спеціальні методи – це ті, функції яких виконують 

спеціалізовані методики експертного дослідження. У галузі 

дослідження небезпек у сфері водного транспорту вони 

класифікуються за видами небезпечних і шкідливих факторів 

(наприклад, групи фізичних, хімічних, психофізіологічних 

чинників), призначенням і застосуванням, атрибутикою 

інструментальної бази тощо.  

Основою предмета цих видів досліджень є встановлення 

причинності, що відображається у взаємодії явища як об’єкта 

з наслідком. Причинно-наслідкова залежність між діяннями і 

явищами в події має загальний характер, оскільки 

спостерігається у всіх без винятку явищах природи та 

суспільства [11]. Каузальність між діяннями та наслідками 
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існує завжди, тобто за наявністю причини й певних умов, у 

яких вона реалізується, наслідки настають неминуче. 

Найважливішими властивостями причинного зв’язку, що 

визначають можливість його доведення, є певність і 

однозначність, а також взаємовідношення причини та 

наслідку в часі, тобто перше завжди передує другому. 

Розкриття каузальності між явищами реальної дійсності в 

обставинах, які зумовлюють виникнення небезпек у різних 

сферах життєдіяльності, має особливо важливе значення для 

експертного оцінювання фактичних даних щодо дії 

механізмів небезпечних подій або загрози їх виникнення. 

Причинно-наслідкові відносини протікають у часі та певній 

послідовності відповідно до умов розвитку НС. Причина 

завжди передує дії, і це відношення є безповоротним. Таким 

чином, пізнання правопорушення (злочину) у сфері водного 

транспорту, як події минулого, ґрунтується на її слідах, які 

залишають причетні до розглядуваної події люди, предмети й 

процеси (явища) у матеріальному середовищі. Тому 

теоретичні основи судової інженерно-технічної експертизи у 

сфері водного транспорту необхідно розробляти на базі 

методології експертного пізнання матеріальних слідів-

відображень. Кінцева мета наукових пошуків у цій сфері – 

розроблення універсальної методики проведення СВЕ. 

Спираючись на неї, судовий експерт зможе виконувати 

ефективні дослідження щодо визначення найважливіших 

обставин і організаційно-технічних причин виникнення НС 

[11]. 

Розроблені для СВЕ визначення термінів «завдання», 

«предмет», «об’єкт», «питання» експертних досліджень 

виглядять наступним чином. 

Завданням    СВЕ    є    встановлення     із     залученням 
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спеціальних знань фактичних обставин виникнення й 

розвитку НС на водному транспорті, її наслідків для 

аварійного об’єкта й людей, а також вивчення каузальності 

[11]. Отримані в ході експертного дослідження дані 

слугують процесуальним джерелом доказів при 

розслідуванні й розгляді кримінальних, цивільних, 

господарських або адміністративних справ, і в технічному 

відношенні дають можливість слідчому й судді з’ясувати 

причинний зв’язок обставин події та умови, що сприяли її 

виникненню. 

Предметом СВЕ є зафіксовані слідами-

відображеннями фактичні дані, обставини події, які 

досліджуються й установлюються на базі методів загальної 

теорії судової експертизи, спеціальних наукових знань у 

сфері водного транспорту, прикладних наук з метою 

виявлення причинних залежностей і зумовлені сукупністю 

інформації про діяльність або бездіяльність працівників і 

посадових осіб у процесі нормального функціонування 

підприємства та при виникненні на ньому НС, недотримання 

трудової й виробничої дисциплін, невиконання вимог 

нормативно-правових актів з охорони праці, безпеки руху 

або експлуатації водного транспорту, порушення 

технологічних процесів, технічний стан суден, споруд, 

комунікацій, транспорту, приладів контролю, машин, 

механізмів, устаткування, інструментів й інших знарядь 

праці, а також засобів протиаварійного, колективного та 

індивідуального захисту. Вказані обставини, факти 

встановлюються на основі спеціальних знань на базі методів 

загальної теорії судової експертизи, загально-технічних 

наукових методів, спеціальних наукових знань у сфері безпеки 

водного    транспорту,    прикладних  наук  з  метою  виявлення 
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відповідності дій посадових осіб, а також причин і умов, що 

сприяли виникненню події НС. 

Об’єктами дослідження СВЕ є сліди-відображення у 

вигляді матеріальних і матеріалізованих джерел інформації, 

що містяться в матеріалах кримінальних проваджень, 

цивільних, господарських або адміністративних справах та 

інших матеріалах, наданих на дослідження органом, який 

призначив проведення експертизи; нормативно-правові 

документи, які регламентують правила технічної експлуатації 

суден, плавання та попередження зіткнення суден, 

судноводіння і перевезення вантажів і пасажирів, а також 

судна, навігаційні та спеціальні споруди тощо. 

Питання, які можуть бути вирішені шляхом проведення 

СВЕ є: як, відповідно до вимог Правил, нормативів та інших 

нормативних документів, які діють на водному транспорті, 

повинні були діяти відповідальні особи в ситуації, що 

розглядається? у якому технічному стані на момент НС 

знаходилися судна, машини, механізми, обладнання? Чи 

відповідав технічний стан суден, машин, механізмів, 

обладнання нормативним вимогам? які технічні та 

організаційні причин НС? чи могли відповідальні особи, 

виконуючи вимоги Правил, нормативів та інших 

нормативних документів, які діють на водному транспорті, 

своїми діями попередити виникнення НС? чи були в діях 

відповідальних осіб невідповідності вимогам Правил, 

нормативів та інших нормативних документів, які діють на 

водному транспорті? якщо так, то чи перебувають вони в 

прямому причинному зв’язку з виникненням НС?  

Наведений перелік найбільш імовірних питань не є 

вичерпним. У кожному конкретному випадку їх коло, що 

цікавить слідство й вимагає експертного оцінювання з 
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технічної точки зору, може мати більш розгорнутий характер. 

із включенням питань, що уточнюють окремі моменти 

хронології розвитку НС та дій причасних осіб. 

Міністерство юстиції України в 1997 р. ввело судову 

експертну спеціальність 12.3. «Оцінка судноплавних засобів», 

завданнями якої є визначення вартості суден та їх складових, 

а саме: суден, корпусів суден, двигунів, редукторів, гвинтів, 

такелажу, виконання або не виконання робіт з ремонту суден. 

Тому після вирішення питань експертизи технічного стану 

судноплавних засобів та їх деталей, з урахуванням фізичного 

зносу судноплавних засобів та їх деталей, можлива оцінка їх 

вартості. 

При вирішенні ряду питань, які привели до 

матеріальних збитків при купівлі / продажу судноплавних 

засобів та їх деталей, проведення проектних, ремонтних та 

відновлювальних робіт, необхідні дослідження і визначення 

їх технічного стану, без якого не можливо об’єктивно оцінити 

їх вартість. Основними завданнями даної експертизи є 

ідентифікація об’єкта, оцінка морехідних властивостей 

суднових засобів в цілому, визначення технічного стану 

окремих їх складових, технічне дослідження ушкоджень, 

дослідження змісту суднових документів на предмет 

відповідності їх вимогам нормативно-правових актів, 

вирішення питань щодо відповідності проектування, 

будівництва (реконструкції і модернізації) як судна в цілому, 

так і окремих його складових, технічної документації тощо.  

Предметом судової експертизи оцінки судноплавних 

засобів та їх складових є: суднова документація, нормативно-

правова база експлуатації флоту, міжнародні Угоди, 

Конвенції, Директиви тощо. 

Об’єктами  судової  експертизи  з  оцінки судноплавних 
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засобів та їх складових є: сліди-відображення у вигляді 

матеріальних і матеріалізованих джерел інформації, що 

містяться в матеріалах кримінальних проваджень, цивільних, 

господарських або адміністративних справах та інших 

матеріалах, наданих на дослідження органом, який призначив 

проведення експертизи; судна, понтони, бони, навігаційні 

знаки, окремі комплектуючі плавзасобів, вузли, агрегати та 

механізми, інше плавуче і берегове обладнання тощо. 

На вирішення експертизи технічного стану 

судноплавних засобів та їх деталей можуть бути поставлені 

такі основні питання: чи ідентифікується об’єкт експертизи 

взагалі, якщо так, то, що це за об’єкт? яким способом 

(заводським або кустарним) виготовлений об’єкт експертизи? 

чи відповідає фактичне найменування об’єкта тому, що 

зазначено в супровідних технічних документах? чи відповідає 

об’єкт експертизи технічними характеристиками, що вказані 

у технічній документації? чи відповідає супровідна технічна 

документація вимогам законодавства? чи є даний об’єкт 

новим або таким, який був у використанні? чи відповідає 

об’єкт своїй назві і іншим ідентифікаційним ознаками? чи є 

комплектним даний об’єкт, якщо ні, то, які вузли (агрегати, 

частини) відсутні? до яких об’єктів належать пред’явлені 

запчастини (вузли, агрегати)? чи відповідає об’єкт експертизи 

або його реконструйована (модернізована) частина 

технічному проєкту? чи відповідає об’єкт вимогам 

Державного Регістру судноплавства або Судновій книзі 

України? чи відповідають технічні характеристики об’єкту 

умовам експлуатації? який фізичний знос судноплавних 

засобів та їх деталей? 

Висновки. 1. Процес дослідження об’єктів водного 

транспорту доволі складний, різноплановий і специфічний. 
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Складні проблеми, які стоять перед слідством (судом), 

обумовлюють доцільність створення теоретичного базису 

нового виду (підвиду) судової експертизи - «Водно-

технічної» та судово-експертної спеціальності: 10.24 

«Дослідження подій на водному транспорті».  

2. Для вирішення поставлених завдань і створення

стрункої системи експертних досліджень на водному 

транспорті необхідно провести ряд науково-дослідних робіт з 

розробки: Методики дослідження причино-наслідкових 

зв’язків між невиконанням вимог безпеки на водному 

транспорті і настанням подій нещасних випадків; Методики 

визначення причин і наслідків порушень вимог з безпеки 

руху або експлуатації водного транспорту; Методики 

дослідження технічного стану судноплавних засобів та їх 

деталей; Методики комплексної оцінки вартості судоходних 

засобів і їх деталей.  
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РОЗДІЛ 5. ПСИХОЛОГІЯ, ПЕДАГОГІКА, 

ОСВІТА, ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОЛОГІЯ  

§ 5.1 НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНОЇ СФЕРИ 

Вступ. Постійні зміни, що відбуваються в умовах 

світових глобалізаційних процесів у сучасному суспільстві та 

в умовах пандемії не оминають і вищу освіту. Сьогодні, як 

ніколи, особливо актуально звучить питання щодо змісту 

освіти, яка не встигає адаптовуватись до потреб суспільства 

та ринку праці, які постійно і динамічно змінюються. Тому 

необхідно постійно оновлювати освітні стандарти, навчальні 

програми, зміст навчально-дидактичних матеріалів, 

підручників, посібників, розмовників, словників, форм і 

методів навчання, тобто надавати сучасному фахівцю 

необхідні компетентності для забезпечення його гармонійної 

адаптації до сучасних мінливих вимог працедавців, в тому 

числі, для адаптації до онлайн-зайнятості. Отже, будуючи 

практичні заняття з іноземної мови за професійним 

спрямуванням, треба пам’ятати, що науково-методичне 

забезпечення є важливим чинником розвитку змісту сучасної 

вищої освіти та методичної науки з урахуванням онлайн-

навчання.  

Виклад основного матеріалу. Проблема формування й 

удосконалення професійної іноземної мови сьогодні стає 

першочерговою, зокрема, Ю. Шмідт вважає, що «на 

сьогоднішній день навчання іноземної мови у вищій школі є 

невід’ємною та вкрай важливою складовою професійної 

підготовки фахівця. Адже знання іноземної мови постає 
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одним із показників освіченості сучасної людини»[1,c.112-

116].  

Зараз існує низка різних джерел для вивчення іноземної 

мови. Тому укладання онлайн-ресурсів з іноземної мови за 

професійним спрямуванням в домашніх умовах під час 

пандемії дає змогу не лише забезпечити нові дисципліни із 

фахово відібраним навчально-методичним матеріалом, але й 

допомогти студентам оволодіти необхідними знаннями, 

навичками та уміннями. 

Проблемами укладанням навчально-методичних 

посібників з іноземної мови за професійним спрямуванням 

займаються такі українські та зарубіжні дослідники 

Т. Добрянська, М. Краснодебська, Т.Полонська, В.Редька, 

Є. Хадиняк. 

Спробуймо з’ясувати значення деяких важливих для 

окресленої проблематики термінів. Так, термін «навчальний 

посібник» розглядається багатьма зарубіжними 

дослідниками. Зокрема E. Andrzejewska наголошує у своїх 

працях, що «навчальний посібник залишається 

найважливішим і найбільш часто використовуваним у 

навчанні»[2, c.138]. J. Pieter у своєму дослідженні зазначає, 

«…що університетський посібник повинен бути актуальним 

синтезатором із певного фаху та належати до початкового 

наукового навчання в даному керунку»[3]. Згідно з теорією 

B. Tomlinson «…навчальний посібник найчастіше 

представляє матеріали з певного фаху, які опрацьовані для 

учіння і навчання»[4, c.148]. 

На наш погляд, не менш важливою проблемою під час 

укладання навчальних посібників є вдала структура. Із цього 

приводу Л. М.  Ревуцька зазначає, що на сьогодні «…при 

укладанні підручника слід врахувати такі вимоги: 
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актуальність, відповідність його змісту програмі навчальної 

дисципліни, сучасні педагогічні технології, науково-

методичний рівень, оригінальність» [5, с. 199-200]. 

Укладаючи навчальний посібник треба пам’ятати про 

принципи вибору навчального матеріалу, а саме: тематичний 

принцип підбору навчального матеріалу; принцип 

наступності з погляду представлення матеріалу; професійна 

орієнтація мовлення відповідно до напряму підготовки.  

Під час написання навчального матеріалу не менш 

важливими є такі критерії: відповідність курсу та навчальної 

програми; оригінальність; використання традиційних і 

сучасних технологій викладання; використання «живого 

навчального матеріалу»; результати застосування недавніх 

наукових досліджень у відповідній прикладній галузі. 

Зі свого боку D. Williams та L. Sheldon у своїх 

дослідженнях виділили такі критерії щодо написання 

підручника: мовні (розвиток та вдосконалення мовленнєвих 

умінь і навичок); педагогічні (методи навчання, кількість 

матеріалу в розділах, рівень складності вправ); культурні 

(подача матеріалу з огляду на британську, американську, 

міжнародну культуру)[6, c.237-246],[7, c. 251-255]. Тому 

важливо, коли студенти, ототожнюючи процес навчання 

дисципліни з процесом пізнання й можливістю розширити 

свій світогляд, мають можливість відкрити для себе щось 

нове, намагаються знайти відповідність і зв'язок між 

змістовою стороною навчального матеріалу й матеріалом 

профільних дисциплін.  

З огляду на вище викладене, зазначимо, що вдалий 

підбір навчального матеріалу та розробка інтерактивних 

онлайн-вправ для вироблення навичок монологічного та 

діалогічного мовлення є невід’ємною частиною навчального 
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процесу, бо саме актуальна та цікава тематика стане в 

нагоді під час навчання професійній діяльності майбутнього 

фахівця технічної сфери. Оскільки, навчальні посібники за 

професійним спрямуванням є виданнями нового покоління 

із використанням онлайн-ресурсів, то це, насамперед, 

дозволяє давати інформаційно насичений матеріал.  

Навчання іноземної мови за професійним 

спрямуванням із використанням онлайн-ресурсів від самого 

початку дозволяє давати інформаційно насичений матеріал, 

що має логічну структуру з урахуванням наступності 

вивчення дисциплін фахового спрямування. Тому вони 

суттєво відрізняються від попередніх методичних спроб у 

викладанні іноземної мови за професійним спрямуванням. 

Починаючи з першого курсу, на заняттях з іноземної мови у 

навчальних посібниках увага акцентується на 

міжпредметних зв’язках, тобто вивчення іноземної мови 

відбувається з поступовою імплементацією з професійно-

орієнтованими дисциплінами. Зокрема, інформаційні та 

комп’ютерні технології, військова чи інженерна підготовка, 

комп’ютерне моделювання чи графіка тощо. 

Аналіз сучасних педагогічних видань вказує на те, що 

не менш важливими є і термінологічні словники, оскільки 

«без них неможливий ні розвиток різних галузей знань, ні 

сучасне міжнародне спілкування в різних сферах»[8]. 

Оскільки професійна термінологія стрімко розвивається, 

постійно уточняється та вдосконалюється, тому 

потреба у двомовних словниках із фахової професійної 

термінології. 

На нашу думку, не менш важливими є розмовники для 
того, щоб полегшити мовне спілкування широкому 
колу      користувачів,     зокрема      фахівцями       технічної 
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 професійної сфери, чи то інформаційної, чи військової, чи 

іншої. 

Отже, розуміємо, що навчально-методичний матеріал із 

використанням онлайн-ресурсів є одним із головних чинників 

забезпечення навчально-виховного процесу в підготовці 

фахівців технічних спеціальностей. На наш погляд, навчання 

іноземної мови за професійним спрямуванням позитивно 

впливає на навчальний процес майбутнього фахівця загалом, 

оскільки розширює, поглиблює та підвищує професійні 

знання з іноземної мови у певній галузі та сприяє оволодінню 

новими навичками та уміннями. Адже навчальні підручники, 

словники, розмовники, вдало підібрані дидактичні матеріали, 

наукові дослідження у технічній сфері допомагають 

студентам навчитися висловлювати свої думки й наміри під 

час розв’язування фахового завдання. Очевидно, що 

створення науково-методичного забезпечення з іноземної 

мови за професійним спрямуванням є важливим, складним 

процесом, який вимагає постійного вдосконалення та 

оновлення. Перспективним напрямом наукових досліджень 

іншомовної професійної підготовки може стати розроблення 

спеціальних онлайн-курсів іноземними мовами (англійською, 

французькою, німецькою) для студентів вищих технічних 

навчальних закладів та наукових установ. 

Окрім навчально-методичних матеріалів, посібників і 

підручників, не менш важливим чинником є підготовка 

викладачів до забезпечення іншомовної професійної 

діяльності майбутніх фахівців технічної сфери. Тому знання 

іноземних мов фахового спрямування є нині невід’ємною 

складовою успішної професійної діяльності, необхідною 

умовою самореалізації людини, як фахової, так і особистісної. 

Недаремно свого часу було сказано: «Скільки іноземних мов 
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ти знаєш, стільки разів ти є людиною». У нинішньому 

інтегрованому світі іншомовна підготовка забезпечує 

можливість контактів з зарубіжними колегами по професії, а 

відтак відкриває шлях до професійного зростання, 

підвищення кваліфікації, врешті підвищення рівня загальної 

культури. Вона забезпечує формування та розвиток 

майбутнього конкурентоспроможного фахівця в сучасних 

умовах, і це, безумовно і особливо, стосується фахівців ІТ-

сфери, яким у їхній майбутній діяльності доведеться 

спілкуватися із зарубіжними партнерами, створювати нові 

продукти та проєкти, вивчати світовий досвід.  

Актуальність проблеми формування майбутніх фахівців 

зумовлена потребою суспільства у висококультурних кадрах і 

володіння іноземними мовами є важливою складовою 

вирішення цієї проблеми. «Це накладає велику 

відповідальність на педагогів, які здійснюють навчання 

майбутніх фахівців іноземним мовам, тільки той 

педагогічний колектив, який здатний впроваджувати в 

навчально-виховний процес найновіші досягнення світової 

педагогічної практики, зможе здійснювати кардинальні 

перетворення у змісті, формах і методах навчання й 

виховання, виконувати у повному обсязі будь-яке соціальне 

замовлення»[9] та вимагає від них не лише відповідних знань, 

але й уміння їх застосувати так, щоб мовна підготовка 

слухачів була максимально ефективною, щоб вони могли 

використовувати отримані знання з іноземної мови і для 

«живого» спілкування в режимі діалогу, і для читання та 

засвоєння професійної літератури, та й узагалі, для 

знайомства з досягненнями світової культури, літератури в 

оригіналі, без чого освічену людину важко уявити. Оскільки 

спілкування – «одна з найважливіших потреб, яка 
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впорядковує цілеспрямований розвиток особистості для 

професійної діяльності й забезпечує максимальну 

ефективність»[10,c.23], тому, на ефективність процесу 

навчання вирішальний вплив має добре підготовлений 

викладач. Він повинен постійно підвищувати свою 

кваліфікацію, бо компетентність викладача визначається не 

лише його знаннями та вміннями, а й кваліфікацією, яка 

необхідна для виконання функцій навчання. Це стосується 

як змісту навчання, так і форм підвищення кваліфікації 

викладачів [10, c27]. Викладач повинен постійно вивчати 

зміни у прикладній сфері, для якої він готує фахівців, і не 

тільки на локальному рівні, а й постійно вивчати і 

досліджувати міжнародний досвід, досвід провідних 

іноземних закладів освіти.  

Роль педагога в сучасному суспільстві взагалі 

надзвичайно велика. Сьогодні від діяльності педагога 

залежить доля цивілізації, та й саме збереження людини на 

планеті. Саме педагог має формувати в молодих людей 

почуття відповідальності за себе, свою країну, своє 

майбутнє і майбутнє всього світу, який нині став таким 

маленьким і тісним. Важливим і плідним з методологічної 

погляду є розвиток у педагогів прагнення не лише озброїти 

студентів передбаченим навчальними програмами обсягом 

знань, а й подбати, з огляду на реальну необхідність освіти 

упродовж усього життя, про неперервність процесу їх 

опанування. Суспільство покладає надію на викладача-

педагога як на «керманича» не лише освітніх, але й 

соціокультурних процесів узагалі. Особистість викладача, як 

суб’єкта професійної діяльності, виступає ключовою 

особою, яка реформує освітню систему. 
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Відомий українськи педагог Н. Ничкало наголошує, що 

«досвідом попередніх поколінь і багатьох наших сучасників 

доведено, що професійне самовизначення й подальше 

професійне зростання є фундаментом життєвої успішності 

особистості»[11]. Основою визначення змісту професійної 

освіти фахівця будь-якої галузі є модель його професійної 

діяльності, поведінки. Відтак, традиційно вважається, що 

викладачам необхідно володіти суто профільними знаннями й 

уміннями, а освіта має зосереджуватися на засвоєнні 

навчального матеріалу, засвоєнні мовних норм і правил, 

поповненні словникового запасу, умінні перекладати тексти 

(передусім на професійну тематику), і лише потім – на 

знаннях, дотичних до суто мовного аспекту (зокрема 

загальнокультурних). Уважається, що цей аспект для 

професійної підготовки фахівця відіграє другорядну, 

підпорядковану професійним знанням роль. Проте, досвід 

підказує, що успішне вивчення іноземної мови часто є 

наслідком саме загальнокультурних, а не професійних 

інтересів слухачів. Стимулом для них в їхньому вивченні 

мови може стати те, що це дає їм можливість задовольнити 

своє зацікавлення досягненнями світової культури, 

спілкуватися з колегами із зарубіжних країн; часом навіть 

бажання розуміти чужий менталітет виявляється достатньо 

потужним стимулом для вивчення іноземної мови.  

Доцільно зазначити, що викладач, який хоче, щоб його 

робота виявилася успішною, мусить мати високий рівень 

власної культури, добре орієнтуватися в сучасних трендах, 

знати популярні новинки, які можуть зацікавити слухачів – 

наприклад, модні літературні твори, які здобули широкий 

розголос у світі. У цьому контексті викладач мусить уміти 

долати труднощі, спричинені тим, що нині люди взагалі мало 
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читають – як через масове поширення телебачення, інтернет-

сервісів, соціальних мереж і т.п., так і через високий темп 

життя, що не залишає надто багато часу на читання. Тому, 

слід знайти підхід, який міг би зацікавити студентів, бо 

знайомство із сучасними літературними творами є 

необхідною умовою підвищення загального рівня знань 

іноземної мови, зокрема, воно забезпечує вміння читати й 

розуміти тексти не обов’язково вузькопрофесійного 

спрямування, що зі свого боку збільшує словниковий запас, 

покращує розуміння й відчуття мови, а відтак, полегшує 

можливість спілкуватися.  

Роль особистості викладача тут виступає на перший 

план. Як свідчать проведені дослідження, формування й 

розвиток особистих якостей студента взагалі в значно більшій 

мірі залежить від особистості викладача, ніж від характеру й 

змісту спеціально організованих виховних впливів, особливо 

тоді, коли йому доводиться виступати проти певних 

тенденцій у суспільстві, зокрема, втрати інтересу до читання, 

як у наведеному прикладі.  

Труднощі мовної освіти у вищих навчальних закладах 

визначаються також недостатнім рівнем її сформованості ще 

в загальноосвітній школі, де одним із серйозних питань цієї 

педагогічної галузі є й недостатня кількість професійно 

підготовлених викладачів, і той загальний сумний стан, у 

якому нині перебуває шкільна освіта. Щоб подолати ці 

негативні тенденції, викладач мусить бути не лише 

висококваліфікованим фахівцем, якому доводиться 

мобілізовувати всі свої професійні вміння й навики, але й до 

деякої міри фанатиком, який робитиме все можливе й 

неможливе для навчання іноземним мовам. Зокрема, щоб 

мова добре засвоювалася, студентам повинно бути цікаво її 
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вивчати. А для цього викладачеві зі свого боку варто володіти 

деякими прийомами, які можуть викликати зацікавлення 

студентів. Зокрема, він може (і мусить) звертати їхню увагу 

на ті чи інші особливості мови, що вивчається, які зближують 

її з рідною мовою – або, навпаки, створюють цікаву 

відмінність, яка свідчить про схожість та розбіжність 

менталітетів різних народів. Наприклад, зосереджуючи увагу 

слухачів на тому, що в англійській мові слова «ти» і «ви» 

перекладаються як «you», він може жартома сказати: 

«Погляньте, які вони ввічливі, ці англійці! Вони навіть до 

кота звертаються на «ви»! 

Мета вивчення іноземної мови завжди повинна бути 

конкретною, відчутною, необхідною для студента, і, 

відповідно, за умови правильної організації викладання 

навчальних завдань, які мають комунікативну цінність для 

студентів, вона може бути засвоєна в процесі адекватної 

педагогічної взаємодії викладача зі студентами не менш 

ефективно, ніж будь-яка інша навчальна дисципліна[12, c.82-

88]. 

Життєвий досвід підказує, що найкраще засвоює чужу 

мову людина, яка опинилася в іншомовному середовищі й 

постійно має справу з цією мовою – наприклад, людина, яка 

виїхала в іншу країну й мусить спілкуватися лише мовою 

місцевих мешканців. Щоб створити подібні умови для 

слухачів, слід запровадити правило спілкуватися на заняттях 

лише тією мовою, яку вивчають. При цьому слід звертати 

увагу на ті особливості розуміння й володіння чужою мовою, 

що не пов’язані прямо зі словниковим запасом, але радше зі 

способом мислення носіїв цієї мови. Тут варто врахувати ще 

один момент. Особливостями формування культури сучасних 

студентів є, так би мовити, боротьба зі середовищем, оскільки 
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те, що відбувається в закладі освіти і поза ним – це два 

різних, часто антагоністичних світи, у яких існують студенти. 

Виховання культури фактично залишилося доменою сімей, у 

яких батьки, витрачаючи увесь свій час на заробляння 

грошей, мають дедалі менше часу для виховання дітей. 

Проте, є й інші важливі аспекти мовної освіти. Зокрема, під 

час вивчення іноземної мови викладач має пояснити 

студентам, що в кожній мові існує фактично декілька мов, і 

досить часто кожен фах, кожна професія користується 

власною мовою, у якій одні й ті ж слова можуть мати дещо (а 

часом цілком) різний зміст (тут доцільно навести відповідні 

приклади з української мови, наприклад «кран», «коса» 

тощо). І навпаки, для визначення одного й того ж поняття в 

різних професійних мовах використовуються різні слова. 

Особливо це притаманне англійській мові; достатньо 

розгорнути англійський словник на довільній сторінці – й 

можна побачити, скількома різними способами може бути 

перекладене одне й те ж англійське слово, і навпаки – скільки 

різних англійських слів може відповідати одному й тому ж 

українському слову, залежно від контексту. 

Унаслідок цього молоді люди, які блискуче навчалися 

на філологічному факультеті, часто виявляються цілком 

безпорадними, коли доводиться перекладати якийсь фаховий 

текст. Цілковите засвоєння усіх цих нюансів здебільшого 

приходить з практикою, проте, під час навчання викладач 

повинен дати студентам уявлення про їхнє існування. А 

відтак, рівень його власної професійної підготовки 

обов’язково повинен включати, принаймні, початки знань 

професійної термінології в тій галузі, у якій спеціалізуються 

його студенти – у нашому випадку військової та ІТ-сфери.  

Ефективність навчання, як уже говорилося, надзвичайно 



157 

сильно залежить від особистості викладача. Його широка 

ерудиція, знання матеріалу й самостійність його інтерпретації 

та подання, наведення різноманітних наукових і життєвих 

прикладів, щирий пафос, глибина пристрасті – усе це 

викликає непідробний інтерес вихованців. І навпаки, 

перевантаження записами лекційного матеріалу, цитатами, 

механічне завчання правил, відсутність власних оцінок 

відштовхують студентів від предмета, викликають 

байдужість до логічного й чуттєвого сприйняття, розуміння й 

запам’ятовування дисципліни. Лекція, яка просто 

віддзеркалює підручник чи конспект, підриває авторитет 

викладача, не розвиває пізнавального інтересу студента, не 

мобілізує його на активну творчу діяльність, а відтак не 

сприяє успішному засвоєнню мов. Відтак, найкращими 

можна вважати тих викладачів, які вміють розуміти потреби й 

індивідуальні особливості студентів, обирати найбільш дієві 

форми спілкування, підтримувати їхню впевненість у тому, 

що вони роблять справу, яка потрібна перш за все їм самим, 

справу справді цікаву й важливу. Викладач повинен мати 

широкий світогляд, високий інтелектуальний рівень 

викладання, уміти відповідати на запитання слухачів, що 

можуть виникати в ході занять, навіть якщо ці запитання не 

мають безпосереднього стосунку до вивчення мови; 

дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність 

слухачів; особистим прикладом втілювати ті принципи 

загальнолюдської й професійної моралі, які він хоче передати 

майбутнім фахівцям.  

На основі викладеного вище можна сформулювати такі 

висновки: забезпечення іншомовної професійної діяльності 

майбутніх фахівців покладається не тільки на викладачів 

іноземної мови, але різною мірою  на усіх викладачів закладу; 
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успішне вивчення іноземної мови професійного спрямування 

вимагає поєднання загальнокультурних та професійних 

інтересів студентів; професійна іншомовна підготовка повинна 

не тільки забезпечувати вивчення однієї мови, але й 

сприйняття однієї чи більше мов; навчання має передбачати 

занурення у відповідне мовне середовище (співпраця між 

закладами освіти, міжнародний обмін, мовні та професійні 

клуби); навчання має передбачати вивчення спеціальних 

дисциплін іноземними мовами, найперше англійською; 

викладач повинен постійно підвищувати свою кваліфікацію.  
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РОЗДІЛ 6. МЕДИЦИНА 

§ 6.1 ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЛОГІСТИЧНОГО

УПРАВЛІННЯ МЕДИЧНИМ ЗАКЛАДОМ В КРИЗОВИХ 

УМОВАХ 

Вступ. У статті висвітлено сутність понять «логістичне 

управління», «антикризове логістичне управління». Наведено 

особливості логістичного управління медичним закладом в 

кризових умовах. Визначено, що на сьогодні медичні заклади 

опинилися у фінансовій кризі, яка  широко охопила весь світ, 

в т.ч. і Україну, та негативно вплинула на становище 

суспільства, позначилася  на зниженні рівня здоров'я, сприяла 

зростанню смертності в окремих групах працездатного 

населення. У зв’язку з цим, визначено необхідність розробки 

антикризових заходів – одного з головних інструментів, який 

забезпечує стабільність і процвітання медичного закладу, 

постійне підвищення якості послуг. З’ясовано головне 

завдання будь-якого медичного закладу і будь-якого лікаря в 

умовах кризи – задоволення об'єктивно зростаючих потреб у 

медичній допомозі у зв'язку з погіршенням стану здоров'я 

населення. Також логістика повинна обслуговувати більшість 

пацієнтів таким чином, щоб в повній мірі використовувати 

здатність медичного закладу до своєчасного та належного 

постачання послуг. Виокремлено особливості, які 

позиціонують логістику як антикризовий інструмент 

менеджменту. Сформовано основні принципи  реалізації 

антикризового логістичного управління медичним закладом: 

системного підходу; тотальних витрат; логістичної 

координації і інтеграції; принцип розвитку логістичного 

сервісу; моделювання та інформаційно-комп'ютерної  
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підтримки; розробки необхідного комплексу підсистем; TQM 

(total quality management) – загального управління якістю; 

гуманізації всіх функцій і технологічних рішень у логістичній 

системі. Розроблено процес логістичного управління 

медичним закладом в умовах фінансової кризи. 

Переломний момент в послідовності процесів подій і 

дій являє собою кризу закладу. Під час кризи, заклад або 

ліквідується, але це екстремальна форма виходу з кризи, або 

успішно долає кризу. Між початком і завершенням кризи 

існують певні проміжки, які бувають різної тривалості. 

На сьогодні медичні заклади опинилися у фінансовій 

кризі, яка  широко охопила весь світ і негативно вплинула на 

становище суспільства в багатьох країнах, позначилася і на 

зниженні рівня здоров'я, сприяла зростанню смертності в 

окремих групах працездатного населення. У більшості 

країнах світу, в т.ч. Україні відбувається перерозподіл 

державних фінансових коштів, скорочуються і приватні 

джерела субсидування сфери охорони здоров'я. У цих 

складних умовах уряди уникають непопулярних заходів із 

зниження витрат на національні системи охорони здоров'я, а 

зберігаючи їх рівень, вимушено зменшують обсяги, технічне і 

кадрове забезпечення медичної допомоги, що позначається  

на її доступності та якості. У цих умовах значно зростає роль 

антикризового логістичного управління медичними 

закладами, яке і реалізується з урахуванням національних 

особливостей, сформованих політичних і соціальних 

тенденцій. Тому управління охороною здоров'я в кризовий 

період, безумовно, представляє значний інтерес. 

Основні питання логістики розкрито такими вченими, 

як І.В Бабій, В.Г. Банько, І.В. Гой, А.П. Долгов, Д.П. Іванова 

[3], А.Г. Кальченко, О.С. Каневський [4], Є.В. Крикавський 
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[6; 7],  Т.О. Колодізєва, О.В. Мельник [8], Г.Р. Руденко, 

Н.М. Тюріна, Н.В.  Чорнописька. Проблеми логістичного 

управління розглянуті у працях Н.Л. Богданової-Ползунової 

[11], Л.В. Забуранної [1], Н.В.  Котис [5], І.В. Струтинської 

[9], Р.В. Ціщик [5; 10], Т.Л. Якубовської [11].  

Виклад основного матеріалу. В умовах фінансової 

кризи, яка зачепила всі сторони суспільного життя необхідне 

формування нових підходів до управління діяльністю 

медичних закладів.  Останнім часом серед українських 

управлінців все більше говориться про необхідність так 

званого регулярного (раціонального, розумного) 

менеджменту, впровадження сучасних управлінських 

підходів у вітчизняних закладах. Тому тиск фінансової кризи 

і постійна конкурентна боротьба на тлі зростаючих вимог до 

поліпшення якості послуг, що надаються змушують багато 

закладів, які працюють в сфері охорони здоров’я, приділяти 

велику увагу такому аспекту, як логістичне управління. Це 

значно полегшує завдання збереження вже зайнятих 

ринкових позицій і допомагає забезпечити вихід на новий, 

більш досконалий рівень розвитку медичного закладу. 

В результаті у непростій ситуації, що склалася для будь-

якого медичного закладу актуальними стають питання 

економії і оптимального використання наявних ресурсів, 

оптимізації бізнес-процесів і отримання максимального 

ефекту від інвестицій. Вирішення всіх цих питань неможливо 

без правильної логістики. Логістика в усі часи була 

надзвичайно важливою ланкою на шляху до успішної 

реалізації планів. Оптимально вибудувана система 

логістичного управління медичним закладом приносить йому 

реальну конкурентну перевагу і дає поштовх для подальшого 

розвитку [5, с. 180]. 
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На думку І.В. Струтинської, логістичне управління – це 

процес приведення інфраструктури закладу до стану 

рівноваги або досягнення цілей з ефективного забезпечення 

та обслуговування логістичних процесів та операцій [9].  

Вчена Л.В.  Забуранна відмічає, що логістичне управління – 

це процес цілеспрямованого впливу на логістичні потоки з 

метою балансування їхнього руху [1].  

З нашої точки зору, поняття «логістичне управління 

медичним закладом» – це такий підхід організації діяльності, 

що ґрунтується на засадах та принципах логістики, 

характеризується системною комплексністю управління 

товарно-матеріальними, фінансовими, кадровими, 

інноваційними та інформаційними потоками з метою 

задоволення потреб закладу та споживачів медичних послуг з 

мінімальними витратами ресурсів та часу. 

Враховуючи вищезазначене, для створення ефективної 

системи логістичного управління у галузі охорони здоров’я 

необхідними є раціональне використання наявних ресурсів 

медичних установ, поєднання економічних інтересів закладів 

охорони здоров’я і споживачів медичних послуг [10, c. 169]. 

Відмітимо, що запобігання фінансовій кризі медичного 

закладу, ефективне її подолання і ліквідація негативних 

наслідків забезпечується в процесі особливої системи 

логістичного управління, що має назву «антикризового 

логістичного управління медичним закладом». 

Антикризове логістичне управління відрізняється від 

управління в звичайному режимі. Якщо весь арсенал підходів 

і методів останнього спрямований на розвиток і виживання 

закладу в довгостроковому аспекті (що включає в себе, в 

тому числі, і недопущення кризи), то методи першого 

націлені виключно на подолання вже назрілої кризи, 
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забезпечення виживання в короткостроковому аспекті [3, с. 

25]. 

Науковець Н.С. Захаренко під антикризовим 

управлінням розуміє  систему управлінських заходів щодо 

діагностики, попередження, нейтралізації та подолання 

кризових явищ і їх причин на всіх рівнях економіки [2]. 

На нашу думку, належним чином організована розробка 

антикризових заходів – це один з головних інструментів, який 

забезпечує стабільність і процвітання медичного закладу, 

постійне підвищення якості послуг. Це необхідний компонент 

сучасного стратегічного управління, ефективність якого 

підтверджується досвідом успішних міжнародних закладів. 

Ефективне антикризове управління медичним закладом 

призводить до підвищення рівня надання послуг навіть при 

несприятливих умовах. 

Як правило, до основних антикризових заходів 

відносять необхідність максимально можливої економії всіх 

наявних ресурсів, що в охороні здоров'я неприпустимо. Адже 

не можна вилікувати пацієнтів без діагностики, для чого 

необхідно новітнє обладнання, без лікарських засобів, при 

перебуванні на стаціонарному лікуванні не купувати 

продукти для харчування пацієнтів, необхідно утримувати 

штати для надання медичної допомоги і т.д. Внаслідок 

стрімкої появи і впровадження нових технологій для охорони 

здоров'я характерна висока і при цьому постійно наростаюча 

ресурсомісткість (але ніяк не здешевлення) кожного 

медичного закладу і кожного фахівця, що цілком логічно і 

повністю відповідає вимогам інноваційного розвитку [11]. 

В умовах кризи головне завдання будь-якого медичного 

закладу і будь-якого лікаря – задоволення об'єктивно 

зростаючих потреб у медичній допомозі у зв'язку з 
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погіршенням стану здоров'я населення. Принципи 

логістичного управління в кризових умовах повинні 

забезпечувати виконання основної цільової установки 

медичного закладу – обслуговувати пацієнтів на 

конкурентно-високому рівні. Це означає, що логістика 

повинна обслуговувати більшість пацієнтів таким чином, щоб 

в повній мірі використовувати здатність медичного закладу 

до своєчасного та належного постачання послуг.  

Говорячи про безпосереднє застосування принципів 

логістики в управлінні медичним закладом, необхідно 

зробити акцент на особливостях, які позиціонують її як 

антикризовий інструмент менеджменту (мал. 1). 
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Мал. 1 Особливості, які позиціонують логістику як 

антикризовий інструмент менеджменту 

Джерело: складено автором на основі [8; 11] 

Особливості, які позиціонують логістику як антикризовий 

інструмент менеджменту 

Потенціал логістики дозволяє збільшити 

організаційно-економічну стійкість медичного закладу на 

ринку. 

Це пов'язано з інтегративним ефектом логістичного 

менеджменту, який дозволяє об'єднати зусилля керуючого 

персоналу закладу, його структурних підрозділів і 

логістичних партнерів в наскрізному управлінні 

матеріальними і супутніми (інформаційними, сервісними, 

фінансовими) потоками в повному  логістичному 

ланцюжку. Це особливо необхідно в умовах фінансової 

кризи, коли логістика стає одним з інструментів 

антикризового управління.  

Інтегровані якості логістичних систем визначаються 

як здатність цих систем реалізовувати кінцеву мету – 

надання медичної послуги із заданою якістю конкретному 

споживачу в потрібний час в певному місці і з 

мінімальними  витратами 

Принципи і методи логістики орієнтовані на 

отримання ефективних рішень, а саме мінімізацію повних 

логістичних витрат медичного закладу. Зменшення  всіх 

видів витрат, які пов'язані з управлінням матеріальним 

потоком, витрат на транспортування, управління, зниження 

логістичних ризиків дозволяє медичному закладу звільнити 

фінансові кошти на додаткові інвестиції в нові технології, 

технічне переозброєння, маркетингові дослідження. 

Ефективні логістичні рішення можуть бути отримані 

менеджментом закладу не тільки за критерієм мінімуму 

повних витрат, але і за такими ключовими факторами як 
час виконання логістичних циклів і якість споживчого сервісу 
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Враховуючи вказані особливості на мал. 1, підвищення 

рівня організаційно-економічної стійкості медичного закладу 

забезпечує міжфункціональний і міжорганізаційний 

логістичний менеджмент, який усуває конфлікти між 

підрозділами закладу і забезпечує інтегровану взаємодію з 

логістичними партнерами у сфері охорони здоров’я. 

Узагальнюючи погляди вітчизняних науковців нами 

визначено комплекс принципів реалізації антикризового 

логістичного управління, які дозволяють ефективно 

управляти бізнес-процесами медичних закладів (мал. 2).  

Як видно з мал. 2, основними принципами  реалізації 

антикризового логістичного управління медичним закладом є 

наступні: системний підхід; тотальні витрати; логістична 

координація і інтеграція; принцип розвитку логістичного 

сервісу; моделювання та інформаційно-комп'ютерна  

підтримка; розробка необхідного комплексу підсистем; TQM 

(total quality management) – загальне управління якістю; 

гуманізація всіх функцій і технологічних рішень у 

логістичній системі. Впровадження даних принципів дає 

можливість побачити наскільки ефективно використовуються 

ресурси, виявити джерела втрат, оптимізувати діяльність 

персоналу з метою поліпшення кінцевих результатів 

діяльності. 

Відмітимо, що антикризове логістичне управління може 

бути малоефективним або більш ефективним. Ефективність 

антикризового логістичного  управління характеризується 

ступенем досягнення цілей пом'якшення, локалізації або 

позитивного використання кризи в зіставленні з витраченими 

на це ресурсами. Важко оцінити таку ефективність в точних 

розрахункових показниках, проте побачити її можна при 

аналізі і загальній оцінці управління, його успішності або 

прорахунків. 
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Комплекс принципів реалізації антикризового логістичного управління медичним 

закладом 

Принцип 

системного 

підходу 

Підхід до об'єктів дослідження як системам - одна з головних 
особливостей логістики. Максимальний ефект можна отримати 

тільки за умови, коли оптимізація роботи всіх підрозділів 

закладу функціонує як єдиний злагоджений механізм. Тому всі 
підрозділи необхідно розглядати як цілісну систему, щоб 

узгодити економічні інтереси окремих їх елементів, технічні 

питання, технологічні процеси і т. д. 

Принцип 
тотальних 

витрат 

Одне із основних завдань логістики - мінімізація сукупних 

логістичних витрат протягом всієї роботи закладу від 
первинного джерела послуги до кінцевого споживача. 

Необхідною умовою ефективного вирішення цього завдання є 

можливість точного вимірювання логістичних витрат, але це 
можливо лише за умови, якщо система обліку дозволяє витрати 

на логістику. Тому необхідно окремо виділяти і аналізувати 

витрати, визначати найбільш значущі, виявляти їх 

взаємозумовленість 

Логістичної 
координації і 

інтеграції 

В процесі логістичного управління необхідне досягнення 

узгодженої, інтегральної участі всіх підрозділів від  початку 
кризи і до кінця в управлінні всіма видами потоків при 

реалізації цільової функції 

Принцип 

розвитку 

логістичного 

сервісу 

У порівнянні з підвищенням якості надання послуги існує менш 

витратний шлях підвищення конкурентоспроможності 

медичного закладу, а саме досягнення сучасного рівня 
логістичного сервісу і його розвиток (забезпечення гнучкості, 

надійності і високої якості послуг: своєчасність отримання; 
підібраний перелік). 

Принцип 

моделювання та 

інформаційно-

комп'ютерної 

підтримки 

При аналізі, синтезі і оптимізації об'єктів та  процесів, що 

виникають в закладі широко використовуються різні моделі: 
математичні, графічні, фізичні, імітаційні та ін. Реалізація 

логістичного управління в даний час неможлива без відповідної 
інформаційно-комп'ютерної підтримки 

Принцип 

розробки 

необхідного 

комплексу 

підсистем

Забезпечує процес логістичного управління: технічний, 

економічний, організаційний, правовий, кадровий, екологічний 
та ін. 

Принцип TQM 
(total quality 

management) – 

загального 
управління 

якістю

Забезпечення надійності функціонування і високої якості 
роботи кожного підрозділу медичного закладу для 

забезпечення високої якості послуг, що надаються 
споживачам. 
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Мал. 2  Комплекс принципів реалізації антикризового 

логістичного управління медичним закладом 

Джерело: складено автором на основі [4; 6; 7; 8]. 

Так враховуючи вказані принципи процес ефективного 

логістичного управління медичним закладом в умовах 

фінансової кризи можна представити у вигляді дев’яти етапів. 

1. Здійснення постійного моніторингу фінансового

стану з метою раннього виявлення симптомів фінансової 

кризи. Такий моніторинг організовується в рамках загального 

моніторингу фінансової діяльності як самостійний його блок 

з метою виявлення ранніх ознак можливої фінансової кризи. 

На першій стадії в системі загального фінансового 

моніторингу встановлюється особлива група об'єктів 

спостереження, які формують можливе «кризове поле», тобто 

параметрів фінансового стану медичного закладу, порушення 

яких свідчить про його кризовий розвиток. На другій стадії в 

розрізі кожного з параметрів «кризового поля» формується 

система спостережуваних показників - «індикаторів

кризового розвитку». В систему таких індикаторів

включаються як традиційні, так і спеціальні фінансові 

показники, що відображають різні симптоми передкризового 

фінансового стану медичного закладу або його фінансову 

кризу. На третій стадії визначається періодичність 

спостереження показників - «індикаторів кризового 

розвитку». Як правило, показники цієї групи спостерігаються 

з найбільш високою періодичністю в загальній системі 

фінансового моніторингу. Більш того, в періоди високої 

динаміки факторів зовнішнього фінансового середовища, що 

реалізують загрозу фінансової кризи, основні з цих 

показників вимагають щоденного спостереження. На 
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четвертій стадії за результатами моніторингу визначаються 

розміри відхилень фактичних значень показників - 

«індикаторів кризового розвитку» від передбачених 

(планових, нормативних). На п'ятій стадії проводиться аналіз 

відхилень показників по кожному з параметрів «кризового 

поля». У процесі аналізу встановлюється ступінь відхилень, 

що викликали їх причини, а також можливий вплив таких 

відхилень на кінцеві результати фінансової діяльності. На 

шостій стадії за результатами моніторингу здійснюється 

попередня діагностика характеру розвитку фінансової 

діяльності медичного закладу та його фінансового стану. У 

процесі такої діагностики констатується «нормальний», 

«передкризовий» або «кризовий» фінансовий стан. 

2. Розробка системи профілактичних заходів щодо

запобігання фінансовій кризі при діагностуванні 

передкризового фінансового стану. Антикризове логістичне  

управління медичним закладом на цьому етапі 

характеризується як «управління слабкими сигналами», 

носить переважно превентивну спрямованість. На першій 

стадії оцінюється можливість запобігання фінансовій кризі в 

умовах майбутньої динаміки факторів зовнішнього і 

внутрішнього фінансового середовища закладу. На другій 

стадії в залежності від результатів такої оцінки 

диференціюються напрямки дій - їх спрямованість на 

запобігання фінансовій кризі або на пом'якшення умов її 

майбутнього протікання (якщо в силу активного впливу 

факторів зовнішнього фінансового середовища запобігти 

фінансовій кризі не можливо). На третій стадії розробляється 

система превентивних антикризових заходів, спрямованих на 

нейтралізацію загрози фінансової кризи. Основними з таких 

превентивних заходів є: реалізація частини зайвих або 
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невикористаних активів закладу з метою збільшення резервів 

фінансових ресурсів; конверсія в грошову форму дебіторської 

заборгованості та еквівалентів грошових коштів. На четвертій 

стадії за результатами реалізації превентивних антикризових 

заходів визначається їх ефективність (за рівнем досягнення 

поставлених цілей) і при необхідності вживаються додаткові 

заходи. 

3.Ідентифікація параметрів фінансової кризи при

діагностуванні її настання. Така ідентифікація здійснюється 

на основі класифікації фінансових криз закладу за 

результатами моніторингу показників - «індикаторів

кризового розвитку». 

4. Дослідження факторів, що зумовили виникнення

фінансової кризи медичного закладу і генеруючих загроз її 

подальшого поглиблення. Досліджується ступінь впливу 

окремих факторів на форми і масштаби фінансової кризи  в 

розрізі окремих параметрів «кризового поля». Також 

прогнозується розвиток факторів фінансової кризи і їх 

сукупний негативний вплив на розвиток фінансової 

діяльності закладу. 

5. Оцінка потенційних фінансових можливостей

медичного закладу щодо подолання фінансової кризи. Така 

оцінка багато в чому визначає спрямованість антикризових 

заходів і інтенсивність використання стабілізаційних 

механізмів. 

На першій стадії оцінюється обсяг чистого грошового 

потоку закладу, що генерується в кризових умовах його 

функціонування, і ступінь його достатності для подолання 

фінансової кризи. 

На другій стадії оцінюється стан страхових резервів 

фінансових  ресурсів  і  їх  адекватності масштабам загроз, що 
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генеруються фінансовою кризою. 

На третій стадії визначаються можливі напрямки 

економії фінансових ресурсів в період протікання фінансової 

кризи (економія поточних витрат; економія інвестиційних 

ресурсів за рахунок призупинення реалізації окремих 

реальних інвестиційних проектів і т.п.). 

На четвертій стадії визначаються можливі 

альтернативні зовнішні джерела формування фінансових 

ресурсів, необхідні для функціонування медичного закладу в 

кризових умовах і його виведення зі стану фінансової кризи. 

На п'ятій стадії оцінюється якісний стан фінансового 

потенціалу медичного закладу з позицій можливого 

подолання фінансової кризи - рівень кваліфікації менеджерів, 

їх здатність до швидкого реагування на зміни факторів 

зовнішнього фінансового середовища, ефективність 

організаційної структури логістичного управління і т.п. 

6. Вибір напрямків механізмів фінансової стабілізації

медичного закладу, адекватних масштабам його кризового 

фінансового стану. Вибір таких механізмів покликаний 

стабілізувати фінансовий стан шляхом відповідних 

перетворень найважливіших параметрів фінансової структури 

- структури капіталу, структури активів, структури грошових

потоків, структури джерел формування фінансових ресурсів.

7. Розробка і реалізація комплексної програми

виведення медичного закладу з фінансової кризи. 

Комплексний план заходів щодо виведення закладу із стану 

фінансової кризи розробляється в тих випадках, коли 

передбачається використання переважно внутрішніх 

механізмів фінансової стабілізації в рамках обсягу 

фінансових ресурсів, сформованих із внутрішніх джерел. Цей 

план містить такі основні розділи: перелік антикризових 
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заходів; обсяг фінансових ресурсів, що виділяються для їх 

реалізації; терміни реалізації окремих антикризових заходів; 

особи, відповідальні за реалізацію окремих антикризових 

заходів; очікувані результати фінансової стабілізації. 

8. Контроль реалізації програми виведення медичного

закладу з фінансової кризи. Такий контроль покладається, як 

правило, на головних менеджерів. Основна частина заходів 

комплексної програми виведення з фінансової кризи 

контролюється в системі оперативного фінансового 

контролінгу, організованого в закладі. Результати контролю 

виконання програми вимагають періодичного обговорення з 

метою внесення необхідних коректив, спрямованих на 

підвищення ефективності антикризових заходів. 

9. Розробка та реалізація заходів щодо усунення

медичним закладом негативних наслідків фінансової кризи. 

Система таких заходів у кожному закладі носить 

індивідуалізований характер і спрямована на подальшу 

стабілізацію якісних структурних перетворень його 

фінансової діяльності. 

Таким чином, в умовах кризи ефективна робота 

медичного закладу може бути забезпечена тільки 

раціональним витрачанням фінансових ресурсів, а ніяк не 

економією фінансових коштів. Формування потенціалу 

стабілізації медичних закладів і їх подальший стійкий 

розвиток нерозривно пов'язані із вдосконаленням системи 

антикризового управління на основі логістичних принципів. 

Висновки.  Отже, можна зробити висновок, що 

логістичне управління в медичному закладі в кризових 

умовах  виконує різноманітні функції. Однією з 

найважливіших завдань застосування принципів логістичного 

управління в медичних закладах служить координація 
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логістичних функцій і узгодження цілей зі споживачами 

послуг (пацієнтами). Логістичне  управління медичним 

закладом можна також розглядати як систему, що погоджує в 

єдине ціле управління як внутрішніми бізнес-процесами, так і 

бізнес-процесами партнерів. 

Впровадження принципів логістики в антикризовому 

управлінні призведе до гармонізації внутрішніх бізнес-

процесів, підвищення ефективності діяльності 

функціональних підрозділів, раціонального витрачання 

фінансових ресурсів, підвищення якості обслуговування 

пацієнтів, зміцнення репутації і авторитету медичного 

закладу. 
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§ 6.2 СОЦІАЛЬНИЙ ЕФЕКТ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ВІД

ВПРОВАДЖЕННЯ ГОСПІТАЛЬНИХ ОКРУГІВ 

Вступ. Трансформація організаційної структури 

ключових соціально-економічних сфер життєдіяльності 

громадян України є невід’ємною складовою перерозподілу 

функцій між загальнонаціональними та місцевими 

регуляторами. Важливим напрямом реформи децентралізації, 

реалізація якої триває до сьогодні, є оновлення моделі 

функціонування сфери охорони здоров’я, оскільки якість 

медичних послуг залишається визначальним фактором 

продуктивності праці та загального рівня життя населення. 

Обгрунтування соціального ефекту від застосування 

оновлених підходів здійснення медичного обслуговування, 

зокрема через організацію госпітальних округів є необхідним 

етапом на шляху розробки мультикомпонентної, інтегрованої 

концепції управління сферою охорони здоров’я на місцевому 

рівні. Обумовлені аспекти підтверджують актуальність 

окресленої проблематики. Відповідно, ця стаття являє собою 

оригінальне дослідження рівня соціального ефекту для 

населення від впровадження госпітальних округів у 

структуру вітчизняного сектору охорони здоров’я, а також 

аналіз основних чинників впливу на підвищення якості 

медичного обслуговування в контексті задоволення 

суспільних потреб на місцевому рівні. Методами 

дослідження, що використовувались під час написання 

наукової статті є: статистично-аналітичний, методи 

порівняння, аналізу та узагальнення, графічне і табличне 

моделювання. Проведене дослідження підтвердило, що 

соціальний ефект для населення від формування 
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розгалуженої мережі госпітальних округів є результатом 

збалансування інтересів всіх учасників соціально-

економічного середовища. Відповідно, високий рівень 

координації роботи загальнодержавних та місцевих 

регуляторів може стати передумовою мінімізації фінансово-

економічних та соціально-демографічних проблем на шляху 

здійснення децентралізації у секторі охорони здоров’я 

України. 

Виклад основного матеріалу. Сьогодні в Україні 

рівень якості медичного обслуговування залишається 

низьким. Такий показник є чинником стимулювання 

сукупності проблем соціально-демографічного характеру, 

зокрема незадовільного рівня життя населення та 

продуктивності праці, низьких соціальних стандартів, високої 

смертності громадян. Кожен із зазначених аспектів порушує 

організаційну структуру вітчизняного соціально-

економічного середовища та знижує результативність 

сучасних підходів регулювання стратегічно важливих сфер 

життєдіяльності суспільства. Оскільки сектор охорони 

здоров’я має найвагоміше значення у структурі управління 

якістю життя, то раціоналізація порядку надання медичних 

послуг є запорукою максимізації соціального ефекту для 

населення. Формування госпітальних округів може стати  

кардинально новим для вітчизняної практики механізмом 

налагодження співпраці держави, місцевих органів влади та 

населення, проте передумовою його ефективності є адаптація 

до складних соціально-економічних та політичних умов. 

Головним завданням держави на шляху проведення 

реформи децентралізації у сфері охорони здоров’я є побудова 

сприятливого соціально-економічного середовища. Адаптація 

концепції формування розгалуженої системи госпітальних 
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округів повинна здійснюватись через детермінування 

ключових факторів впливу на рівень сприйняття громадянами 

оновленого підходу медичного обслуговування. Оскільки 

максимізація соціального ефекту від здійснення 

трансформації сфери охорони здоров’я є 

загальнонаціональною стратегічною ціллю, то використання 

тактичних чи операційних регуляторних заходів є необхідною 

умовою успішної реалізації медичної реформи. 

Всебічний аналіз окресленої у науковій статті 

проблематики дозволяє зробити висновок, що визначення 

рівня соціальної ефективності для населення від створення 

розгалуженої системи госпітальних округів на території 

України є достатньо досліджуваною сучасними науковцями 

темою. Зокрема, обґрунтування соціальної значущості 

медичної реформи в контексті проведення децентралізації та 

процесу створення госпітальних округів здійснюється 

вітчизняними економістами, серед яких на особливу увагу 

заслуговують        праці        О. Сущ     [1],    Б. Райзберга      та  

О. Стародубцевої [2], Д. Карамишева, Н. Удовиченко [3],     
М.  Білинської [4],       М.   Щирби [5],       В.  Чернецького [7], 

К. Дейниховської [8] тощо. Інтерес до окресленої 

проблематики пов’язаний із бажанням науковців 

вдосконалити концептуальні основи управління сферою 

охорони здоров’я та прагненням вітчизняної влади до 

оптимізації соціально-економічних умов життєдіяльності 

громадян на рівня об’єднаних територіальних громад (далі – 

ОТГ). Відповідно, на основі аналізу статистично-аналітичних 

та теоретико-методологічних даних науковці продовжують 

розробку оновлених моделей управління соціально-економічним 

середовищем,    зокрема     медичним  сектором,    якість    послуг
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 якого безпосередньо впливає на рівень добробуту громадян 

України.  

Результати таких досліджень знаходять своє 

відображення у науково-практичних розробках вчених. 

Зокрема, поняття соціального ефекту та ефективності 

управлінських заходів органів загальнодержавної та місцевої 

влади охарактеризовані з позиції економічної та правової 

категорії. Зокрема, О.П. Сущ [1] стверджує, що соціальний 

ефект – це ознака, яка якісно характеризує результат 

здійснення певної діяльності порівняно з отриманою вигодою 

[1, с. 110]. Відповідно, існування соціального ефекту без 

отримання матеріальної чи іншої нематеріальної вигоди від 

реалізації реформаційних заходів неможливе. Окреслене 

твердження є прийнятним для характеристики різних сфер 

життєдіяльності суспільства, зокрема соціально-економічної, 

політичної, виробничо-господарської. В контексті 

дослідження раціональності медичної реформи, досягнення 

соціального ефекту означає отримання додаткових вигод 

громадянами від трансформації підходів надання послуг 

медичного характеру.  

За поглядами Б.А. Райзберга та О.Б. Стародубцевої [2], 

ефект – це результат, який досягнуто завдяки інвестування 

різного роду ресурсів у реалізацію стратегічного плану [2, с. 

221]. В свою чергу, такими інвестиціями можуть бути 

грошові чи людські ресурси, капітал, регуляторний і 

управлінський потенціал, а також інші компоненти, 

передбачені стратегією реформування. Відповідно, 

соціальний ефект для людей від впровадження госпітальних 

округів – це результат трансформації системи закладів 

охорони    здоров’я,  який    має   якісний   вимір   у     вигляді 
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прихильності громадян до вітчизняної медицини та 

загального рівня добробуту населення країни. 

Вітчизняні дослідники переконані [3, с. 129], що 

визначальною ознакою сучасної парадигми соціальної 

держави є дотримання принципів переорієнтації 

управлінської роботи органів влади на особистість, добробут 

громадян, а також безпеку і розвиток населення, що в 

сукупності визначає рівень соціального ефекту від здійснення 

регуляторних функцій державою. При цьому, максимізація 

соціального ефекту для населення від реформування 

сьогоденної системи охорони здоров’я, зокрема створення 

мережі госпітальних округів, можливе лише за умови 

дотримання теоретико-методологічних принципів. 

Узагальнюючи погляди дослідників можна визначити 

наступні науково обґрунтовані, а також законодавчо 

визначені засади роботи сфери охорони здоров’я: 

– принцип рівнодоступності громадян до медичних

послуг, що означає функціонування системи охорони 

здоров’я на засадах загальноприйнятих людських цінностей, 

притаманних соціальній державі [3, с. 129]; 

– принцип демократизації державного управління в

умовах реалізації медичної реформи [4, с. 211]; 

– принцип законодавчо визначеного порядку надання

медичних послуг та правового статусу пацієнтів [5, с. 23], 

рівноправності громадян щодо отримання медичної допомоги 

[6, ст. 4]; 

– принцип оновлення та трансформації організації

системи охорони здоров’я [7, с. 279]; 

–  принцип збереження попереджувально-

профілактичного характеру медичного обслуговування 

населення, тобто визначення сфери охорони здоров’я як 
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комплексного, мультикомпонентного, соціально-

орієнтованого середовища [6, ст. 4]; 

–  принцип гуманістичної спрямованості системи 

охорони здоров’я шляхом дотримання пріоритетності 

загальнолюдських потреб та інтересів над класовими чи 

загальнонаціональними [6, ст. 4]. 

Варто зауважити, що в контексті євроінтеграційного 

вектору реформування вітчизняного соціально-економічного 

сектору важливе значення мають європейські традиції впливу 

на якість соціальних послуг та підходи трансформації сфери 

охорони здоров’я [8].  

Таким чином, новоутворені госпітальні округи мають не 

лише виконувати функції мультикомпонентних об’єднань 

закладів охорони здоров’я, розміщених в межах певної ОТГ, 

але і впливати на якість життя громадян України шляхом 

виконання покладених на них обов’язків та дотримання 

принципів діяльності. 

Відповідно до проаналізованих джерел можна 

стверджувати, що скоординована робота загальнодержавних 

та місцевих органів влади в процесі проведення 

реформування вітчизняного сектору охорони здоров’я та 

створення госпітальних округів на засадах окреслених 

принципів може значно підвищити рівень соціальної 

ефективності медичних послуг для населення та 

максимізувати результативність роботи закладів охорони 

здоров’я на місцевому рівні.  

Метою написання наукової статті є обґрунтування рівня 

соціального ефекту для населення від впровадження 

госпітальних округів у структуру вітчизняного сектору 

охорони здоров’я, а також аналіз основних чинників, які 

безпосередньо впливають на підвищення якості медичного 
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обслуговування в контексті задоволення суспільних потреб 

на місцевому рівні. Для досягнення поставленої мети в 

процесі дослідження було сформовано та вирішено такі 

завдання: 

– проаналізувати сучасний стан реалізації медичної

реформи в Україні та визначити ключові аспекти максимізації 

соціального ефекту від створення розгалуженої системи 

госпітальних округів;  

–  визначити головні тенденції реалізації 

загальнодержавної реформи децентралізації у сфері охорони 

здоров’я шляхом опрацювання основних статистично-

аналітичних та інформаційних показників; 

– проаналізувати перспективні методи та підходи

підвищення якості медичних послуг на рівні госпітальних 

округів з метою досягнення максимального соціального 

ефекту для населення в майбутніх періодах. 

Питання реформування вітчизняної системи охорони 

здоров’я уперше було розглянуто в процесі розробки та 

прийняття Основ законодавства України про охорону 

здоров’я [7]. Законодавчо обумовлені принципи роботи 

медичних закладів є достатньо дієвими у практичній 

діяльності закладів охорони здоров’я, проте сучасна 

парадигма трансформації соціально-економічного 

середовища України визначає нові стандарти та вимоги до їх 

функціонування. Зокрема, реалізація реформи політичної, 

адміністративної та фіскальної децентралізації спонукає до 

розподілу повноважень щодо надання медичної допомоги 

населенню, тому було запропоновано новітній механізм 

координації роботи закладів охорони здоров’я на 

загальнонаціональному та місцевому рівнях – створення 

госпітальних округів. Процес реструктуризації медичної 
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сфери триває, проте рівень соціального ефекту для населення 

досі залишається невизначеним.  

Ключові причини низької соціальної ефективності 

медичного обслуговування в Україні, а також передумови 

проведення медичної реформи та зміни механізму надання 

медичної допомоги населенню можна об’єднати у дві 

узагальнюючі групи: фінансово-економічні та соціально-

демографічні, характеристика яких наведена на мал. 1. 

 Досягнення соціального ефекту для населення є 

важливим вектором реформаційної стратегії, оскільки 

усунення існуючих проблем соціально-демографічного 

характеру може стати не лише методом підвищення якості 

життя громадян, а і важливим стимулом на шляху сталого 

загальнодержавного розвитку, а також модернізації 

традиційних підходів організації медичного обслуговування. 

Мал. 1 Основоположні передумови проведення медичної 

реформи в Україні 

Джерело: складено автором за даними [9, с. 51]. 

ПЕРЕДУМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ РЕФОРМУВАННЯ СФЕРИ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

Фінансово-економічні, 

які пов’язані із: 

1. недосконалим підходом

розподілу фінансових ресурсів із

загальнонаціональних і місцевих

джерел;

2. недостатнім рівнем

інвестування у галузь охорони

здоров’я;

3. неефективним розподілом 

управлінських повноважень 

органів виконавчої влади в 

частині фінансового та 

матеріального забезпечення 

галузі. 

Соціально-демографічні, 

які пов’язані із: 

1. низькими стандартами життя

населення;

2. високим рівнем смертності;

3. низькою соціальною

ефективністю діючої системи

надання медичних послуг;

4. перманентним станом

соціально-економічних

трансформацій та складною

геополітичною ситуацією, які

стимулюють депопуляцію

населення.
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Отже, формування госпітальних округів є одним із 

напрямів реалізації реформи децентралізації в Україні. 

Стратегічною метою їх створення є наближення вторинних 

медичних послуг до громадян, підвищення рівня доступності 

та зручності отримання медичного обслуговування. Поетапне 

проведення реструктуризації сектору охорони здоров’я 

передбачає: 

– по-перше, формування мережі госпітальних округів:

окреслення ії меж, делегування повноважень та перерозподіл 

функціональних обов’язків між національними та місцевими 

виконавчими органами влади в контексті надання медичної 

допомоги населенню; 

– по-друге, створення госпітальних рад, як базових

регуляторів розвитку регіональної медицини; 

– по-третє, розробка стратегії функціонування 

медичного сектору на місцевому рівні шляхом прийняття 

Планів розвитку відповідних госпітальних округів, які 

формуватимуться на 5 років і визначатимуть щорічні 

проміжні показники досягнення соціального ефекту від 

медичної децентралізації в Україні. 

Основні  результати  реструктуризації вітчизняного 

сектору охорони здоров’я відображено в табл. 1.  
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Таблиця 1. 

Проміжні результати проведення реформи децентралізації 

у сфері охорони здоров’я (2017-2018 рр.) 

ПОКАЗНИКИ 2017 2018 

Кількість госпітальних округів, в т.ч. по 

областях: 
82 88 

Вінницька область 3 3 

Волинська область 4 4 

Дніпропетровська область 5 5 

Донецька область 6 6 

Житомирська область 4 4 

Закарпатська область - - 

Запорізька область 5 5 

Івано-Франківська область 5 5 

Київська область 4 4 

Кіровоградська область 3 3 

Луганська область 3 3 

Львівська область - 1 

Миколаївська область - 4 

Одеська область 9 9 

Полтавська область 4 4 

Рівненська область 3 3 
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Сумська область - - 

Тернопільська область 4 4 

Харківська область - 1 

Херсонська область 4 4 

Хмельницька область 3 3 

Черкаська область 5 5 

Чернівецька область 3 3 

Чернігівська область 4 4 

Кількість госпітальних рад 40 64 

Кількість ухвалених планів розвитку 

госпітальних округів 
15 173 

Джерело: складено автором за даними [10]. 

Таким чином, сформована структура госпітальних 

округів впорядкувала механізм фінансування сфери охорони 

здоров’я на місцях та стала поштовхом для подальшого 

підвищення результативності медичного обслуговування 

жителів ОТГ, зокрема максимізації соціального ефекту від 

отримання медичних послуг. Структура інвестування у 

розвиток місцевої медицини передбачає залучення коштів із 

різних джерел, зокрема державного бюджету, приватних 

компаній чи домогосподарств. Варто зауважити, що в 

результаті утворення мережі госпітальних округів частка 

фінансування у розвиток місцевої медицини зросла: у 2017 

році субвенція на розвиток медицини (в т.ч. у сільській 
місцевості) становила 4,0 млрд. грн., у 2018 році – 5,0 млрд. 
грн.,  у  2019  році  –  5,0  млрд.  грн.  Отримані    гроші    були 
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спрямовані на втілення соціально важливих проектів, 

реалізація яких мала позитивний вплив на соціально-

економічне та демографічне становище в ОТГ. Зокрема, 

станом на 10.01.2020 року в межах реалізації реформи 

децентралізації сфери охорони здоров’я було реалізовано 795 

стратегічно важливих проектів, з яких 153 передбачали 

оновлення інфраструктурного забезпечення медичної галузі – 

реконструкція та капітальний ремонт [10].  

Медична реформа досі триває, проте вже сьогодні 

можна побачити структурні зрушення у структурі медичного 

обслуговування населення. Соціальний ефект від 

реструктуризації сфери охорони здоров’я має своє 

відображення на рівні загального коефіцієнта смертності 

населення (в т.ч. коефіцієнта смертності дітей у віці до 1 

року), а також середній очікуваній тривалості життя при 

народженні і кількості населення в розрахунку на одного 

лікаря. Основні показники соціальної ефективності 

реструктуризації галузі охорони здоров’я (зокрема, створення 

госпітальних округів) відображено в табл. 2. 
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Таблиця 2. 

Зміни основних соціально-демографічних показників під 

впливом реструктуризації вітчизняної сфери охорони 

здоров’я (2017-2019 рр.) 

ПОКАЗНИКИ 2017 2018 2019 

Загальний коефіцієнт 

смертності, обидві статі (на 

100 тис. осіб), в т.ч.: 

1 453,9 1 485,7 1 472,7 

коефіцієнт смертності 

(жінки) 
1 383,6 1 404,2 1 389,0 

коефіцієнт смертності 

(чоловіки) 
1 534,9 1 579,5 1 569,0 

Середня очікувана 

тривалість життя (далі – 

ОТЖ) при народженні, 

обидві статі (років), в т.ч.: 

71,98 71,76 72,01 

ОТЖ при народженні 

(жінки) 
76,78 76,72 76,98 

ОТЖ при народженні 

(чоловіки) 
67,02 66,69 66,92 

Індекс здоров’я (%), в т.ч.: 62,0 61,6 63,6 

задоволені медичною 

допомогою в стаціонарі 
57,0 56,0 52,0 

оцінюють свій стан здоров’я 

як добрий або дуже добрий 
47,0 48,0 50,0 

Джерело: складено автором за даними [11; 12]. 

Відповідно до найважливіших показників громадського 

здоров’я, наведених в табл. 2, стан вітчизняної системи 
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охорони здоров’я можна охарактеризувати як недостатньо 

збалансований, а рівень соціальної ефективності 

реформаційних заходів низько результативним: протягом 

досліджуваних років залишається достатньо високий рівень 

загальної смертності  (1 472,7 на 100 000 тис. ос. населення 

підсумками 2019 року). Рівень ОТЖ при народженні є 

прийнятним для вітчизняної соціально-демографічної 

ситуації у країні (узагальнений показник дорівнює 72,01 

років), проте на фоні більшості розвинених країн світу 

залишається недостатньо високим, що призводить до 

значного розриву у величині середньої тривалості життя в 

Україні та європейських країнах. Варто зауважити, що 

узагальнений показник ОТЖ у країнах-членах ЄС становить 

81,0 роки, зокрема, у Швейцарії – 83,3 роки, у Іспанії – 83,1 

роки, у Франції – 82,9 роки, у Італії – 82,8 роки, у Ісландії – 

82,4 роки [13].  

Проте, позитивна тенденція притаманна загальному 

індексу здоров’я в Україні, який розрахований за 

результатами загальнонаціональних досліджень, проведених 

у 2017-2019 роках: станом на 2019 рік показник збільшився 

на 3,25% в порівнянні із аналогічним періодом 2018 року. 

Тому, на нашу думку, сьогоденне проведення реформаційних 

заходів у сфері охорони здоров’я не матиметь миттєвого 

соціального ефекту для населення, проте поступова зміна 

медичного сектору є запорукою створення новітньої системи 

медичного обслуговування у майбутніх періодах. Відповідно, 

подальше дослідження доцільно зорієнтувати на визначенні 

взаємозалежності між рівнем індексу здоров’я в Україні та 

етапами реалізації реформи децентралізації сфери охорони 

здоров’я шляхом формування розгалуженої мережі 

госпітальних округів (мал. 2). 
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         Мал 2 Взаємозалежність рівня індексу здоров’я та 

реалізації реформаційних заходів в межах реструктуризації 

сфери охорони здоров’я України 

Джерело: складено автором за даними [12; 14]. 
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Короткострокові заходи 

(2015-2016 рр.):

1. Сформувати оптимальний

механізм громадського здоров'я 

шляхом підвищення рівння 

гарантування якості медичного 

обслуговування на місцевому 

рівні та прийняття відповідної 

законодавчої бази;

2. Провети законодавчі зміни та 

оновлення нормативно-

правового забезпечення сфери 

охорони здоров'я; 

3. Розпочати реструктуризація

закладів охорони здоров'я 

шляхом формування 

госпітальних округів;

4.  Встановити інституційні 

принципи самоврядування 

лікарів. на місцевому рівні;

5. Провести заходи із 

детального моніторингу і 

оцінки майбутніх дій;

6. Встановити гарантований 

рівень безоплатної медичної 

допомоги, а також розширити 

практику відшкодування цін на 

медикаменти у рамках 

амбулаторного лікування.

Середньострокові заходи 

(2017-2018 рр.):

1. Здійснити функціональне

реструктурування центральних та

регіональних органів управління у сфері 

охорони здоров’я;

2. Продовжувати підготовку персоналу 

до реструктуризації через стимулювання

професійного розвитоку;

3. Оновити інструменти забезпечення

прозорості та звітності, пов’язані з 

новоутвореними госпітальними 

округами та автономністю закладів 

охорони здоров’я;

4. Продовжити розробку нових 

стандартів медичного обслуговування

громадян, що базуються на засадах 

науково-доказової медицини;

5. Оновити норми гарантованого обсягу 

медичної допомоги, вводячи програмно-

цільовий метод фінансування; створити 

підґрунтя для реалізації принципу 

справдливого фінансування галузі на 

місцевому рівні;

6. Розробити нову регуляторну базу для
приватно-публічних партнерств у сфері 
охорони здоров’я на державному та
місцевому рівнях.

Довгострокові заходи 

(з 2018 року і до сьогодні):

1. Оновити законодавство 

про систему керування

якістю послуг в охороні 

здоров’я на державному та 

місцевому рівнях, що 

враховує постанови ЄС;

2. Розробити ряд 
законодавчих актів про 
стандарти, правила та норми 
системи забезпечення якості 
медичної допомоги 
(зркрема на рівні
госпітальних округів);

3. Оновити механізм

співпраці із лікарями 

шляхом введення порядку 

ліцензування діяльності 

лікарів та укладання із ними 

угод; сприяти автономізації 

закладів охорони здоров’я

на рівні ОТГ;

4. Продовжити розвиток 
системи безперервної освіти 
усфері охорони здоров’я на
загальнодержавному, 
регіональному  та місцевому 
рівнях.
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Отже, існує стала тенденція до покращення рівня 

індексу здоров’я громадян України під впливом поетапного 

впровадження регуляторних заходів. Наведені аспекти 

свідчать про перспективність створення новітнього підходу 

до організації моделі надання медичної допомоги, стратегічна 

мета функціонування якої має стати максимізація соціального 

ефекту для населення в результаті проведення 

реструктуризації сектору охорони здоров’я та створення 

госпітальних округів. Оновлений підхід роботи медичної 

сфери визначає загальнолюдські потреби базовими 

цінностями соціально-економічного середовища. А тому, 

подальша робота загальнодержавних реформаторів 

державного і місцевого рівнів передбачає (мал. 3): 
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Мал. 3 Основні вектори реструктуризації сектору 

охорони здоров’я в контексті підвищення соціального ефекту 

для населення 

Джерело: складено автором за даними [14]. 

І. ОРІЄНТОВАНІСТЬ НА НАСЕЛЕННЯ

1. дотримання потреб та інтересів громадян, які є учасниками

системи охорони здоров’я (пацієнтів та працівників);

2. орієнтованість реформаційних заходів у сфері охорони здоров’я

на якість та безпечність послуг, що надаються населенню;

3. координація роботи загальнодержавних та місцевих соціальних

інституцій, діяльність яких залежить від взаємоузгодженості дій

різних учасників сектору охорони здоров’я, включаючи

управлінців, постачальників і покупців послуг, дослідників та

теоретиків у галузі реформування вітчизняної медицини.

ІІ. ОРІЄНТОВАНІСТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ

1. результативність медичної допомоги та/або профілактичних

програм на рівні госпітальних округів, фінансова захищеність

пацієнтів, ефективність використання коштів на місцевому рівні;

2. збалансування роботи державних та приватних учасників

сектору охорони здоров’я на засадах соціальної ефективності та

економічної доцільності, тобто залучення приватних надавачів

послуг повинне здійснюватись лише в тому разі, коли вони дійсно

призведуть до кращих результатів або зменшать витрати на надання

послуг із збереженням рівня якості медичного обслуговування.

ІІІ. ОРІЄНТОВАНІСТЬ НА ВТІЛЕННЯ 

Оновлення моделі функціонування сфери охорони здоров’я 

шляхом створення госпітальних округів має підвищити 

ефективність механізму фінансування видатків на місцевому рівні 

та оптимізувати надання послуг для населення, що спричинить 

зниження ризикованості медичного обслуговування, збільшить 

прихильність споживачів послуг та підвищить рівень довіри до 

галузі. Таким чином, реформаційні заходи мають бути спрямовані 

на втілення стратегічно важливих цілей, передбачених соціально-

економічною політикою держави, досягнення яких 

прямопропорційно збільшить соціальний ефект для громадян.  
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Таким чином, модернізована система медичного 

обслуговування в перспективі має базуватись на окреслених 

засадничих принципах, які, беззаперечно, можна вважати 

фундаментальними аспектами трансформації підходів 

надання медичної допомоги на місцевому рівні, а також 

стимулювання соціального ефекту для населення від 

впровадження госпітальних округів. 

Висновки. Отримані результати є важливими на шляху 

підвищення соціального ефекту для населення від 

трансформації сектору охорони здоров’я. Здійснення 

децентралізації у окресленій суспільно важливій галузі є 

необхідною умовою покращення загальної якості життя 

громадян, підвищення рівня довіри до медичного 

обслуговування та зміцнення загальнодержавного соціально-

економічного середовища. Подальша реформаційна робота 

має бути спрямована на:  

–  по-перше, підвищення результативності роботи 

персоналу на рівні госпітальних округів. Професійно 

кваліфіковані та ретельно підібрані кадри здатні забезпечити 

надання конкурентоздатних медичних послуг, а тому, на 

нашу думку, професіоналізм працівників сфери охорони 

здоров’я  може стати визначальним чинником якості та 

стандартів життя вітчизняного населення; 

– по-друге, впорядкування інформаційних потоків між

різними рівнями здійснення медичного обслуговування. 

Інформаційно-аналітичне забезпечення роботи госпітальних 

органів має передбачати використання оновлених 

загальнодержавних теоретико-методологічних чи практичних 

підходів взаємодії із пацієнтами та іншими учасниками сфери 

охорони здоров’я; 



– по-третє, забезпечення рівнодоступності населення до

медичних послуг, що є важливим вектором зниження 

соціальної диференціації та розшарування суспільства; 

–  по-четверте, здійснення розподілу фінансових 

ресурсів між госпітальними округами на засадах соціальної 

справедливості. Впорядкування фінансових потоків є 

гарантією стабільної якості медичного обслуговування 

населення; 

– по-п’яте, реалізація управлінської політики у сфері

охорони здоров’я шляхом використання оновлених, 

адаптованих до вітчизняного соціально-економічного 

середовища інструментів. Координація дій учасників 

окресленої галузі є запорукою стабілізації роботи 

госпітальних округів. 

Таким чином, соціальний ефект є результатом 

адекватного реагування регуляторів на потреби населення і 

раціонального використання наявного ресурсного потенціалу 

галузі охорони здоров’я. 
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