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Шановна редакціє, автори та читачі! 

 Прийміть щирі вітання із виходом № 1 

(1) 2020 друкованого журналу «Наукові

перспективи».

Наукове видання відрізняється потужним 

інтелектуальним потенціалом, якісною подачею 

інформації, різноманітним спектром 

досліджуваної проблематики і високим рівнем 

науковості.  

Вважаю, що журнал займе свою нішу 

всерйоз і надовго, стане надійним 

співрозмовником і путівником у бурхливому 

вирії наукових досягнень та відкриттів. 

У випуску ви ознайомитеся із дослідженнями діяльності суб’єктів 

національного ринку медичних послуг в Україні в умовах реформування 

системи охорони здоров’я; розвитком напрямів підвищення ефективності 

інформаційно-аналітичного та ресурсного забезпечення функціонування 

механізмів забезпечення національної безпеки України у контексті 

європейського досвіду; тенденціями модернізації механізмів державного 

регулювання у сфері боротьби з організованою злочинністю 

Бажаю всьому колективу видання подальших успіхів і невичерпної 

енергії, здоров’я і щастя, добра і благополуччя! 

З повагою, 

Проректор Міжрегіональної Академії 

управління персоналом, доктор наук з 

державного управління, професор, 

Заслужений юрист України      
Є.О. Романенко
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Шановні коллеги! 

 Вітаю вас, редакцію, весь творчий колектив і 

авторів журналу «Наукові перспективи» з виходом його 

першого номера! 

Життя вітчизняної наукової спільноти нашої країни 

надзвичайно насичене і різноманітне. Тому поява такого 

щомісячного видання як «Наукові перспективи» цілком 

закономірна. Журнал є унікальним «майданчиком» для 

обговорення актуальних питань розвитку державного 

управління, права, економіки та медицини. Видання вже 

знайшло живий відгук широкого кола читачів різних галузей наук. 

У випуску журналу ви ознайомитеся із: визначенням проблемних питань 

формування вітчизняних механізмів забезпечення роботи пожежної охорони; 

сучасними напрямами реалізації державного регулювання інвестиційними 

процесами у сфері будівництва соціального житла в країнах Європейського 

Союзу; вивченням особливостей застосування логістики в частині її складових 

(кадрової, ресурсної, управлінської та фінансової) крізь призму діяльності 

медичних закладів. 

Бажаю нових творчих досягнень, реалізації цікавих проєктів, стабільних 

тиражів, міцного здоров’я, благополуччя і процвітання! 

  З повагою,

Президент громадської організації 
«Асоціація науковців України»,
доктор економічних наук, професор,   
Заслужений працівник освіти України  О.І. Дацій 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ МЕХАНІЗМІВ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ  

Анотація. У статті досліджені проблемні питання формування вітчизняних 

механізмів забезпечення роботи пожежної охорони. Відмічено, що державні 

органи контролю за протипожежною охороною мають певні обмеження в 

проведенні перевірок та не наділені необхідними повноваженнями: не мають 

права на опрацювання проектної документації щодо введення обладнання в дію 

та прийняття участі у процесі введення в експлуатацію ліцензіата. Тому, є 

необхідним змінити цю ситуацію шляхом розширення даних повноважень 

таких органів для збільшення ефективності пожежного контролю.   

Акцентовано, що проблемним питанням забезпечення пожежної безпеки в 

Україні, також, є територіальне розміщення пожежних депо – наявні норми, які 

регулюють формування підрозділів пожежної охорони у селах, на жаль, не 

дозволяють оперативно реагувати на виникнення пожеж та вчасно приїжджати 

на виклики, що, відповідно, збільшує кількість смертей під час пожеж. 

Відмічено, що, сьогодні, реформування Державної служби з надзвичайних 

ситуацій та курс стратегічного удосконалення її діяльності направлені на 

плавний перехід від державного нагляду за функціонуванням суб’єктів 

mailto:andnv@ukr.net
mailto:niv1966@ukr.net
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господарської діяльності галузі пожежної безпеки до впровадження 

національної системи запобігання виникненню надзвичайних ситуацій різного 

характеру (в тому, числі і профілактики виникнення пожеж). Зазначено, що 

Україна впроваджує у життя державну політику у галузі цивільного захисту 

населення, територіальних громад через реформування цього напряму, 

проведення різноманітних тренінгів, організацію навчальних процесів, 

створення професійних пожежних підрозділів та добровільних пожежних 

загонів, реалізацію пілотних проєктів та фінансування заходів протипожежної 

охорони. Однак, така політика малоефективна та майже немає позитивних 

результатів, зокрема, через відсутність інноваційного та ефективного 

оснащення та технічних засобів, в тому числі, автомобілів, а, також, низький 

ступінь професійної підготовленості службовців тощо 

Ключові слова: механізми державного управління, автоматизована 

система оповіщення населення щодо виникнення пожеж, проблеми, 

забезпечення роботи пожежної охорони, Державна служба з надзвичайних 

ситуацій, засоби індивідуального захисту. 
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PROBLEM ISSUES OF IMPLEMENTATION OF DOMESTIC 

MECHANISMS FOR PROVIDING FIRE PROTECTION 

Abstract. The article examines the problematic issues of the formation of domestic 

mechanisms to ensure the work of fire protection. It is noted that the state fire control 

authorities have certain restrictions in conducting inspections and are not endowed 

with the necessary powers: they do not have the right to develop project 

documentation for commissioning of equipment and participation in the 

commissioning of the licensee. Therefore, it is necessary to change this situation by 

expanding the powers of such bodies to increase the effectiveness of fire control. 
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It   is  emphasized   that  the  problematic  issue  of  fire  safety in 

Ukraine is also the   territorial  location  of  fire depots  -  the  existing  rules

governing   the   formation  of   fire   departments   in  villages,  unfortunately, do

not  allow  to  respond quickly  to  fires  and  timely arrival  of

calls, which, respectively , increases the number of deaths during fires. 

It is noted that today, the reform of the State Emergency Service and the 

course of strategic improvement of its activities are aimed at a smooth transition 

from state supervision over the functioning of economic entities in the field of fire 

safety to the introduction of a national emergency prevention system. and fire 

prevention). It is noted that Ukraine implements the state policy in the field of 

civil protection of the population, territorial communities through reforming this 

area, conducting various trainings, organizing educational processes, creating 

professional fire departments and volunteer fire brigades, implementing pilot 

projects and financing fire protection measures. However, such a policy is 

ineffective and has almost no positive results, in particular due to the lack of 

innovative and efficient equipment and technical means, including cars, as well as 

the low level of professional training of employees, etc. 

Key words: mechanisms of public administration, automated system of 

notification of the population on occurrence of fires, problems, maintenance of 

work of fire protection, State service on emergency situations, means of individual 

protection. 

Постановка проблеми. Важливим компонентом успішного 

функціонування системи протипожежної безпеки на будь-якому підприємстві 

та системи пожежної безпеки об’єктів захисту є сучасне оснащення засобами 

охорони праці та техніки безпеки. Такі технічні засоби постійно оновлюються, 

їх ефективність підвищується, згідно з сучасними вимогами пожежної безпеки, 

та значно розширюється спеціалізація їх застосування. Саме тому, вони мають 

бути спроектовані професійно та грамотно, монтуватись підготовленими 

фахівцями та знаходитись у постійному кваліфікованому обслуговуванні. 

На жаль, на практиці, низький рівень ефективності роботи таких систем 

викликаний непрофесійним монтажем у процесі установки обладнання. 

Невідповідна якість робіт таких організацій спричинена відсутністю 

забезпеченості фахівцями необхідної кваліфікації та сучасним оснащенням 

лабораторно-аналітичної спеціалізації, яке необхідне для проведення повної 

перевірки за додержанням вимог роботи протипожежних систем. 

Аналіз досліджень та публікацій. Питанням дослідження особливостей 

вітчизняних  механізмів  забезпечення  роботи   пожежної   охорони   приділяли  
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увагу українські вчені як: Андрієнко М. В., Рогуля А. О., Борис  О.П.,  Бойко О. 
А. та ін. Але в науковій літературі не достатньо висвітлені  аспекти   правильної
оцінки ефективності роботи систем протипожежної охорони. Тому, стає 

актуальним розкриття суті проблемних аспектів роботи пожежної охорони для 

захисту населення від пожеж, особливо, у селах.  

Метою статті є визначення проблемних питань формування вітчизняних 

механізмів забезпечення роботи пожежної охорони.     

Виклад основного матеріалу дослідження. Майже відсутні спеціалісти, 

які професійно підготовлені та кваліфіковані для проведення правильної оцінки 

ефективності роботи систем протипожежної охорони після їх монтажу, що, в 

свою чергу, не дає змоги необхідним чином визначити наявні дефекти та 

порушення у роботі у процесі проектування та введення в експлуатацію таких 

систем. Дуже часто такі проблеми зустрічаються на промислових об’єктах усіх 

без виключення галузей.  

На об’єктах найчастіше приймаються роботи щодо забезпечення пожежної 

безпеки працівниками, які не мають досвіду та необхідних професійних знань 

та навиків у проведенні якісної оцінки таких робіт. Формування висновків про 

належну відповідність виконання таких робіт здійснюється на підставі певних 

документів та технічних засобів, які надають у технічному завданні для 

виконання робіт, непідготовленими в цій сфері працівниками.  

Інституції, які займаються документацією по ліцензійному контролю, в 

повному обсязі, не можуть оцінити виконання вимог підприємства, яке 

перевіряють. Такі вимоги виставляють до проектування, установки, технічного 

обслуговування та ремонту обладнання для забезпечення протипожежної 

охорони будівель і споруд, які визначаються нормативно-правовою 

документацією. На нашу думку, така ситуація зумовлена тим, що ліцензіат у 

процесі монтажу та обслуговування такого обладнання на території своєї 

власності не зацікавлений в надмірній увазі органів державного пожежного 

контролю, а значить, відповідно не зацікавлений і у високій якості виконаних 

робіт. Державні органи контролю за протипожежною охороною мають певні 

обмеження в проведенні перевірок та не наділені необхідними 

повноваженнями: не мають права на опрацювання проектної документації 

щодо введення обладнання в дію та прийняття участі у процесі введення в 

експлуатацію ліцензіата. Тому, є  необхідним змінити цю ситуацію шляхом 

розширення даних повноважень таких органів для збільшення ефективності 

пожежного контролю [1, c. 39-40].   

Проблемним питанням забезпечення пожежної безпеки в Україні, також, є 
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територіальне розміщення пожежних депо – наявні норми, які регулюють 
формування  підрозділів  пожежної  охорони  у  селах,  на  жаль, не  дозволяють
оперативно реагувати на виникнення пожеж та вчасно приїжджати на  виклики, 

що, відповідно, збільшує кількість смертей під час пожеж. 

Існують нормативи для часу прибуття першого пожежного автомобіля на 

місце виклику (для міст – 10 хвилин, для сільської місцевості – 20-25 хвилин), 

які затверджені постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

критеріїв утворення державних пожежно-рятувальних підрозділів (частин) 

Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в адміністративно-

територіальних одиницях та переліку суб’єктів господарювання, де 

утворюються такі підрозділи (частини)» № 874 від 27 листопада 2013 року [2]. 

Визначення різного часу прибуття для різних типів населених пунктів порушує 

положення 24 статті Конституції України [3], яка гарантує рівні права усім без 

виключання громадянам країни.  

Офіційні статистичні дані дають такі цифри щодо стану пожежної безпеки: 

територія обслуговування одним пожежним депо в Україні складає 624 км² (у 

структурі країн Європейського Союзу: у Німеччині − 11 км², у Польщі −19 км²,

у Франції – 99 км² ), а кількість одиниць пожежної техніки на території 1000 

км² найменша серед таких країн – 6 одиниць (для порівняння, у Німеччині – 

122 одиниці). 

Результати досліджень пожеж у питаннях рівня смертності населення 

свідчать про прямий зв’язок між часом безпосереднього прибуття пожежної 

команди, а, також, умов поширення пожежі та кількістю людей, які померли у 

випадку їх виникнення. Протягом 2018 року, близько 30 % жителів міста та 40 

% жителів сіл, які стали жертвами пожеж, загинули через невчасне прибуття 

пожежних підрозділів на місце виклику: час приїзду пожежних автомобілів 

перевищував нормативний час згідно зі стандартами пожежної охорони, що 

найчастіше спричинене невдалим місцезнаходженням пожежних депо та їх 

чималою віддаленістю від населених пунктів [4, c. 88].  

До того ж, існує колосальна різниця між принципами розрахунку 

дислокації підрозділів пожежно-рятувальних служб України та інших країн 

світу, таких як: Німеччина, Франція, США. Відмінності базується на великій 

різниці у кількості пожежних на кожну адміністративно-територіальну 

одиницю – їх має бути достатньо для ефективного та  швидкого гасіння 

пожежі, чого апріорі просто не існує в українських містах та селах. Для 

правильних розрахунків за основу необхідно брати не нормований час 

прибуття підрозділу пожежної охорони на місце виклику, а й інші параметри, 

серед яких [5]: 
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– час початку гасіння пожежі – визначається розрахунком часу прибуття
та підготовки і розгортання підрозділу пожежної служби (має бути меншим, 
ніж час вільного розвитку пожежі – до 10 хвилин);

– критичний час для надання першої медичної допомоги постраждалим –
до 14 хвилин, коли ще можливо реанімувати жертву пожежі внаслідок впливу 
продуктів горіння на неї.

Сьогодні, реформування Державної служби з надзвичайних ситуацій та 
курс стратегічного удосконалення її діяльності направлені на плавний перехід 
від державного нагляду за функціонуванням суб’єктів господарської діяльності 
галузі пожежної безпеки до впровадження національної системи запобігання 
виникненню надзвичайних ситуацій різного характеру (в тому, числі і 
профілактики виникнення пожеж) [6].  Згідно з цим курсом, основним 
проблемним питанням визначено: недосконалість організації реагування та 
проведення робіт по ліквідації надзвичайних ситуацій різного характеру, в 
тому числі, пожеж, через недостатнє фінансування таких заходів з державного 
бюджету. Відсутність необхідного фінансового забезпечення не дає 
можливості утримувати потрібну кількість підрозділів пожежної служби, 
належним чином забезпечувати їх матеріально-технічними ресурсами та 
обладнанням, з чим ми можемо повністю погодитись.  

У процесі реалізації Стратегії реформування Державної служби з 
надзвичайних ситуацій визначаються заходи щодо делегування повноважень у 
галузі цивільного захисту на регіональний рівень, прискорення та поліпшення 
взаємодії державно-владних органів, органів місцевого самоврядування, 
підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та місцевих 
пожежних команд, донесення до місцевих громад необхідних методичних 
рекомендацій для організації добровільних пожежних підрозділів, 
врегулювання основних питань щодо забезпечення пожежної безпеки країни за 
допомогою вдосконалення діючих нормативно-правових актів цієї сфери [7, c. 199].   

Маємо констатувати той факт, що на території України зафіксовано 
майже 29 тисяч сіл, 35 % населення проживає у сільській місцевості. Високий 
ступінь захисту жителів є однією з важливих передумов їх безпечної 
життєдіяльності та швидкого соціального-економічного розвитку регіонів. На 
жаль, на сьогоднішній день, не зважаючи на реформування у напрямі 
децентралізації владних повноважень у сфері безпеки життєдіяльності, існує 
значна загроза виникнення надзвичайних ситуацій різного характеру [8, c. 111].  

Нагальною та доволі актуальною проблемою в Україні є забезпечення 
пожежної охорони та захист населення від пожеж у селах. Причинами тому, на 
даний момент часу, є низький рівень забезпеченості пожежних підрозділів 
засобами    індивідуального   захисту,    спеціальним   одягом,   оснащенням   та  
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спорядженням, незадовільний технічний стан автомобілів пожежної охорони та 
відсутність пального для нього, відсутність необхідної кількості службовців в 
пожежно-аварійних загонах, непристосованість систем водопостачання сіл, 
водонапірних веж для забору води для гасіння пожеж взимку тощо [9]. 

Розглядаючи питання забезпечення пожежної безпеки територіальних громад, 
головними проблемами є низький рівень протипожежного захисту жителів сільської 
місцевості з великим відсотком смертності населення та грандіозними матеріальними 
збитками. Для вирішення цієї ситуації об’єднаним територіальним громадам України 
необхідно сформувати, як мінімум,  п’ятсот місцевих пожежних підрозділів.

Україна впроваджує у життя державну політику у галузі цивільного захисту 
населення, територіальних громад через реформування цього напряму, проведення 
різноманітних тренінгів, організацію навчальних процесів, створення професійних 
пожежних підрозділів та добровільних пожежних загонів, реалізацію пілотних 
проєктів та фінансування заходів протипожежної охорони. Однак, на нашу думку, 
така політика малоефективна та майже немає позитивних результатів через ряд 
причин, серед яких [8, c. 111]: 

− недостатня кількість професійно підготовлених службовців;
− незадовільні умови роботи для працівників;
− низький рівень державного фінансування професійних та добровільних

пожежно-рятувальних підрозділів;
− відсутність інноваційного та ефективного оснащення та технічних засобів, в

тому числі автомобілів;
− низький ступінь професійної підготовленості службовців тощо.
Разом з тим, все таки, важливим аспектом є відповідна позиція органів

місцевого самоврядування та їх безпосередня взаємодія з державно-владними 
органами. Однак, через недофінансування державою та безініціативність таких 
структур процес реалізації передбачуваних заходів гальмується. 

Висновки. З огляду на все вищезазначене, можна говорити про необхідність 
ґрунтовного реформування механізму кадрового забезпечення Державної служби з 
надзвичайних ситуацій [10, c. 67; 11].

У процесі дослідження та визначення основних проблем розвитку механізмів 
регулювання пожежної безпеки в Україні, можна зазначити, що недостатній рівень 
забезпеченості структур пожежної охорони зумовлений не тільки об’єктивними 
причинами (низьким рівнем фінансового забезпечення, недостатньою кількістю 
особового складу та посереднім рівнем його професійної підготовки, застарілістю 
автоматичних систем протипожежного захисту, а також іншого спеціалізованого 
обладнання та технічних засобів), а й а й недоліками та прорахунками в управлінні 
державно-владними органами різних рівнів.
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Публічне адміністрування галузі забезпечення пожежної безпеки 

фактично  представляє  собою  безперервний  та  всеохоплюючий  у часі 

процес, який  має  здійснюватися  згідно з  діючими  законодавчими  нормами. 

Саме це, на нашу думку, найголовніше непорозуміння  та проблемне 

питання, яке не  дає змоги приймати ефективні та вчасні управлінські 

рішення у державі та, відповідно, не створює необхідних умов для 

результативного функціонування дієвої системи протидії та попередження 

виникнення пожеж. 
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СУБ’ЄКТИ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ В 

УКРАЇНІ 

Анотація. У статті висвітлено функціональні напрями діяльності 

суб’єктів національного ринку медичних послуг в Україні, що є одним із 

елементів механізму державного управління галуззю охорони здоров’я. 

Виділено 4 основні рівні суб’єктів: суб’єкти державного регулювання та 

визначення стратегії розвитку галузі; суб’єкти управління, нагляду та 

контролю; суб’єкти, що є виконавцями та постачальниками послуг; суб’єкти – 

отримувачі послуг (пацієнти). Розвиток ринку медичних послуг України 

призвів до виникнення медичних суб’єктів, що є виробниками послуг, а 

водночас – автономних комунальних неприбуткових підприємств. Медична 

послуга як специфічний продукт праці забезпечує корисний ефект через 

відновлення здоров’я пацієнта та полегшення страждань хворого, а з іншого 

боку – це суспільна форма, в межах якої надається медична допомога. Саме тут 

формуються економічні взаємовідносини між учасниками організованого 

процесу лікувально-профілактичної діяльності медичного закладу. Суб’єктами 

фінансового забезпечення надання медичних послуг в умовах реформування є 

медичні заклади, Національна служба здоров’я України, страхові компанії, 

благодійні фонди. Виділено суб’єктів контролю та управління на місцевому 

рівні: суб’єкти контролю за діяльністю медичного закладу (спостережні та 

наглядові ради, до яких входитимуть представники медичного закладу, органи 

місцевого самоврядування); благодійні фонди та організації, страхові компанії, 

міжнародні компанії та організації, що працюють в сфері надання медичних 

послуг та модернізації систем управління медициною. Визначено, що в Україні 

відбувається формування електронної системи охорони здоров’я, що зумовлює 

формування ринкових механізмів взаємозв’язку та відносин у медичній сфері 

таких основних суб’єктів: приватних медичних закладів; суб’єктів 

телемедицини; страхових агентів та компаній; аптечних закладів; лабораторій 

діагностики; приватних лікарень; академічних медичних центрів тощо. 
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SUBJECTS OF THE NATIONAL MARKET OF MEDICAL SERVICES IN 

UKRAINE 

Abstract. The article highlights the functional activities of the national market 

of medical services in Ukraine, which is one of the elements of the mechanism of 

state management of health care. There are 4 main levels of subjects: subjects of state 

regulation and definition of industry development strategy; subjects of management, 

supervision and control; entities that are performers and service providers; subjects - 

recipients of services (patients). The development of the market of medical services 

in Ukraine has led to the emergence of medical entities that are producers of services, 

and at the same time - autonomous municipal non-profit enterprises. Medical service 

as a specific product of labor provides a beneficial effect by restoring the patient's 

health and alleviating the patient's suffering, and on the other hand, it is a social form 

within which medical care is provided. It is here that economic relations are formed 

between the participants in the organized process of treatment and prevention of 

medical institutions. The subjects of financial support for the provision of medical 

services in the context of the reform are medical institutions, the National Health 

Service of Ukraine, insurance companies, charitable foundations. Subjects of control 

and management at the local level are identified: subjects of control over the 

activities of the medical institution (supervisory and supervisory boards, which will 

include representatives of the medical institution, local governments); charitable 

foundations and organizations, insurance companies, international companies and 

organizations working in the field of medical services and modernization of medical 

management systems. It is determined that in Ukraine the formation of an electronic 

health care system is taking place, which determines the formation of market 

mechanisms of interconnection and relations in the medical sphere of the following 

main subjects: private medical institutions; subjects of telemedicine; insurance agents 

and companies; pharmacies; diagnostic laboratories; private hospitals; academic 

medical centers, etc. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із 

важливими практичними завданнями. У зв’язку з реформуванням галузі 

охорони здоров’я, зміною моделі функціонування та фінансування медичних 

закладів, суб’єктів надання медичних послуг відбувається поява нових груп 

суб’єктів національного ринку медичних послуг, змінюються повноваження 

суб’єктів надання медичних послуг, набувають розвитку існуючі форми 

відносин та впроваджуються нові. Фактично відбувається формування ринку 

медичних послуг, для якого характерні ознаки конкурентності, що зумовлює 

зміну в підходах до функціонування усіх суб’єктів ринку. Зазначене потребує 

детальнішого дослідження сучасних особливостей діяльності суб’єктів на 

ринку медичних послуг.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблематиці оцінювання 

діяльності суб’єктів національного ринку медичних послуг в Україні 

присвячено наукові  праці Булеца С.Б. [2], Васюк М. [3], Ващенко Ю. В. [4], 

Кривуша С.Г. [11], Пасько М.І. [16], Сазонець І. Л., Зима І. Я. [20], 

Ціборовський О. М. [21], Чехун О.В. [22], Юринець З. В., Петрух О. А. [23]. 

Проте, варто відмітити недостатність характер досліджень, адже, в основному, 

вченими проведено класифікацію суб’єктів ринку та визначено повноваження 

основних державних регуляторів ринку на національному рівні. Тому доцільно 

здійснити деталізований аналіз діяльності суб’єктів національного ринку 

медичних послуг в Україні.  

Мета статті полягає в дослідженні діяльності суб’єктів національного 

ринку медичних послуг в Україні у умовах реформування системи охорони 

здоров’я.  

Виклад основного матеріалу. Основними елементами механізму 

державного регулювання сфери охорони здоров’я є: суб’єкт, об’єкт, мета, цілі 

та принципи, а також інструменти реалізації механізму. До суб’єктів 

державного регулювання сфери охорони здоров’я відносять державу та місцеві 

органи, законодавчі, виконавчі та судові органи, громадські та політичні 

об’єднання [1-23; 10, c. 47].  

До об’єктів медичної галузі, які регулює держава слід віднести всі 

установи охорони здоров’я. Головним органом, що забезпечує формування та 

реалізацію державної політки у сфері охорони здоров’я є Міністерство охорони 

здоров’я України. Уряд країни та Міністерство охорони здоров’я розробляють 

інструментарій для ефективної діяльності медичної галузі, здійснюють 
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планування та прогнозування, визначають державні стандарти, розробляють 

програми держзамовлень з метою забезпечення галузі необхідними ресурсами, 

контролюють діяльність  галузі [11, c. 277].  

Виконавці медичних послуг – підприємства, установи, організації 

незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також 

приватні підприємці, які займаються медичною  практикою або медичну 

діяльність відповідно до отриманої ліцензії [2, c. 114].  

Рис. 1. Суб’єкти національного ринку медичних послуг в Україні* 

*Джерело: складено автором

Стратегія реформування системи охорони здоров’я дає змогу визначити 

суб’єкти державного управління у цій сфері, відповідальні за різні етапи їх 

формування та реалізацію, а саме: Верховну Раду України, Кабінет Міністрів 

України, Міністерство охорони здоров’я України та інші відомства, установи і 

підприємства, громадські організації та правоохоронні органи [21, c. 67].  

На ринку медичних послуг присутні три суб’єкти, які мають ключове 

значення для системи охорони здоров’я, беруть участь у процесі 

комунікативної взаємодії зі споживачами  медичних  послуг,  і  визначають  

особливості  такої взаємодії, є:  

Суб’єкти державного регулювання, визначення 
стратегічних напрямків розвитку ринку медичних 

послуг 

Верховна Рада України Кабінет 
Міністрів України 

Суб’єкти управління, 
нагляду, контролю 

Міністерство охорони 
здоров’я  

Національна служба здоров’я 
України 

Структурні 
підрозділи МОЗ 

Недержавні 
суб’єкти 

Суб’єкти виконавці, 
постачальники медичних 

послуг 

підприємства, установи, організації незалежно від форми 
власності (комунальні, приватні, ФОП): КНП, приватні 
клініки, діагностичні центри, мережа аптечних закладів, 

виробники лікарських засобів  

Суб’єкти-отримувачі 
медичних послуг 

отримувачі послуг - населення 
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− пацієнт (суб’єкт, який споживає медичні послуги);  

− медичний заклад (суб’єкт, що надає медичні послуги);  

− платник (суб’єкт, що фінансує медичні послуги) [22]. 

Із розвитком елементів ринкових відносин з’явилася категорія медичного 

суб’єкта-виробника медичних послуг. Медичний суб’єкт – виробник медичних 

послуг – зареєстрований та ліцензований у встановленому порядку лікувально-

профілактичний заклад будь-якої організаційно-правової форми 

господарювання та форми власності, який надає медичні послуги [1, c. 418]. 

Виробництво та споживання медичної допомоги (послуги) відбувається 

одночасно. Є постачальник медичної допомоги (чи послуги) та її споживач-

пацієнт (клієнт) і суб’єкти економічних відносин – власник (виробник-

постачальник) медичної послуги (продавець) та її покупець-клієнт. 

Фінансування може здійснюватися за рахунок: відшкодувань страхових 

компаній; платежів роботодавців і працівників; бюджетного перерозподілу 

податків на користь медицини; інвестиційних заходів поліпшення здоров’я 

населення; благодійних фондів та внесків; платежів підприємства, фірми, 

компанії (де працюють робітники); за рахунок фізичної особи тощо [15].  

У межах реформи охорони здоров’я України передбачається, що 

функціями замовника медичних послуг буде наділена організація, що повинна 

розподіляти фінансові ресурси, які поповнюватимуться за рахунок пацієнтів на 

підставі страхової медицини або оподаткування. Постачальником послуг 

визначено медичні заклади, а споживачами медичних послуг – пацієнтів. 

Відповідно до реформи передбачено формування автономного замовника 

послуг, автономних постачальників, які продаватимуть замовнику послуг 

медичні послуги, ґрунтуючись на підписанні договорів. Як перспектива – 

створення контролюючого органу чи наглядової ради. Таким чином, метою усіх 

дій держави має стати єдиний ринок медичних послуг (медичний простір), що 

буде об’єднувати усіх постачальників (установи, заклади охорони здоров’я), 

зокрема приватні медичні центри, заклади, аптеки тощо [23, c. 118]. 

Мережа закладів охорони здоров’я – сукупність закладів охорони 

здоров’я, що забезпечують потреби населення у медичному обслуговуванні на 

відповідній території [14]. Заклади охорони здоров’я є виконавцями, 

постачальниками медичних послуг населенню.  

У межах закладу охорони здоров’я суб’єктів можна класифікувати таким 

чином: 

1) адміністрація медичного закладу;

2) працівники закладу охорони здоров’я (лікарів);
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         3) особи, які організовують забезпечення медичного закладу 

різноманітними ресурсами; 

4) пацієнти.

В Україні платником медичних послуг є Національна служба здоров’я

України (НСЗУ) – центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування 

населення. Діяльність НСЗУ спрямовується і координується Кабінетом 

Міністрів України через Міністра охорони здоров’я [18]. Відтак, діяльність 

НСЗУ можна вважати ефективною, адже станом на 01.04.2019 року 1238 

медичних закладів уклали договори з НСЗУ (серед яких 117 – приватні клініки, 

110 – ФОП), 97% комунальних закладів вже перейшли на нову модель 

фінансування медичних послуг, у 92% закладів робочі місця комп’ютеризовані. 

За 2018 та початок 2019 року НСЗУ здійснила виплати в обсязі понад 7 млрд. 

грн. Крім того, спостерігається стабільна динаміка зростання виплат за 

договорами з комунальними некомерційними підприємствами [12].  

Про ефективність діяльності суб’єктів свідчить також упровадження 

електронної системи охорони здоров’я, що здійснюється спільно МОЗ 

(регулювання) та НСЗУ (укладання договорів з постачальниками послуг, аналіз 

даних та потреб населення, розроблення програми медичних гарантій, оплата за 

медичні послуги).  

Відтак, формування електронної системи охорони здоров’я забезпечить 

прозорість фінансування, поступовий перехід на електронний облік, 

формування нового бізнес-середовища з якісними послугами, створить 

передумови запровадження інновацій у тому числі телемедицини, сприятиме 

розвитку медичного ІТ-ринку. У зв’язку з розвитком електронної системи 

охорони здоров’я ключові ролі виконують такі суб’єкти: 

1) Міністерство охорони здоров’я України забезпечує формування та

реалізацію політики у сфері охорони здоров’я, відповідає за реалізацію реформ; 

2) Національна служба здоров’я України аналізує та використовує дані

для прогнозування потреб населення в медичних послугах, розробки програми 

медичних гарантій, здійснення оплати закладам за медичні послуги; 

3) ДП «Електронне здоров’я» (eZdorovya) адмініструє Центральну базу

даних eHealth та контролює розроблення електронної системи охорони здоров’я 

в Україні; 

4) бізнес упроваджує електронні медичні інформаційні системи (МІС) –

системи, що дають змогу автоматизувати роботу медзакладів із централізованої 

бази даних.  
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Формування електронної системи охорони здоров’я призводить до 

формування ринкових механізмів взаємозв’язку та відносин в медичній сфері 

таких основних суб’єктів: 

 приватних медичних закладів; 

 суб’єктів телемедицини; 

 страхових агентів та компаній; 

 аптечних закладів; 

 лабораторій з діагностики; 

 приватних лікарень; 

 академічних медичних центрів.  

Усі зазначені суб’єкти матимуть доступ до центральної бази даних 

медичних інформаційних систем, що значно спростить доступність до 

медичних послуг пацієнтів. На сьогодні до електронної системи охорони 

здоров’я приєдналися 1854 медичних закладів, 28,41 млн. пацієнтів, 25 244 

лікарів, 1230 аптек, 12014 фармацевтів. Зазначене забезпечує формування 

єдиного медичного еко простору України [15, c. 119].  

Важливу роль для сфери охорони здоров’я відіграють суб’єкти 

господарювання, що створюють товари і вироби медичного призначення, 

інноваційні медичні технології тощо. До них можна віднести фармацевтичні 

компанії, технопарки, інноваційні кластери, малі високотехнологічні 

підприємства, приватні наукові медичні підприємства, медико-технічні центри 

та інститути, інші суб’єкти інноваційної інфраструктури [23, c. 119].  

У табл. 1 відображено повноваження основних суб’єктів національного 

ринку медичних послуг України станом на 2019 рік.  

Таблиця 1 – Функції та повноважень основних суб’єктів національного 

ринку медичних послуг України станом на 2019 рік* 

Суб’єкт ринку Функції, повноваження 

Верховна Рада 

України 

Формує основу державної політики охорони здоров’я 

[14]. 

Кабінет Міністрів 

України 

Спрямовує і координує роботу МОЗ, організовує 

розроблення та здійснення державних цільових 

програм, створює економічні, правові та організаційні 

механізми, що стимулюють ефективну діяльність у 

сфері охорони здоров’я, забезпечує розвиток мережі 

закладів охорони здоров’я, укладає міжурядові угоди і 

координує міжнародне співробітництво з питань 

охорони здоров’я, а також у межах компетенції 

здійснює інші повноваження, покладені на органи 

виконавчої влади в сфері охорони здоров’я [14]. 
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Міністерство охорони 

здоров’я України 

Управління, координація мережі закладів охорони 

здоров’я, регуляторний нагляд за всіма видами 

діяльності на ринку, забезпечення інформації, 

прозорості та підзвітності [13; 14; 18]. 

Комісія з питань 

державної реєстрації 

лікарських засобів 

Оцінка дотримання чинного законодавства України під 

час проведення процедури державної реєстрації 

лікарських засобів [20]. 

Структурні підрозділи МОЗ України 

ДП «Державний 

експертний центр 

МОЗ України» 

Спеціалізована експертна організація у сфері 

доклінічного вивчення, клінічних випробувань та 

державної реєстрації лікарських засобів; здійснення 

фармаконагляду, стандартизації медичної допомоги та 

медичного, в тому числі фармацевтичного, 

обслуговування [5]. 

ДП «Український 

медичний центр 

сертифікації» 

Надає послуги з оцінювання відповідності медичних 

виробів, сертифікації систем управління якістю [6]. 

Державна служба 

України з лікарських 

засобів та контролю за 

наркотиками 

Надання суб’єктам господарювання ліцензії на 

провадження господарської діяльності; надання 

суб’єктам господарювання дозволів на ввезення 

(вивезення), транзит через територію України 

наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів [17]. 

ДП «Український 

науковий 

фармацевтичний 

центр якості 

лікарських засобів» 

Підпорядковується Держлікслужбі, здійснює функції 

провідної установи у галузі стандартизації та 

контролю якості лікарських засобів [7]. 

ДП «Центральна 

лабораторія з аналізу 

якості лікарських 

засобів і медичної 

продукції» 

Незалежний контроль якості та безпеки лікарських 

засобів в Україні, надає послуги з дослідження й 

експериментальних розробок у сфері інших 

природничих і технічних наук [9]. 

ДП «Український 

фармацевтичний 

інститут якості» 

Підтвердження відповідності умов виробництва 

лікарських засобів вимогам GMP; експертиза для 

видачі експертних висновків на право ввезення на 

територію України лікарських засобів; питання 

фармацевтичної якості медичних виробів; експертиза 

проектів будівництва та реконструкції виробничих 

дільниць тощо [8]. 

Недержавні суб’єкти 
Оцінка відповідності продукції вимогам технічних 

регламентів; публічні послуги із самодекларування 
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медичних виробів вимогам технічних регламентів; 

оцінка відповідності медичних виробів вимогам 

технічних регламентів [3-4]. 

НСЗУ 

Центральний орган виконавчої влади, який реалізує 

державну політику у сфері державних фінансових 

гарантій медичного обслуговування населення [12; 19]. 

*Джерело: складено автором.

Крім зазначених основних суб’єктів необхідно виділити суб’єкти 

контролю та управління на місцевому рівні:  

− суб’єкти контролю за діяльністю медичного закладу: спостережні та

наглядові ради, до яких входять представники медичного закладу, органи 

місцевого самоврядування, місцеві депутати та представники громади [20]; 

− благодійні фонди та організації, страхові компанії, міжнародні компанії

та організації, що працюють у сфері надання медичних послуг та модернізації 

систем управління медициною [20, c. 51]. Зазначені суб’єкти забезпечують 

фінансування медичних закладів, а в подальшому можна спостерігати 

зростання їх ролі на національному ринку медичних послуг України.  

Підсумовуючи зазначене, можна зробити висновок, що ефективність 

державного регулювання в сфері охорони здоров’я та якості медичних послуг 

залежить від належного інституційного забезпечення. Як показує аналіз стану 

розвитку інститутів, що формують суб’єкти ринку, в Україні чітко відокремлені 

функції, повноваження кожного суб’єкта ринку медичних послуг. Стратегічні 

рішення, програми розвитку та реформи активно впроваджуються державними 

регуляторними органами (Кабінет Міністрів України, Верховна Рада України, 

Міністерство охорони здоров’я, Національна служба здоров’я України), а це 

свідчить про ефективність діяльності суб’єктів на національному рівні. Разом з 

цим, на місцевому рівні відбувається активне реорганізація закладів у 

комунальні некомерційні підприємства, що наділені автономними 

повноваженнями в фінансово-господарському управлінні. В цілому 

відбувається становлення та розвиток нової групи суб’єктів ринку медичних 

послуг, який формується у зв’язку з реформуванням системи охорони здоров’я.  

Висновки. Залежно від рівня державного управління та регулювання, 

можна виділити різні рівні суб’єктів національного ринку медичних послуг, які 

в Україні формують єдиний медичний простір. У процесі дослідження виділено 

4 основні рівні суб’єктів: суб’єкти державного регулювання та визначення 

стратегії розвитку; суб’єкти управління, нагляду та контролю; суб’єкти, що

є   виконавцями    та   постачальниками   послуг; суб’єкти – отримувачі послуг 
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(пацієнти). Розвиток ринку медичних послуг України призвів до виникнення 

медичних суб’єктів, що є виробниками послуг, а водночас – автономних 

комунальних неприбуткових підприємств. Суб’єктами фінансового 

забезпечення надання медичних послуг в умовах реформування є медичні 

заклади, Національна служба здоров’я України, страхові компанії, благодійні 

фонди. Виділено суб’єкти контролю та управління на місцевому рівні: суб’єкти 

контролю за діяльністю медичного закладу (спостережні та наглядові ради, до 

яких входять представники медичного закладу, органи місцевого 

самоврядування); благодійні фонди та організації, страхові компанії, 

міжнародні компанії та організації, що працюють в сфері надання медичних 

послуг та модернізації систем управління медициною. Визначено, що в Україні 

відбувається формування електронної системи охорони здоров’я, за що 

відповідальні Міністерство охорони здоров’я України, Національна служба 

здоров’я України, ДП «Електронне здоров’я» та бізнес-структури. Формування 

електронної системи охорони здоров’я зумовлює формування ринкових 

механізмів взаємозв’язку та відносин у медичній сфері основних суб’єктів 

(приватних медичних закладів; суб’єктів телемедицини; страхових агентів та 

компаній; аптечних закладів; лабораторій з діагностики; приватних лікарень; 

академічних медичних центрів тощо).  
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА 

СОЦІАЛЬНОГО ЖИТЛА ТА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В 

КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

Анотація. На сьогоднішній день, проблема забезпечення населення 

соціальним житлом є надзвичайно актуальною, так як багато родин знаходяться 

на межі бідності і не в змозі купити собі житло, тому держава для таких сімей 

має бути першим захисником і помічником, створивши відповідні умови. 

Соціальна житлова політика в державі повинна допомагати сім’ям, які не 

можуть дозволити собі нормальні умови проживання.  

Житлова сфера тісно пов’язана з усіма сферами економічного та 

соціального життя суспільства і відіграє важливу роль у сучасній економіці. 

Значною є і її частка у валовому національному доході. Якщо у будівництво 

вкласти 1 гривню, то це збільшить валовий внутрішній продукт на 3 гривні, а за 

допомогою бюджету держави розподіляється близько 30% валового 

внутрішнього продукту, а додаткові надходження до бюджету, такі як податки 

та інші обов’язкові платежі складають приблизно 28 млрд. грн. Відповідно, 

ефективне функціонування житлової сфери істотно впливає на досягнення 

відповідного рівня розвитку економічної системи. У той же час, про недостатнє 

задоволення житловою сферою свідчить показник забезпечення населення 

житлом, що в Україні становить 22,7 кв.м., що менше у порівнянні зі 

стандартним критерієм норми, встановленим Організацією Об’єднаних Націй, 

не менше ніж 30 кв.м. 

Соціальна спрямованість регіонального розвитку житлового будівництва 

передбачає ефективне функціонування всіх його підсистем для покращення 

рівня і якості життя населення, як це проходить у країнах Європейського Союзу 

та інших розвинених країнах. У першу чергу, варто виокремити основні 

mailto:Anatoliy_Bogdanenko@ukr.net


ISSN (рrint) 2708-7530
Наукові перспективи №1 (1) 2020 

31 

пріоритети для сталого розвитку процесу забезпечення населення України 

соціальним житлом та основні завдання для їх реалізації з урахуванням 

світового досвіду. При цьому, основна спрямованість певних зусиль держави 

щодо вирішення проблем будівництва соціального житла повинна створити 

умови для розв’язання широкого кола соціально-економічних та політичних 

проблем, що, зокрема, дасть потужний імпульс розвитку вітчизняної 

будівельної галузі, що, в свою чергу, позитивно вплине на економіку України, в 

цілому. Це дозволить, в умовах нестабільної економічної ситуації в світі, 

забезпечити стабільний економічний розвиток країни. 

Ключові слова: державне управління, будівництво соціального житла, 

соціальне будівництво, державне управління інвестиційними процесами.   
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RELATIONSHIP BETWEEN THE EFFICIENCY OF PUBLIC 

MANAGEMENT OF INVESTMENT PROCESSES IN THE FIELD OF 

CONSTRUCTION OF SOCIAL HOUSING AND ECONOMIC GROWTH IN 

THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION 

Abstract. Today, the problem of providing the population with social

housing is extremely relevant, as many families are at risk of poverty and unable to 

buy housing, so the state should be the first protector and helper for such families, 

creating the appropriate conditions. Social housing policy in the state should help 

families who cannot afford normal living conditions. 

The housing sector is closely connected with all spheres of the economic and 

social life of society and plays an important role in the modern economy. Its share in 

gross national income is also significant. If one invests 1 hryvnia in construction, it 

will increase the gross domestic product by 3 hryvnias. With the help of the state 

budget is distributed about 30% of gross domestic product, and additional budget 

revenues such as taxes and other mandatory payments are about 28 billion UAH. 

Accordingly, the effective functioning of the housing sector significantly affects the 

achievement of the appropriate level of development of the economic system. At the 

same time, the insufficient satisfaction of the housing sphere is evidenced by the 

indicator of providing the population with housing, which in Ukraine is 22.7 square 
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meters, which is less than the standard criterion set by the United Nations, not less 

than 30 square meters. 

The social orientation of the regional development of housing construction 

provides for the effective functioning of all its subsystems to improve the standard 

and quality of life of the population, as is the case in the European Union and other 

developed countries. First of all, it is necessary to single out the main priorities for 

the sustainable development of the process of providing the population of Ukraine 

with social housing and the main tasks for their implementation, taking into account 

the world experience.  

At the same time, the main focus of the state's efforts to solve the problem of 

building social housing should create conditions for solving a wide range of socio-

economic and political problems, which, in particular, will give a strong impetus to 

the domestic construction industry. And this, in turn, will have a positive impact on 

the economy of Ukraine, in general. This will, in an unstable economic situation in 

the world, ensure the stable economic development of the country. 

Keywords: public administration, construction of social housing, social 

construction, public administration of investment processes. 

Постановка проблеми. Необхідність розробки ефективної соціальної 

житлової політики для будівництва соціального житла визначає проблему 

впливу державних інвестицій на його відкритий ринок, що також потребує 

детального розгляду. Як показує практика західних країн, цей вплив негативно 

позначається на якості ринку дешевого житла. Це, в першу чергу, можна 

пояснити падінням попиту на таке житло, що знижує стимули для його 

будівництва. Існуюче житло зникає з ринку через підвищення квартплати, що 

робить невигідною його експлуатацію на ринку житла. Як показує практика, 

таке житло використовують, або не за призначенням, або воно занепадає. Тому, 

згодом, таке будівництво припиняє існувати на ринку дешевого житла. 

Аналіз останніх публікацій за проблематикою. Серед вагомих 

наукових досліджень закордонних і вітчизняних вчених з питань ефективності 

державного управління інвестиційними процесами в сфері будівництва житла 

можна назвати праці таких науковців як В. О. Лук’янихін, О. І. Деміхов, С. 

Волкер, П. К. Кресл, Дж. Хіллс, Р. А. Алієв, Н. В. Кравченко, С. В. Ірхіна та 

багатьох інших. 

Метою статті є виявлення характерних особливостей та сучасних 

механізмів формування державного регулювання інвестиційними процесами у 

сфері будівництва соціального житла в країнах Європейського Союзу та 

можливості їх використання в системі державного управління в Україні. 
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Виклад основного матеріалу. Держава має реалізувати завдання щодо 

подолання житлової кризи, що повинні стати реальними стратегічними 

пріоритетами державної політики будівництва соціального житла. Така 

державна політика допоможе поліпшити демографічну ситуацію, знизить 

рівень соціальної напруженості, відновить довіру суспільства до уряду. Для 

досягнення соціальних цілей у деяких країнах існує досить великий сектор 

житла, що був створений і урегульований державою (наприклад, у 

Великобританії, Нідерландах). Як показує досвід інших країн, частка 

соціального житла в новобудовах європейських країн також значна. Так, у 

Німеччині обсяг нового доступного будівництва зберігається на рівні 20%, в 

Австрії  24%, в Данії  28%, у Франції в останні роки спостерігається різке 

зростання до 20% від загального обсягу введення житла [1].  

Щодо ситуації в Україні, то подібна схема відкритого ринку досі не є 

розвинутою. Але, оскільки, нині триває пошук інноваційних способів розвитку 

житлового будівництва, то інтерес представляє досвід Великої Британії щодо 

переходу держави на спільне, з приватним капіталом, фінансування для 

спорудження соціального житла (в даний час, цей показник становить близько 

60% державних та 40% приватних коштів). Це є основою розвитку нової форми 

соціального житла – житлових асоціацій. Цей новий тип соціального житла досі 

не здатний самостійно вирішувати житлові проблеми малозабезпечених верств 

населення, а зараз становить лише 3,7% загального житлового фонду. 

Присутність на ринку майже вдвічі здешевлених можливостей будівництва для 

дуже обмеженої частини інвесторів є сильним негативним фактором для 

більшості інших інвесторів [2].  

Практика субсидування попиту на ринку соціального житла, також, 

викликає багато політичних дебатів. У Великобританії, наприклад, житлові 

субсидії є найбільш важливою частиною фінансового втручання держави на 

цей ринок. Вони як і раніше вважаються цільовим інструментом соціального 

захисту, спрямованим на підтримку найменш забезпечених груп населення, але 

недоліки в механізмі їх призначення призвели до збільшення бюджетних витрат 

та інших негативних наслідків. Субсидування платоспроможності населення як 

засіб соціального захисту приховує небезпеку взаємних стимулів для 

одержувачів, наприклад, змінити свій соціальний статус, зокрема, знайти 

роботу [3]. Аналітики відзначають, що кожен вид субсидії є соціальним 

експериментом, який повинен вимірюватися і оцінюватися відносно його 

ефективності, щоб у разі потреби можна було внести відповідні корекції, проте, 

на жаль, небагато субсидій були піддані такому систематичному дослідженню, 

спрямованому на те, щоб переконатися в їх результативності [4].  



ISSN (рrint) 2708-7530
Наукові перспективи №1 (1) 2020 

34 

Ми вважаємо, що найбільш важливим аспектом житлових субсидій є те, 

що вони дійсно можуть змінити поведінку споживачів і надавачів соціального 

житла, впливаючи на ціни на житло і будівельні послуги. Тому, по суті, житлові 

субсидії розробляються і надаються, щоб впливати на поведінку ринку 

нерухомості з метою його зміни відповідно до політичною ситуації. Серйозна 

нестача житлового фонду, недоступне житло і житло неадекватних стандартів, 

«це три типових прогалини на ринку», які часто вимагали втручання держави в 

тій чи іншій формі. Ці прогалини полягають в тому, що ринок не може 

забезпечити базову соціальну норму – доступність житла, відповідно до певних 

стандартів. Але ці недоречності на ринку можуть призвести до трьох 

принципово різних цілей житлової політики: збільшення виробництва житла, 

підвищення доступності житла або поліпшення житлових умов. Існують також 

різні способи досягнення даних цілей. Таким чином, збільшення виробництва 

житла вимагає: більшої кількості ресурсів, спрямованих на житлове 

будівництво; доступності житла, яка може бути досягнута за рахунок 

будівництва житла для малозабезпечених, або зниження вартості житла; 

поліпшення житлових умов, яке може бути досягнуто шляхом модернізації 

старих будівель; збільшення коштів для існування бюджетів домашніх 

господарств, або збільшення числа приватних домовласників, які бажають 

інвестувати в це покращення. 

Звертаючи увагу на досвід розвинених країн, можна зробити висновок, 

що важливим завданням для України є створення ринку, який дозволить 

державі максимально ефективно впливати на розвиток житла і проводити 

політику соціального захисту. Процеси, що відбуваються в цій галузі, є з 

кількісної та якісної точок зору лише перерозподілом житла, побудованого в 

минулому. Більш того, перерозподіл, особливо стосовно приватного житла, 

відбувається виключно в тіньовій сфері. У держави немає повної й достовірної 

інформації та засобів впливу на існуючий ринок найму як приватизованого 

житла, так і майна, що належить місцевій владі. Також, немає чіткого розуміння 

механізмів підтримки приватного житла для найму, що є основним засобом 

забезпечення мобільності населення в усьому світі, що, в свою чергу, є одним з 

основних важелів економічних перетворень [5]. 

Програми розвитку житлового будівництва практично завжди були 

найважливішою складовою частиною загальнодержавних програм виходу із 

економічних криз індустріально розвинутих країн у різний час. Житловий 

ринок має специфічні характеристики, які визначають його особливе місце в 

народногосподарському механізмі і є причиною високого мультиплікативного 

ефекту в житловому будівництві [6]. Це пояснюється тим, що розвиток 
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житлового будівництва тісно пов’язаний з іншими галузями економіки, що 

приводить до зростання попиту в суміжних галузях та зумовлює потреби в їх 

прискореному розвитку, передусім, в індустрії будівельних матеріалів, 

машинобудуванні, транспорті, житлово-комунальному господарстві, металургії, 

хімічній промисловості, деревообробній та легкій промисловостях тощо.  

Зарубіжний досвід подолання кризових явищ в економіці свідчить, що 

саме житлове будівництво відіграло важливу роль у прискоренні розвитку 

інших галузей економіки і за рахунок мультиплікаційного ефекту дало змогу 

отримати значні прирости валового внутрішнього продукту, підвищити рівень 

зайнятості та виробництво продукції суміжних галузей промисловості. Крім 

того, житлове будівництво не лише взаємодіє із суміжними галузями 

будівельного виробництва, а й поширює мультиплікативний ефект на галузі 

легкої промисловості. Справа в тому, що у разі придбання житла населенням 

зростає гранична схильність до його споживання. Це пояснюється тим, що 

житло – це товар довготривалого використання, який постійно потребує 

ремонту, модернізації і облаштування. Купуючи житлову нерухомість, особа 

зацікавлена не тільки в підтриманні її в належному стані, а й у створенні 

комфортних умов проживання. Саме тому придбання житла спричиняє попит 

на супутні товари і послуги, включаючи меблі, побутову техніку і додаткові 

предмети інтер’єру, які зазвичай не купуються, якщо воно орендується. 

Витрати власника житла стають доходами інших учасників економічних 

відносин, що сприяє збільшенню національного доходу. Мультиплікативний 

ефект інвестицій у житлову сферу проявляється в логічному взаємозв’язку 

інтегрованих з будівництвом галузей, що призводить до появи додаткових 

робочих місць, підвищення заробітної плати і, як наслідок, споживчого попиту. 

Розрахунки, що випливають із структури витрат, яка склалася, на 

будівництво 1 кв. м. житла з урахуванням зростання обсягів житла і, 

відповідно, виробництва у суміжних галузях, показали, що зростання 

інвестування в будівництво може збільшити щорічні темпи зростання 

промислового виробництва за рахунок дії мультиплікатора житлових 

інвестицій на 3-5%. Таким чином, мультиплікатор житлового сектору – це 

показник оцінки приросту валового внутрішнього продукту унаслідок 

збільшення витрат на будівництво житлової нерухомості і покращення 

житлових умов впродовж одного року. Розвиток житлового будівництва в 

економічному аспекті дає поштовх розвитку галузей економіки від тих, галузей 

що безпосередньо пов’язані з будівництвом житла, до супутніх. Більше того, 

механізми сучасного житлового ринку сприяють внутрішньому накопиченню 
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коштів у державі. У макроекономічному плані розвиток житла є одним з 

головних напрямів у загальній системі відтворення робочої сили [7].  

Отже, вірним шляхом сьогодні є мобілізація заощаджень населення у 

будівництво соціального житла завдяки субсидуванню, що, також, сприятиме 

збільшенню величини мультиплікатора. Крім того, 1 долар капіталовкладень у 

соціальне житлове будівництво, залучений з допомогою різноманітних 

інструментів іпотечного ринку, дає приріст 3 долари валового внутрішнього 

продукту [8].  

Також на основі досвіду державного регулювання цін на житлову 

нерухомість у західних країнах можна дійти висновку, що найбільш стабільні й 

ефективні ринки нерухомості функціонують у країнах, де розвинена 

альтернатива власність – орендне житло (як соціальне, так і комерційне) – 

Франція, Фінляндія, Швеція, Німеччина. Орендне житло в Європі – це 

прибутковий і успішний вид бізнесу, що приносить своїм власникам стабільний 

дохід у розмірі 10-12% річних [9]. 

Орендоване і соціальне житло виступає інструментом соціальної 

житлової політики, коли уряд намагається адекватно і своєчасно відповідати на 

очікування і запити суспільства, одночасно, створюючи ефект 

мультиплікативності своїх заходів в економіці і соціальній сфері. Не зважаючи 

на те, що Україна знаходиться не на одному щаблі з іншими розвинутими  

країнами, але спільним для українців та жителів розвинених країн світу є те, що 

більшість населення не в змозі придбати житло одразу. Здебільшого воно 

купується за рахунок заощаджень, або за допомогою іпотечних кредитів. 

Механізми надання кредитів відрізняються в різних країнах світу, і кожен з них 

має свої переваги і недоліки.  

Кредити можуть надавати універсальні банки чи спеціалізовані банки, 

кредитно-ощадні установи. Традиційно іпотечний ринок поділяють на 

первинний та вторинний. До первинного належить безпосередня видача 

іпотечних кредитів та сплата відсотків за ними. За таким принципом 

функціонує німецька (збалансована, закрита) модель іпотечного кредитування 

та європейська (обмежено відкрита). Вторинний ринок - це не тільки надання 

іпотечних кредитів, але і їх рефінансування шляхом випуску іпотечних цінних 

паперів. Він буває одно- або дворівневим. Однорівневим вважається ринок, на 

якому установа, що видала кредит, випускає та розповсюджує іпотечні цінні 

папери. На дворівневому ринку заставні передаються спеціалізованій іпотечній 

установі, а та вже формує пули цінних паперів та випускає їх від свого імені. 

Вторинний ринок є властивим для американської (розширено-відкритої) моделі 

іпотечного кредитування. 
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Головною метою розвитку системи іпотеки в нашій державі є 

функціонування ринкових механізмів, які б відповідали міжнародним 

стандартам. Сучасний ринок іпотечного кредитування є фрагментарним. Для 

того, щоб мати розвинутий ринок іпотеки, вітчизняні банки повинні збільшити 

обсяги кредитування хоча б в 3 рази [10]. Кредитна активність банків, протягом 

досліджуваного періоду, залишалася низькою через загальну фінансову та 

економічну кризи, стагнаційні процеси на ринку нерухомості, зниження 

реальних доходів населення, високий рівень невизначеності щодо подальшого 

економічного розвитку та високий рівень нестабільності. вартість кредитних 

ресурсів. Для поліпшення ситуації держава повинна встановити загальні 

правила, що забезпечують ефективність взаємодії всіх учасників ринку 

іпотечного кредитування. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, інвестиції у 

будівництво соціального житла дають дійсно вищий мультиплікативний ефект, 

ніж інвестиції в інші сфери. Це вказує на те, що державі «вигідно» максимально 

застосовувати всі можливі інструменти для росту житлових інвестицій не 

тільки в плані вирішення соціальних проблем (забезпечення житлом 

населення), а й в макроекономічному плані, адже витрати в сфері житлового 

будівництва завдяки мультиплікації повертаються ростом валового 

внутрішнього продукту в ще більших масштабах. Стосовно ж державних 

інструментів, то пряме бюджетне фінансування будівництва житла обмежене 

величиною бюджетних витрат, які може дозволити з цього приводу держава. 

Найбільш ефективним інструментом держави, на наш погляд, є підтримка 

житлової іпотеки як шляхом субсидування окремих категорій громадян, так і 

шляхом державного сприяння розвитку цього інституту, загалом, тим більше, 

що житлова іпотека зарекомендувала себе в багатьох країнах ще і як 

ефективний інструмент не тільки макроекономічної політики, а й соціальної 

політики держави. 
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НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-

АНАЛІТИЧНОГО ТА РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ 

Анотація: У статті проаналізовано розвиток напрямів підвищення 

ефективності інформаційно-аналітичного та ресурсного забезпечення 

функціонування механізмів забезпечення національної безпеки України у 

контексті європейського досвіду. Визначено, що за належне функціонування 

інформаційно-аналітичного забезпечення органів військової адміністрації 

відповідають різні структурні підрозділи та підпорядковані їм експерти. 

Наприклад, Управління комунікацій і преси Міністерства оборони України та 

Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України займаються 

аналізом, прогнозуванням, розробкою стратегічних, ситуаційно-сценаріальних 

пропозицій та рекомендацій для реалізації велико-масштабних рішень щодо 

діяльності Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних сил 

України та їх висвітленням у засобах масової інформації. 

Паралельно досліджено, що управління комунікацій та преси Міністерства 

оборони України є структурним підрозділом апарату Міністерства оборони 

України, призначеним для реалізації державної інформаційної політики в 

Міністерстві оборони та Збройних силах України щодо виконання 

інформаційних завдань, забезпечення ефективного функціонування 

інформаційної системи взаємодії з громадськістю та зі ЗМІ. 
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Акцентовано на тому, що згідно з затвердженою схемою прийняття та 

реалізації адміністративних рішень, спочатку, відбувається процес оцінювання 

їх наявного стану та виявлення прогнозованих аспектів їх упровадження, потім 

 вироблення сценарію їх реалізації, а вже після цього  контроль за їх 

виконанням. У контексті інформаційно-аналітичного забезпечення, оцінка 

стану та прогнозування, а, також, прийняття рішення – це конкретні етапи 

адміністрування, яким приділено набагато більше уваги, аніж впровадженню у 

життя самого рішення у напрямі його інформаційно-аналітичного забезпечення. 

Саме тому, важливо окреслити проблеми цього етапу і знайти шляхи їх 

вирішення. 

У процесі прийняття та реалізації адміністративних рішень виявлено 

проблеми оптимізаційного спрямування, такі як: відсутність скоординованих 

інформаційних потоків, які направлені на забезпечення процесу впровадження 

у життя рішень, які будуть оптимальні за просторово-часовими конфігураціями. 

Ключові слова: механізми державного управління, інформаційно-

аналітичне забезпечення, прийняття управлінських рішень, функціонування 

механізмів національної безпеки, програмно-апаратне забезпечення органів 

військового управління. 
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Abstract: The article analyzes the development of ways to increase the efficiency of 
information-analytical and resource provision of the functioning of  mechanisms  for ensuring 
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the national security of Ukraine in the context of European experience. It is 
determined that various structural   subdivisions and subordinate experts are

responsible for the proper functioning of information and analytical support 

of military administration bodies. For example, the Communications and Press 

Department of the Ministry of Defense of Ukraine and the Public Relations 

Department of the Armed Forces of Ukraine analyze, forecast, develop 

strategic, situational and scenario proposals and recommendations for large-scale 

decisions on the Ministry of Defense of Ukraine and the General Staff of the 

Armed Forces of Ukraine. and their coverage in the media. 

In parallel, it was investigated that the Department of Communications 

and Press of the Ministry of Defense of Ukraine is a structural unit of the 

Ministry of Defense of Ukraine, designed to implement state information policy in 

the Ministry of Defense and the Armed Forces of Ukraine to perform information 

tasks, ensure effective functioning of information system. 

It is emphasized that according to the approved scheme of making 

and implementing administrative decisions, first, there is a process of assessing 

their status and identifying projected aspects of their implementation, then - 

developing a scenario for their implementation, and only then - monitoring their 

implementation. In the context of information-analytical support, condition 

assessment and forecasting, as well as decision-making are specific stages of 

administration, which are given much more attention than the implementation 

of the decision in the direction of its information-analytical support. That is why 

it is important to outline the problems of this stage and find ways to solve them. 

In the process of making and implementing administrative 

decisions, optimization problems were identified, such as: the lack of coordinated 

information flows, which are aimed at ensuring the implementation of decisions 

that will be optimal for space-time configurations. 

Keywords: mechanisms of public administration, information and 

analytical support, management decisions, functioning of national security 

mechanisms, software and hardware of military administration. 

Постановка проблеми. Існування, самозбереження та прогресивний 
розвиток України як суверенної держави залежать від проведення органами 
влади цілеспрямованої політики щодо прийняття своєчасних і адекватних 
рішень щодо нейтралізації виявлених загроз і ризиків сфері національної 
безпеки України. При цьому, важливо, щоб національні інтереси України 
безпеки України. При цьому, важливо, щоб національні інтереси України 
відображали основні цінності та  засадничі прагнення  громадян,  їхні    потреби 
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у забезпеченні гідних умов життя, а, також, цивілізовані способи їх реалізації. 

Національна безпека України як стан захисту життєвих інтересів людини, 

суспільства та держави від внутрішніх і зовнішніх загроз є необхідною умовою 

збереження та примноження матеріальних та духовних цінностей нашої 

держави [1, c. 536].  За останні кілька років, відбулося багато змін через 

регіональні та глобальні тенденції розвитку різних сфер життєдіяльності 

суспільства і держави, які безпосередньо впливають на ситуацію в Україні. 

Глобальний та регіональний контекст національної безпеки України, сьогодні, 

змінюється, як ніколи, і значна частина глобальних загроз, які були 

неактуальними для України кілька років тому, стали реальністю нашого 

сьогодення [2, c. 426].  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивчення інформаційно-

аналітичного та ресурсного забезпечення функціонування механізмів 

забезпечення національної безпеки України здійснювали  Антонов В. О., 

Моргалюк О. В., Пугач А. О., Рубан А. В. та ін. Проте, навіть за наявності таких 

досліджень, заходи щодо реалізації інформаційно-аналітичної діяльності у 

сфері оборони з урахуванням євроатлантичного курсу нашої країни потребують 

вивчення. 

Метою статті є дослідити розвиток напрямів підвищення ефективності 

інформаційно-аналітичного та ресурсного забезпечення функціонування 

механізмів забезпечення національної безпеки України у контексті 

європейського досвіду. 

 Виклад основного матеріалу. Існування сучасної держави неможливе 

без розвиненої системи державного управління, що характеризується стрімким 

потоком нововведень, наслідки яких далеко не завжди позитивні. Тому, 

загострюється потреба у створенні надійної системи інформаційно-

аналітичного забезпечення державного управління національною безпекою [3].  

Державна політика України у сфері національної оборони повинна бути 

орієнтована на вдосконалення Збройних cил України, інших військ, а, також, 

військових формувань та органів, покликаних забезпечити безпеку, суверенітет 

та територіальну цілісність держави при будь-яких умовах розгортання 

військово-політичної ситуації у країні. 

Україна реалізує державну політику у сфері національної оборони шляхом 
розробки системи основних концептуальних, програмних документів, а, також, 
норм законодавчого регулювання діяльності органів державної влади, установ, 
підприємств та організацій реального сектору економіки, інститутів 
громадянського суспільства у мирний та воєнний часи, а, також, через 
вдосконалення    сил    та   засобів    цивільної    оборони,   мереж   транспортної
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 інфраструктури тощо [4, c. 166]. 

За належне функціонування інформаційно-аналітичного забезпечення 

органів військової адміністрації відповідають різні структурні підрозділи та 

підпорядковані їм експерти. Наприклад, Управління комунікацій і преси 

Міністерства оборони України та Управління зв’язків з громадськістю 

Збройних сил України займаються аналізом, прогнозуванням, розробкою 

стратегічних, ситуаційно-сценаріальних пропозицій та рекомендацій для 

реалізації велико-масштабних рішень щодо діяльності Міністерства оборони 

України та Генерального штабу Збройних сил України та їх висвітленням у 

засобах масової інформації [5, c. 12].  

Управління комунікацій та преси Міністерства оборони України є 

структурним підрозділом апарату Міністерства оборони України, призначеним 

для реалізації державної інформаційної політики в Міністерстві оборони та 

Збройних силах України щодо виконання інформаційних завдань, забезпечення 

ефективного функціонування інформаційної системи взаємодії з громадськістю 

та зі ЗМІ [6].  

Іншим органом, який повинен підтримувати національну безпеку, є 

Державна служба спеціального зв’язку та інформації, яка забезпечує 

інформаційну безпеку та зв’язок для органів державної влади, реалізує їх 

інформаційно-аналітичну підтримку, технічне обслуговування та програмне 

забезпечення, а, також, сприяє розробці інформаційно-телекомунікаційних 

систем та ситуаційних центрів для управління державою у воєнний час та в 

надзвичайних ситуаціях. 

Серед сучасних напрямів розвитку установи визначимо наступні: 

− ведення зовнішньої розвідки у сфері зашифрованих та інших видів

спеціальних комунікацій за допомогою інноваційних засобів зв’язку для 

запровадження додаткових стабілізаційних заходів забезпечення національної 

безпеки держави; 

− забезпечення вищих державних органів надійною зовнішньою

розвідувальною інформацією на випередження (інформацією про стан розвитку 

Збройних сил, економіки в особливий період та воєнний час, про соціально-

економічний моніторинг тощо) необхідною для прийняття рішень у 

галузінаціональної безпеки, оборони, економіки, науки та техніки, 
міжнародних відносин, екології та мобілізаційної готовності [7].

Відзначимо, що, згідно з Указом Президента України [8], було прийняте 
рішення організувати Головний ситуаційний центр України (далі  Центр) як 
програмно-апаратну систему для збору, акумулювання та обробки інформації, 
яка  потрібна  для  опрацювання  та  прийняття  управлінських  рішень у  галузі
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 національної безпеки й оборони. 

Центр створений з метою забезпечення інформаційно-аналітичного 

супроводу рішень Ради національної безпеки і оборони України у процесі 

координування та контролю діяльності державно-владних органів, 

правоохоронних та військових структур у галузі національної безпеки і 

оборони. Універсальністю цього супроводу стало те, що він реалізуються у 

різні періоди життєдіяльності та розвитку держави: у мирний час, в особливий 

період, у тому числі, в умовах воєнного стану, в умовах надзвичайного стану та 

у разі появи обставин кризового характеру, які, в свою чергу, загрожують 

національній безпеці України.  

Центр повинен отримувати інформацію, зокрема, з обмеженим доступом, 

потрібну для його нормального та ефективного функціонувань, в тому числі, у 

режимі віддаленого доступу. Процес оперативної передачі інформації в 

установленому нормативними документами порядку має забезпечувати 

належне функціонування структур сектору безпеки й оборони. Варто 

зазначити, що, на сьогоднішній день, структури Сектору, такі як ситуаційні 

центри, не реалізують свою діяльність у повному об’ємі, або зовсім відсутні, а 

це негативно впливає на результативність роботи Центру. Хоча, наразі, триває 

безперервний процес запровадження комплексу програм по стратегічним 

комунікаціям, в тому числі, й у відповідних органах Сектору. 

Для вирішення даної проблеми, прослідкувавши за роботою у галузі 

національної безпеки й оборони у країнах ЄС, можна надати певні рекомендації 

щодо посилення практичних аспектів наукового супроводу процесів 

запровадження програм із удосконалення реалізації завдань Міністерства 

оборони України.  

На нашу думку, належний рівень організації наукових досліджень та 

велика кількість дослідницьких напрацювань у цій галузі мають дати свої 

«плоди». Сьогодні, потрібно посилити кількість розробок, направлених на 

структурну оптимізацію та покращення системи адміністрування Збройними 

силами України, функціональне вдосконалення адміністративно-штатної 

побудови органів військового управління, оновлення існуючих та появу 

новітніх засобів зв’язку та автоматизації, що дасть змогу своєчасно виявляти, 

ідентифікувати загрози національній безпеці, прогнозувати їх розвиток [9, c. 
83]. 

Держави, які є членами Європейського Союзу, проблематику національної 
безпеки, питання щодо затвердження бюджету у цій галузі та звіти стосовно 
нинішнього стану оборони висвітлюють у інформаційно-аналітичних 
документах,   які   спеціально   для   цього  опрацьовуються  та  готуються.  Такі 
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документи повинні бути затверджені державним парламентом та урядом, для 

того, щоб оприлюднити інформацію для широкої громадськості. Сама по собі 

дана інформаційна документація розробляється на основі вагомих науково-

концептуальних досліджень та результатів консультацій експертів у різних 

секторах оборонної галузі.  

У контексті розвитку України, актуальною є проблематика розробки 

практико-орієнтованих державно-адміністративних моделей управління, за 

допомогою яких можна забезпечити належний рівень окресленння проблем 

політики у сфері безпеки, а, також, продукування громадської думки з даного 

питання [7, c. 349; 10].  

Через застосування застарілих інформаційних технологій, що негативно 

позначається на процесах аналітичного дослідження інформаційного матеріалу, 

маємо визначити необхідні напрями оптимізації комплексу власних 

інформаційних розробок для досягнення більшої ефективності роботи 

механізмів забезпечення національної безпеки, серед яких: 

−  випереджувальне     оволодіння     сучасними     методами       аналітичних 

досліджень та їх зіставлення з існуючими, на даний час, технологіями; 

− орієнтація   на   «обробку»   знань   (сутності   інформації),   а   не    тексту

(конфігурації інформації); 

− направлення    на    всебічну   автоматизацію   будь-яких   етапів   процесу

оцінювання інформації. 

Захист інформаційно-аналітичного забезпечення органів державного і 

військового адмініструвань національної безпеки, на нашу думку, повинен 

включати інноваційні методи його впровадження, а саме: 

− зменшення обсягів інформаційних потоків за допомогою їх узагальнення

з урахуванням потреб щодо їх цілісності; 

− об’єктивне оцінювання інформації щодо її повноти та комплексності;

− визначення суперечливої інформації, а, також, процесів дезінформації.

Висновки. Констатовано той факт, що системи інформаційно-
аналітичного забезпечення повинні, в першу чергу, задовольняти вимоги, які 
висуваються до завдань, які вирішуються структурами адміністрування на всіх 
етапах регулювання роботи механізмів забезпечення національної безпеки. 

Згідно з затвердженою схемою прийняття та реалізації адміністративних 
рішень, спочатку, відбувається процес оцінювання їх наявного стану та 
виявлення прогнозованих аспектів їх упровадження, потім – вироблення 
сценарію їх реалізації, а вже після цього –  контроль за їх виконанням. У 
контексті інформаційно-аналітичного забезпечення, оцінка стану 
та   прогнозування,   а,   також,   прийняття    рішення  –  це    конкретні    етапи  
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адміністрування, яким приділено набагато більше уваги, аніж впровадженню у 

життя самого рішення у напрямі його інформаційно-аналітичного забезпечення. 

Саме тому, важливо окреслити проблеми цього етапу і знайти шляхи їх 

вирішення. 

У процесі прийняття та реалізації адміністративних рішень нами виявлено 

проблеми оптимізаційного спрямування, такі як: відсутність скоординованих 

інформаційних потоків, які направлені на забезпечення процесу впровадження у 

життя рішень, які будуть оптимальні за просторово-часовими конфігураціями. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ СФЕРИ БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНОЮ 

ЗЛОЧИННІСТЮ 

Анотація. Важливість і необхідність ґрунтовного  дослідження обраної 

теми полягає в тому, що незважаючи на наявний розгляд проблем модернізації 

системи підвищення спроможності компетентних органів протидіяти сучасним 

загрозам та викликам, існує потреба комплексного дослідження тенденцій 

формування до раціонально побудованої системи державного регулювання у 

сфері боротьби з організованою злочинністю. 

Обгрунтовано, що забезпечення правоохоронних органів 

висококваліфікованими кадрами повинно базуватися на ефективній системі 

підготовки персоналу, яка здійснюватиметься на базі відомчих навчальних 

закладів та матиме за мету цільову переорієнтацію на військову складову.  

Визначено, що державне регулювання у сфері боротьби з організованою 

злочинністю повинно здійснюватися у контексті подальшого її реформування 

відповідно до завдань, визначених Президентом України. Його  розвиток  має  

передбачати  послідовне  вдосконалення  систематизованих  за напрямами та 

етапами механізмів,     спрямованих     на покращення функціонування 
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правоохоронних органів. Відмічено, що до першочергових завдань, що мають 

бути здійснені найближчим часом, належать:  

– удосконалення законодавства щодо функціонування відповідних

служб та підрозділів, що уповноважені на здійснення боротьби з організованою 

злочинністю;  

– забезпечення стабільності діяльності правоохоронних органів та

професіоналізму її кадрів; 

– суттєве поліпшення ресурсного та комунікаційного забезпечення

відповідних органів; 

– суттєве удосконалення умов оплати праці правоохоронців;

– забезпечення дієвого контролю в системі державного регулювання

у сфері боротьби з організованою злочинністю, зокрема заходів щодо боротьби 

з корупцією та іншими зловживаннями.  

Подальший розвиток державного регулювання у сфері боротьби з 

організованою злочинністю повинен відбуватися одночасно з проведенням 

правової реформи, тому правовий механізм його реалізації  має  стосуватися  

вдосконалення  законодавчої  бази  у сфері боротьби з організованою 

злочинністю. Формування  дієвої  системи  державного  регулювання  у сфері 

боротьби з організованою злочинністю – досить  тривалий  процес,  протягом  

якого  безумовно  з’являться  чинники,  що вимагатимуть певної корекції 

первинних планів.  

Ключові слова: сфера боротьби з організованою злочинністю, протидія 

незаконному розповсюдженню зброї масового знищення, діяльність 

правоохоронних органів, органи державної влади та місцевого самоврядування. 
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IMPROVING OF THE FIELD OF COMBATING ORGANIZED CRIME 

Abstract. The importance and necessity of a thorough study of the chosen 

topic is that despite the existing consideration of the problems of modernization of 

the system to increase the capacity of competent authorities to counter modern threats 

and challenges, there is a need for a comprehensive study of trends in a rational 

system of state regulation in the fight against organized crime. 

It is substantiated that the provision of law enforcement agencies with highly 

qualified personnel should be based on an effective system of personnel training, 

which will be carried out on the basis of departmental educational institutions and 

will aim at a targeted reorientation to the military component. 

It is determined that state regulation in the field of combating organized crime 

should be carried out in the context of its further reform in accordance with the tasks 

set by the President of Ukraine. Its development should include the consistent 

improvement of mechanisms systematized by areas and stages, aimed at improving 

the functioning of law enforcement agencies. It is noted that the priority tasks to be 

carried out in the near future include: 

- Improving the legislation on the functioning of relevant services and units

authorized to fight organized crime; 

- ensuring the stability of law enforcement agencies and the professionalism of

its staff; 

- significant improvement of resource and communication support of relevant

bodies; 

- significant improvement of the conditions of remuneration of law

enforcement officers; 

- ensuring effective control in the system of state regulation in the field of

combating organized crime, in particular measures to combat corruption and other 

abuses. 

Further development of state regulation in the field of combating organized 

crime should take place simultaneously with the implementation of legal reform, so 

the legal mechanism for its implementation should relate to improving the legal 

framework in the field of combating organized crime. The formation of an effective 

system of state regulation in the field of combating organized crime is a rather long 

process, during which factors will certainly appear that will require some adjustment 

of the original plans. 

Key words: sphere of fight against organized crime, counteraction to illegal 

proliferation of weapons of mass destruction, activity of law enforcement bodies, 

bodies of state power and local self-government. 
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Постановка проблеми. Українська  держава  нині  переживає  складний  

трансформаційний  період  – докорінно  змінюються  базисні  засади  

суспільства,  здійснюється  формування незалежної,  демократичної,  соціальної 

та  правової держави. Важливим  чинником формування  державності  України  

є  формування  ефективної  системи  державного регулювання суспільних 

процесів, що забезпечуватиме її цілісність, недоторканність та  суверенітет. 

Тому  особливої  актуальності  набуває  пошук  шляхів  удосконалення 

механізмів державного  регулювання  у сфері боротьби з організованою 

злочинністю,  основним  завданням  якої  є забезпечення  правопорядку та 

дотримання суверенних прав України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню процесів 

удосконалення механізмів державного регулювання у сфері боротьби з 

організованою злочинністю присвячено достатньо багато робіт як українських, 

так і зарубіжних науковців. На  цій  основі  сформульовані  основні напрями  

забезпечення контролю і нагляду за реалізацією державної політики та 

спеціального законодавства у даній сфері в Україні. Разом із тим, незважаючи 

на досить ґрунтовний і масштабний розгляд проблем модернізації системи 

підвищення спроможності компетентних органів протидіяти сучасним загрозам 

та викликам, існує потреба комплексного дослідження тенденцій формування 

до раціонально побудованої системи державного регулювання у сфері боротьби 

з організованою злочинністю. 

Мета статті –  дослідження тенденцій модернізації механізмів державного 

регулювання у сфері боротьби з організованою злочинністю. 

Виклад основного матеріалу. Державне регулювання у сфері боротьби з 

організованою злочинністю можна визначити як сукупність інструментів, таких 

як закони, формальні та неформальні розпорядження і допоміжні правила, за 

допомогою яких держава в особі центральних та місцевих органів влади 

встановлює вимоги до суб’єктів, що здійснюють діяльність у сфері 

забезпечення законних прав та інтересів громадян, і таким чином виконують 

поставлені перед ними цілі та завдання державних органів влади. За допомогою  

визначених  методів,  важелів  та  інструментів  держава  спрямовує діяльність 

правоохоронних органів у напрямі, який необхідний для здійснення їх функцій 

та повноважень у рамках національних інтересів, тобто вона створює умови для 

функціонування цих суб’єктів в напрямі, за яким буде відбувати розвиток 

правоохоронної служби загалом .
Необхідність державного регулювання у сфері боротьби з організованою 

злочинністю зумовлена низкою чинників, а саме: 
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1. Створення умов для ефективного  функціонування правоохоронних

органів. 

2. Усунення негативних наслідків  невиконання працівниками 

відповідних служб своїх обов’язків або здійснення ними правопорушень.  

3. Захист національних інтересів.

4. Забезпечення дотримання основних прав та свобод громадян

України. 

Вихідні позиції розвитку державного регулювання у сфері боротьби з 

організованою злочинністю визначаються необхідністю надання системності 

перетворенням у даній сфері, зосередження основної уваги на  інституційно-

правових  та  адміністративно-процесуальних  аспектах  інституту 

правоохоронної служби.  При  цьому  державне  регулювання  у сфері боротьби 

з організованою злочинністю має бути не тільки результативним, стабільним та 

ефективним, а й гарантувати демократичне спрямування взаємовідносин 

державного апарату та працівників правоохоронних органів з  громадянами,  

організаціями  громадянського  суспільства  та  міжнародними інституціями.  

Однією з найважливіших функцій державного регулювання у сфері 

боротьби з організованою злочинністю є забезпечення контролю і нагляду за 

реалізацією державної політики та спеціального законодавства у даній сфері. 

Йдеться, насамперед, про посилення надвідомчого контролю та нагляду щодо 

всіх правоохоронних органів незалежно від рівня їх підпорядкування. 

Раціонально побудована система державного регулювання у сфері 

боротьби з організованою злочинністю має  виконувати  і  більш  загальні  

завдання,  а  саме:  забезпечити  формування  таких політичних  і  правових 

передумов,  що  стимулюють  необхідність  у  постійному вдосконаленні  

функціонування  правоохоронних органів  шляхом  структурної модернізації, 

заходів,  що  дають  змогу  вести  активну  боротьбу  з  корупцією, 

бюрократизмом  і  закритістю.  Іншими  словами,  ефективне  державне  

регулювання у сфері боротьби з організованою злочинністю повинно 

забезпечити:  

– облаштування правоохоронного сектору та його технічне

оснащення; 

– підвищення спроможності компетентних органів протидіяти

сучасним загрозам та викликам; 

– створення сприятливих умов для розвитку міжнародного

співробітництва у сфері боротьби з організованою злочинністю; 

– використання  транзитного  потенціалу  України  та  інтеграцію

України  у співтовариство європейських держав. 
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Метою державного регулювання у сфері боротьби з організованою 

злочинністю є  запровадження динамічних змін в інституціональній системі 

державного управління у сфері боротьби з організованою злочинністю шляхом 

забезпечення системного спрямування та програмно-цільового  підходу до 

надання управлінських послуг на основі професіоналізму, правової 

компетентності, організованості та дисципліни працівників  правоохоронних 

служб, законності, результативності, раціональності та ефективності їх праці.  

З урахуванням цього основними цілями удосконалення державного 

регулювання у сфері боротьби з організованою злочинністю можна вважати:  

– захист прав, свобод і законних інтересів громадян;

– охорону конституційного устрою та цілісності і недоторканності

України; 

– створення  і  забезпечення  умов  для  розвитку  громадянського

суспільства, політичного та соціального партнерства; 

– забезпечення ефективного функціонування апарату правоохоронної

служби. 

Державне регулювання у сфері боротьби з організованою злочинністю 

повинно здійснюватися у контексті подальшого її реформування відповідно до 

завдань, визначених Президентом України. Його  розвиток  має  передбачати  

послідовне  вдосконалення  систематизованих  за напрямами та етапами 

механізмів, спрямованих на покращення функціонування правоохоронних 

органів.  

Загалом, основними його механізмами можна визначити такі [1]: 

– організаційний;

– правовий;

– управлінський;

– ресурсний;

– комунікаційний.

На сьогодні багато розмов точиться навколо удосконалення її  

організаційної структури, що насамперед повинно стосуватися оптимізації 

структури правоохоронного відомства. Такі перетворення мають відбуватися з 

урахуванням вимог сьогодення та передбачати  створення  ефективної  системи 

реагування  та  оперативного  прийняття рішень і особистої відповідальності 

кожної посадової особи.  

Структурні  зміни  повинні  відбуватися  одночасно  з  покращенням 

кадрового забезпечення правоохоронних органів.  

Потрібно звернути увагу на той факт, що працівники правоохоронних 

органів України під час виконання покладених на них обов’язків є 
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представниками влади. З  огляду  на  це,  на  рівні  держави важливо  

забезпечити достатню професійну підготовку працівників правоохоронних 

органів, які повинні виконувати свої службові обов’язки в інтересах держави і 

суспільства та забезпечувати дотримання законності, прав та інтересів 

громадян, а також цілісність і недоторканність території України. 

Забезпечення правоохоронних органів висококваліфікованими кадрами 

повинно базуватися на ефективній системі підготовки персоналу, яка 

здійснюватиметься на базі відомчих навчальних закладів та матиме за мету 

цільову переорієнтацію на військову складову. Також необхідно створити 

систему професійного психологічного добору фахівців та психологічного 

супроводу їх діяльності, для чого потрібно сформувати підрозділи 

психологічної служби і відповідну базу даних психологічних характеристик, а 

також забезпечити функціонування сучасних систем психологічного добору 

кандидатів, індивідуального консультування співробітників та надання 

психологічної допомоги. 

Подальший розвиток державного регулювання у сфері боротьби з 

організованою злочинністю повинен відбуватися одночасно з проведенням 

правової реформи, тому правовий механізм його реалізації  має  стосуватися  

вдосконалення  законодавчої  бази  у сфері боротьби з організованою 

злочинністю, яке повинно передбачати:  

– адаптацію чинного законодавства України до законодавства

Євросоюзу; 

– надання уповноваженим на здійснення боротьби з організованою

злочинністю органам ширших повноважень, зокрема в галузі адміністративної 

та правозастосовної діяльності;  

– удосконалення нормативного регулювання оперативної діяльності,

механізму відповідальності за порушення чинного законодавства та участі 

правоохоронці у кримінальному судочинстві. 

Доцільно  зазначити,  що  сфера боротьби з організованою злочинністю як  

системний правовий інститут регулюється правовими нормами різних галузей 

права, тому необхідно провести кропітку і системну роботу щодо приведення 

законодавства до єдиних стандартів, які регулюватимуть дану сферу.  

Наріжним  каменем  управлінського  механізму  має  стати  посилення  

охорони державного кордону, особливо тієї його частини, яка межує з 

тимчасово окупованими українськими територіями. За  роки  незалежності  

прикордонні  війська  реформували  у  службу  з  контрольними функціями, в 

чому експерти вбачають одну з причин нинішньої незахищеності кордону та  

проникнення бойовиків  до України. Як припускають експерти, помилковим  
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було рішення послабити силові потужності прикордонників на користь 

контрольних функцій.  

З огляду на це, модернізація охорони кордону повинна базуватись на 

сучасних можливостях адекватного реагування на нові військові загрози з боку 

сусідньої держави [2]. Водночас питання надійності охорони кордону поряд із 

динамікою розвитку економіки є  одним  із  пріоритетних  для  вступу  України  

до Європейського  Союзу і  повинно передбачати створення сучасної 

інтегрованої системи охорони кордону та суверенних прав України як на суші, 

так і в її виключній (морській) економічній зоні, тобто створення нової 

концепції Морської охорони, розроблення та прийняття програми 

кораблебудування; оновлення парку авіаційної техніки.  

Не менш важливим завданням держави повинно бути боротьба з 

корупцією у правоохоронних органах. Знищення цього явища повинно 

стосуватися кожного працівника та усіх сфер діяльності відомства, а сам процес 

має стати одним із важливих пріоритетів у політиці державного управління. 

Управлінський механізм повинен передбачати і зміну  підходів  до управління 

кадрами на базі принципу децентралізації, які мають базуватися на 

впровадженні сучасних досягнень менеджменту, передачі частини повноважень 

органів вищого рівня на нижчі рівні управління і пошуку особистісних підходів 

до кожного працівника правоохоронних служб [3].  

Повинні реформуватися підходи до проходження служби у 

правоохоронних органах. Так, механічна ротація особового складу засвідчила 

свою недосконалість, тому основою побудови нової системи мають бути 

принципи ініціативності і відповідальності посадової особи – ті, хто відданий 

справі, сумлінно виконує свої обов’язки, не зловживає службовим становищем, 

дотримується статутних вимог, виконуватиме обов’язки незалежно від терміну 

перебування на посаді.  

Ресурсний  механізм  повинен  забезпечувати  виконання державою  

кількох важливих взаємопов’язаних завдань: достатнє і  ефективне 

забезпечення діяльності уповноважених на боротьбу з організованою 

злочинністю органів фінансовими, технічними ресурсами, інженерним 

облаштуванням тощо та підвищення якісного забезпечення трудовими 

ресурсами  шляхом виховання патріотизму в особовому складі. 

Покращення  забезпечення  фінансовими  ресурсами  повинно  

передбачати розробку  цілісної  фінансової  політики  у сфері боротьби з 

організованою злочинністю, яка враховуватиме усі аспекти діяльності 

військових частин та органів відповідного спрямування [4].  
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Важливим напрямом держави у сфері боротьби з організованою 

злочинністю повинно стати забезпечення працівників правоохоронних органів 

заробітною платою, адекватною до умов сьогодення, яка стане одним із важелів 

впливу на персонал і керівництво правоохоронних органів щодо запобігання 

корупції.  

Для  ефективної  роботи  прикордонної  служби  необхідно  забезпечити  

якісне і достатнє інженерне  облаштування  та  утримання  кордону;  технічне  

переоснащення, створення системи ремонту, обслуговування техніки на основі 

укладення державних контрактів.   

Також  потрібно  запровадити  пільгове  та  іпотечне  кредитування  для 

забезпечення  правоохоронців  житлом,  створення  фонду  службового  житла.  

Таке ресурсне забезпечення необхідно здійснювати за принципом 

децентралізації: керівництву на місцях надати широкі повноваження  

розпорядників коштів за місцем розташування правоохоронних підрозділів, а 

на центральному рівні [5] залишити тільки закупівлю озброєння, техніки та 

паливно-мастильних матеріалів.  

Висновки. Отже, забезпечення  ефективного  державного  регулювання  у 

сфері боротьби з організованою злочинністю неможливе без удосконалення 

функціональної та формування організаційно-методичної вертикалі управління, 

що забезпечить єдину реалізацію норм права у правоохоронній сфері України 

та в усіх її органах, незалежно від рівня управління. Тому організаційний 

механізм повинен бути основою державного регулювання у сфері боротьби з 

організованою злочинністю. 

Також треба наголосити на тому, що зміни повинні торкнутися не лише 

нормативних актів загальнодержавного значення, але й відомчих документів, 

які мають відношення до розподілу повноважень органів управління. Зокрема, 

це має стосуватися закріплення принципу субсидіарності – коли вищі органи 

управління матимуть право і будуть втручатися у діяльність нижчих 

управлінських ланок лише у разі, коли тим не вистачатиме сил, ресурсів чи 

повноважень.  
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НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО ЗАХИСТУ В УМОВАХ 

КАРАНТИНУ COVID-19 

Анотація. Розглянуто діяльність вітчизняних ринків небанківських 

фінансових установ по ключовим параметрам: активи, виплати, премії та 

зобов’язання з урахування ваги та специфіки показників страхового ринку. 

Визначилася чітка тенденція скорочення частки активів страховиків у 

загальному обсязі активів небанківських фінансових установ, що показує 

нижчу конкурентоспроможність страховиків по обслуговуванню споживачів, 

ніж її мають учасники інших фінансових ринків небанківського сектору.  

Відбувається постійне скорочення ваги страхових виплат у виплатах 

небанківських фінансових установ.  

В розрізі одержаних платежів тенденції динаміки платежів є позитивними - 

платежі за небанківські фінансові послуги та  страхові платежі зростають на 

понад 80%. Вага страхових платежів у платежах за іншими фінансовими  

небанківськими послугами є майже постійною. 

Аналіз динаміки зобов’язань за небанківськими фінансовими послугами за 

період 2015-2019рр. показує помірне зростанням (близько 61%, зокрема  для 

страхових). Розмір ваги страхових резервів у зобов’язаннях складає 

всередньому щорічно 29,5%. 

Аналіз структури та динаміки страхових платежів за період 2015-2019рр. 

показує чітку тенденцію виділення певних груп страхових послуг з найбільшою 

вагою в обсязі страхових платежів ринку. Аналіз показує, що динаміка росту 

платежів за 2015-2019 роки по ринку склала майже 140%, а  найбільший 

приріст страхових премій відбувся по таким видам страхування: медичне, 

http://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/instituti/institut-mizhnarodnoi-ekonomiki-ta-finansiv.html
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страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, страхування 

життя, автострахування, страхування фінансових ризиків, страхування майна. 

Структура платежів за період дослідження практично залишалася сталою – 

автострахування (всередньому 30% від платежів ринку), страхування майна 

(15%), страхування життя (10%), страхування фінансових ризиків (9%), 

медичне страхування (8%). 

В результаті пандемії COVID-19 в 2020 році спостерігається зниження 

ділової активності по ряду страхових послуг.  Найбільший спад (більше 20%) у 

страхуванні фінансових ризиків,  від вогневих ризиків та ризиків стихійних 

явищ, відповідальності перед третіми особами  та майна. При цьому, чисті 

страхові премії зросли з страхування здоров’я на випадок хвороби, медичного 

страхування, страхування життя, автострахування. Прогноз розвитку страхових 

продуктів на страховому ринку в умовах карантину COVID-19 показує, що 

досягнення обсягу надання страхового захисту на докризовому рівні потребує 

значних зусиль страховиків в залежить від актуальності певних видів 

страхування.  

Дослідження показує необхідність консолідації зусиль щодо забезпечення 

страхового захисту громадянам та підприємствам не тільки на рівні окремих 

страхових компаній, але і активізація участі об’єднань страховиків та 

відповідних державних органів.  

Ключові слова: небанківські фінансові ринки, страхові компанії, страхові 

активи, страхові виплати, страхові платежі, види страхування, COVID-19. 
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DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF INSURANCE PROTECTION IN 

THE CONDITIONS OF QUARANTINE COVID-19 

Abstract. The activity of domestic markets of non-banking financial institutions 

is considered according to the key parameters: assets, payments, premiums and 

liabilities, taking into account the weight and specifics of the insurance market. There 

was a clear downward trend in the share of insurers' assets in the total assets of non-

banking financial institutions, which shows lower competitiveness of insurers in 

customer service than participants in other financial markets of the non-banking 
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sector. There is a constant reduction in the weight of insurance payments in the 

payments of non-bank financial institutions. 

In terms of payments received, the trends in the dynamics of payments are 

positive - payments for non-banking financial services and insurance payments 

increase by more than 80%. The weight of insurance payments in payments for other 

non-banking financial services is almost constant. 

Analysis of the dynamics of liabilities for non-bank financial services for the 

period 2015-2019 shows a moderate increase (about 61%, particularly for insurance). 

The amount of insurance reserves in liabilities is on average 29.5% annually. 

Analysis of the structure and dynamics of insurance payments for the period 

2015-2019 shows a clear trend of allocation of certain groups of insurance services 

with the largest weight in the amount of insurance payments in the market. The 

analysis shows that the dynamics of growth of payments for 2015-2019 in the market 

amounted to almost 140%, and the largest increase in insurance premiums occurred 

in the following types of insurance: medical, fire and natural disaster insurance, life 

insurance, car insurance, financial risk insurance, property insurance. The structure of 

payments during the study period remained virtually constant - auto insurance 

(average 30% of market payments), property insurance (15%), life insurance (10%), 

financial risk insurance (9%), health insurance (8%). 

As a result of the COVID-19 pandemic in 2020, there is a decrease in business 

activity in a number of insurance services. The largest decline (more than 20%) in 

insurance of financial risks, fire and natural disasters, liability to third parties and 

property. At the same time, net insurance premiums increased from health insurance 

in case of illness, health insurance, life insurance, car insurance. The forecast of the 

development of insurance products in the insurance market under quarantine COVID-

19 shows that achieving the scope of insurance protection at the pre-crisis level 

requires significant efforts of insurers depending on the relevance of certain types of 

insurance. 

The study shows the need to consolidate efforts to provide insurance protection 

to citizens and businesses not only at the level of individual insurance companies, but 

also to increase the participation of associations of insurers and relevant government 

agencies. 

Keywords: non-bank financial markets, insurance companies, insurance assets, 

insurance payments, types of insurance, COVID-19 

Постановка проблеми. Дослідження сучасних механізмів розвитку 

страхового ринку в Україні обумовлені необхідністю забезпечення сталого 

розвитку підприємств та домогосподарств в умовах підвищеної дії різних 
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ризиків в основних сферах національних економік та глобальної економіки 

вцілому.  

Згідно з дослідженнями [1], український страховий ринок є незначним як 

за обсягом активів, так і за рівнем споживання страхових послуг.  

Показник проникнення страхування (Insurance Penetration ratio - 

співвідношення обсягу залучених страхових премій до ВВП) становить 1,4%, 

зокрема для страхування "non-life" – 1,3%. На європейських ринках – 5,0%, в 

середньому у світі – 6,1%. Лідерами за цим показником страхування у світі є 

Великобританія, Японія та Франція. Показник щільності страхування (Insurance 

Density ratio – розмір страхової премії на одну особу) в Україні  на низькому 

рівні і на кінець 2018 року становив 34 дол. США. З-поміж 88 країн, які 

досліджував глобальний страховик Swiss Re Institute, Україна за цими 

показниками  посідає в рейтингу по загальному страхуванні 73 місце, а для 

страхування життя – 82 місце.  

Як відмічають дослідження [1], страховий ринок України є непрозорим та 

неконкурентним, що стало причиною виходу з ринку впродовж 2013-2018 рр. 

ряду глобальних страхових груп, зокрема AEGON, AXA, SEB, AIG і HDI.  

До основних чинників гальмування розвитку вітчизняного страхового 

ринку в першу чергу відносять проблеми у ряду страховиків з 

платоспроможністю та ліквідністю, відсутність чіткої бізнес-моделі, низький 

рівень управління ризиками та корпоративного менеджменту. На системному 

рівні серед недоліків фахівці НБУ відмічають неналежне правове регулювання, 

а також недосконала регуляторна політика та брак належного нагляду за її 

реалізацією.  

Таким чином, є актуальним розробка механізмів удосконалення розбудови 

стійкого та надійного ринку страхових послуг в Україні з консолідацією зусиль 

як від державного регулятора, так і від учасників ринку страхування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку 

вітчизняного страхового ринку досліджують ряд відомих фахівців, а саме: 

Базилевич В.Д., Барановський О. І., Внукова Н.М.,  Говорушко Т.А., Горбач Л. 

М., Залєтов О.М., Єрмошенко А.М., Козьменко О. В., Мних М.В., Осадець С.С., 

Охріменко О.О., Перетяжко А., Ткаченко Н. В., Філонюк О.Ф., Фурман В.М., 

В.І.Шевченко  та ін.    

      Мета   статті   –   проаналізувати   стан    та   особливості    функціонування 

вітчизняного страхового ринку та окремих його механізмів і визначити напрями 

розвитку страхового захисту в сучасних умовах адаптивного карантину та 

кризової економіки України.   
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Результати дослідження.  Розвиток ринків небанківських фінансових 

ринків в України починається з початку прийняття незалежності. Одним з 

головних учасників небанківських фінансових ринків є страховий ринок.  

Починаючи з 2000-х років кількість страхових компаній була відносно 

сталою (в межах 450 компаній), однак після кризи 2008-2009 років почала 

зменшуватись. Аналогічна тенденція спостерігалася і в останні роки. Протягом 

дев’яти місяців 2019 року ринок страхування покинули 51 страховик (18% від 

кількості станом на кінець 2018 року). Вихід з ринку для більшості таких 

страховиків пов’язаний тим, що вони не вели страхової діяльності понад 6 

місяців або прийняли рішення здати (анулювати) ліцензії. Відповідно до вимог 

законодавства, такі страховики залишили ринок. Станом на 30 вересня 2019 

року в Державному реєстрі фінансових установ зареєстровано 234 страхові 

компанії, з яких 23 надавали послуги страхування життя (страхування "life"), а 

211 – здійснювали страхування інше, ніж страхування життя (загальне 

страхування або страхування "non-life").  

Вцілому ринки небанківських фінансових послуг, зокрема страховий 

ринок, незважаючи на динаміку скорочення кількості надавачів послуг, 

демонструють позитивну динаміку розвитку. Зокрема, у порівнянні з 2015 

роком у 2019 році активи небанківських фінансових установ зросли на 45% - з 

163 млрд грн. до 236 млрд грн.  (див. табл. 1). Зростання активів 

забезпечувалося ростом нестрахових активів. Зростання активів  страховиків 

було незначне – динаміка росту за період 2015-2019рр.  склала всього 5,2%. 

При цьому зростання забезпечувалось за рахунок росту активів страховиків 

життя (зростання за 5 років - 31,7%). В 2019 році нажаль відбулося скорочення 

активів страховиків  non-life на 1,8%. Згідно з даним таблиці 1 визначилася 

чітка тенденція скорочення частки активів страховиків у загальному обсязі 

активів небанківських фінансових установ, що показує нижчу 

конкурентоспроможність страховиків по обслуговуванню споживачів, ніж її 

мають учасники інших фінансових ринків небанківського сектору.  

Таблиця 1. 

Динаміка активів фінансових небанківських установ за 2015-2019рр. 

Роки/ 

Показники 2015 2016 2017 2018 2019 

Приріст (%) 

2019/ 

2015 

2019/ 

2018 

Активи фінансових 

небанківських установ 
162817 160897 173315 197499 235985 44,9 19,5 

Активи страховиків, у 

т.ч. 
60729 56 076 57 381 63 493 63 867 5,2 0,6 

Страховиків non-life 50545 45 129 46 159 51 400 50 458 -0,2 -1,8

Страховиків life 10184 10 947 11 222 12 093 13 409 31,7 10,9 
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Вага активів страхо-

виків у активах 

фінансових небанківсь-

ких установ 

37,3% 34,9% 33,1% 32,1% 27,1% -27% -16%

Побудовано автором з використанням даних [2] 

Згідно з даним таблиці 1 за період 2015-2019рр. визначилася чітка 

тенденція скорочення частки активів страховиків у загальному обсязі активів 

небанківських фінансових установ, що показує нижчу конкурентоспроможність 

страховиків по обслуговуванню споживачів, ніж її мають учасники інших 

фінансових ринків небанківського сектору. 

В таблиці 2 наведено дані щодо виплат в секторах небанківських 

фінансових установ за період 2015-2019рр. 
Таблиця 2. 

Динаміка виплат фінансових небанківських установ за 2015-2019рр.  

Роки/ 

2015 2016 2017 2018 2019 

Приріст (%) 

Показники 2019/ 2019/ 

2015 2018 

Страхові виплати насе-

ленню та підприємствам 
8101 8839 10537 12863 14338 77 11,5 

Страховиків non-life 7609 8421 9981 12158 13762 80,9 13,2 

Страховиків life 492 418 556 705 576 -17,1 -18,3

Виплати викупних сум зі 

страхування життя 
340 266 209 193 177 -47,9 -8,3

виплати у Страхові 

вигляді ануїтету 
3 16 24 43 48 1500 11,6 

іншим фіна-Виплати 

нсовим небанківським 

установа, в тому числі 

28359 35434 46048 70791 100165 253% 41% 

Пенсійні виплати 136 100 108 114 138 1,5 21,1 

(кредитним Кредити 

спілкам, фінансовим 

компаніям, ломбардам) 

28223 35334 45940 70677 100027 254,4 41,5 

Вага виплат страховиків у 

виплатах фінансових 

небанківських установ 

22,2% 20,0% 18,6% 15,4% 12,5% -44% -19%

Побудовано автором з використанням даних [2]

У 2019 році небанківські фінансові установи  показали значне  зростання 

фінансових послуг населенню та підприємствам малого і середнього бізнесу. 

Зокрема фінансові компанії, ломбарди і кредитні спілки надали кредити на 

100 млрд. грн. Загалом, за цей період 2015-2019рр. обсяг небанківського 

кредитування зріс на 254%. 

Щодо обсягу страхових виплат населенню та підприємствам, то він  

збільшився на 77% до 14,3 млрд грн. Виплати страховиків загального 
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страхування зростали більшими темпами – за період 2015-2019рр. зростання 

склало 80,9%, а за 2018-2019рр. – 13,2%. У страховиків життя навіть відбулося 

скорочення виплат на -18,3%, при цьому також скоротилися виплати викупних 

сум, що відображає загальну тенденцію щорічного їх скорочення – за шість 

років на -47,9%, а за останній рік на -8,3%. Також необхідно констатувати 

постійне скорочення ваги страхових виплат у виплатах небанківських 

фінансових установ – за останні роки вага скоротилася на 44% з 22,2%, а за 

останній 2019рік – на 19%. Вказане явище підтверджує попереднє твердження 

щодо більш активної діяльності інших учасників небанківських фінансових 

ринків ніж страхових компаній.  

В таблиці 3 наведено дані щодо надання послуг в секторах небанківських 

фінансових установ за період 2015-2019рр., дані надані в розрізі платежів та 

зобов’язань по різним видам послуг. 

В розрізі одержаних платежів тенденції динаміки платежів є позитивними. 

Платежі за небанківські фінансові послуги за період 2015-2019рр. 

характеризується зростанням на 93,7%, за 2018-2019рр. – на 7,7%. Схожу 

динаміку мають і страхові платежі за період 2015-2019рр. -зростанням на 

78,2%, за 2018-2019рр. – на 7,4%. При цьому в динаміці страхових платежів 

лідером виступає страхування життя - за період 2015-2019рр. зростання на 

111,4%, за 2018-2019рр. – на 18,4%.  Вага страхових платежів у платежах за 

іншими фінансовими  небанківськими послугами є майже постійною – 

знаходиться в діапазоні від 67,5% (2015рік), до 81,3% (2017рік). Вцілому 

динаміка ваги страхових платежів у платежах за іншими фінансовими  

небанківськими послугами за період 2015-2019рр. показує зростання на 12,9%, 

за 2018-2019рр. – на 1,7%. 

Таблиця 3. 

Динаміка надання фінансових послуг небанківських установ та страхових 

компаній за 2015-2019рр. 

Роки/ 

Показники 2015 2016 2017 2018 2019 

Приріст (%) 

2019/ 

2015 

2019/ 

2018 

Надання небанківських 

фінансових послуг 

(платежі) 

44085 49533 53442 65891 69571 93,7 7,7 

Страхові платежі, в т.ч. 29736 35170 43432 49367 53001 78,2 7,4 

Страховиків life 2187 2756 2914 3906 4624 111,4 18,4 

Страховиків non-life 27549 32414 40518 45461 48377 75,6 6,4 

Обсяг платежів за 

іншими фінансовими  

небанківськими 

послугами 

14349 14363 10010 16524 16570 15,5 0,3 
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Вага страхових 

платежів у платежах за 

іншими фінансовими  

небанківськими 

послугами 

67,50% 71,00% 81,30% 74,90% 76,20% 12,90% 1,70% 

Надання небанківських 

фінансових послуг 

(зобов'язання) 

62461 70470 76306 92867 99130 58,7% 6,7% 

Страхові резерви, у т.ч. 18376 20937 22864 26976 29559 60,9 9,6 

Страховиків life 6889 7828 8389 9335 10274 49,1 10,1 

Страховиків non-life 11487 13109 14475 17641 19285 67,9 9,3 

Вага страхових резер-

вів  у зобов’язаннях 

фінансових небанківсь-

ких установ 

29,4% 29,7% 30,0% 29,0% 29,8% 1% 3% 

Побудовано автором з використанням даних [2] 

Аналіз динаміки зобов’язань за небанківськими фінансовими послугами за 

період 2015-2019рр. показує помірне зростанням, зокрема на 59,7% для всіх 

послуг та 60,9% для страхових, за 2018-2019рр. – на 6,7% для всіх послуг та 

9,6% для страхових. Вцілому динаміка ваги страхових резервів у зобов’язаннях 

за іншими фінансовими  небанківськими послугами за період 2015-2019рр. 

показує стабільність на рівні 1,0%, а за 2018-2019рр. – зростання на 3%. Розмір 

ваги страхових резервів у зобов’язаннях за всіма фінансовими  небанківськими 

послугами складає всередньому щорічно 29,5%. 

Розглянемо більш детально структуру та динаміку страхових платежів за 

період 2015-2019рр. Проведений аналіз показує чітку тенденцію виділення 

певних груп страхових послуг з найбільшою вагою в обсязі страхових платежів 

ринку. Групи страхових послуг виділяються як по динаміці (прирості) 

страхових платежів (таблиця 4)  так і структурі (портфелю) страхових 

продуктів (таблиця 5). 

 Таблиця 4 

Динаміка основних груп страхових послуг впродовж 2015-2019рр. 

Види страхових 

послуг 2015 2016 2017 2018 2019 

темп приросту 

(2019/2015) 

млн.грн % 

Страхові платежі, 

у т.ч. 
22354,9 26463,9 28494,4 49367,5 53001,2 30646,3 137,1 

Автострахування 7322,4 8653,0 9858,1 12975,1 15110,2 7787,8 106,4 

медичне 

страхування 
1862,1 2280,2 2673,9 3486,7 4470,3 2608,2 140,1 
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страхування життя 2186,6 2754,1 2913,7 3906,1 4624,4 2437,8 111,5 

страхування майна 3480,2 4415,4 4154,6 6440,2 6604,8 3124,6 89,8 

страхування від 

вогневих ризиків та 

ризиків стихійних 

явищ 

1977,6 2551,9 3598,1 4497,1 4746,3 2768,7 140,0 

страхування 

фінансових ризиків 
2172,9 1985,4 1829,5 5135,5 4397,6 2224,7 102,4 

Побудовано автором з використанням даних [3] 

Аналіз показує, що динаміка росту платежів за 2015-2019 роки по ринку 

склала 137,1%, а  найбільший приріст страхових премій відбувся по таким 

видам страхування: медичне страхування (+140,1% або 2608,2 млн грн), 

страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ (+140% або 2768,7 

млн грн), страхування життя (+111,5% або 2437,8 млн грн), автострахування 

(+106,4% або 7787,8 млн грн), страхування фінансових ризиків (+102,4% або 

2224,7 млн грн), страхування майна (+89,8% або 3124,6 млн грн). 

Таблиця 5 

 Структура страхових платежів страхового ринку України 

Види страхових 

послуг 

Вага в 

платежах 

ринку в 

2015р. 

Вага в 

платежах 

ринку в 

2016 р. 

Вага в 

платежах 

ринку в 

2017 р. 

Вага в 

платежах 

ринку в 

2018 р. 

Вага в платежах 

ринку в 2019 р. 

Страхові платежі 

ринку,  

зокрема 

100% 100% 100% 100% 100% 

автострахування 32,8% 32,7% 34,6% 26,3% 28,5% 

медичне страхування 8,3% 8,6% 9,4% 7,1% 8,4% 

страхування життя 9,8% 10,4% 10,2% 7,9% 8,7% 

страхування майна 15,6% 16,7% 14,6% 13,0% 12,5% 

страхування 

фінансових ризиків 
8,8% 9,6% 12,6% 9,1% 9,0% 

Побудовано автором з використанням даних [3] 

Структура платежів за період дослідження практично залишалася сталою – 

найбільшу частку займає автострахування – у діапазоні з  34,6% (2017р.) до 

26,3% у 2018р. від платежів ринку, загальна тенденція – незначне скорочення. 

На другому місті залишається страхування майна з обсягом премій в діапазоні 

12,5-16,7% , загальна тенденція – незначне скорочення. На третьому місці – 

страхування життя з обсягом премій в діапазоні 7,9-10,4% , загальна тенденція 

– незначне скорочення. На четвертому місці – страхування фінансових ризиків
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з часткою 8,8%-12,6% за вказаний період, зі стійкою тенденцією утримання на 

рівні 9,0%. На п’ятому  місці – медичне страхування із незначним зростанням у 

2017р на 1%(до 9,4%) і стабілізацією на рівні 8,3%. 

В результаті пандемії Коронавірусу-19 в 2020 році спостерігається 

зниження ділової активності по ряду страхових послуг.  В таблиці 6 подано  

результати діяльності страховиків за 1-й квартал 2020р. в порівнянні з  1-м 

кварталом 2019р. Як видно з таблиці 6 спад чистих страхових премій у І 

кварталі 2020 року (на -0,1%) відбувся практично для більшості видів 

страхування (у 9-ти видів з 14).  

Таблиця 6 

Структура чистих страхових премій за І квартал 2019 – 2020 рр. 

Види страхування млн. грн. млн. 

грн. % 
І кв. 2019 І кв. 2020 

Темпи приросту      

І кв. 2020/І кв. 2019 

млн. грн. 
  млн. 

грн. 
% 

Страхування життя 1 021,4 1 253,2 231,8 22,7 

Aвтострахування (КАСКО, 

ОСЦПВ, "Зелена картка") 
3087,80 3317,40 229,6 7,4 

Медичне страхування 

(безперервне страхування 

здоров’я) 

1 286,3 1 538,1 251,8 19,6 

Страхування здоров'я на випадок 

хвороби 
132,1 181,7 49,6 37,5 

Страхування від нещасних 

Випадків 
351,0 353,0 2,0 0,6 

Страхування медичних витрат 361,0 319,1 -41,9 -11,6

Страхування майна 980,0 795,4 -184,6 -18,8

Страхування від вогневих ризиків 

та ризиків стихійних явищ 
642,7 484,8 -157,9 -24,6

Страхування фінансових ризиків 639,8 474,0 -165,8 -25,9

Cтрахування відповідальності 

перед третіми особами 
364,0 283,2 -80,8 -22,2



ISSN (рrint) 2708-7530
Наукові перспективи №1 (1) 2020 

70 

Страхування вантажів та багажу 323,7 253,4 -70,3 -21,7

Авіаційне страхування 136,9 117,0 -19,9 -14,5

Страхування кредитів 80,0 61,3 -18,7 -23,4

Інші види страхування 266,2 236,4 -29,8 -11,2

Всього 9672,9 9668,0 -4,9 -0,1

Побудовано автором з використанням даних [3] 

Найбільший спад у страхуванні фінансових ризиків (-25,9%), страхуванні 

від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ (-24,6%), страхуванні 

відповідальності перед третіми особами (-22,2%) та страхуванні майна (-18,8%). 

При цьому, чисті страхові премії зросли з страхування здоров’я на випадок 

хвороби (+37,5%), медичного страхування (+19,6%), страхування життя 

(+22,7%), автострахування (+7,4%). 

Зростання медичного страхування пов’язують з продовженням медичної 

реформи та адаптацією страхових медичних програм до компенсування витрат 

у зв’язку з короновірусом. Зокрема, надання полісів для медичних працівників 

на строк до 3-х місяців. Корпоративне страхування працівників компаній на 

випадок захворювання КОВІД-19 тощо [4]. 

Водночас, страхування медичних витрат скортилося (-11,6%) у зв’язку з 

припинення туристичного бізнесу. Аналогічний чинник скорочення при 

страхуванні вантажу та багажу (-21,7%). 

Скорочення темпів автострахування обґрунтовують зменшенням 

використання автомобілів як для домогосподарств так і для середнього та 

малого бізнесу, а також скороченням попиту на нові автомобілі (відкладені 

рішення нових покупок). З іншого боку, автострахування виступає 

каталізатором розвитку онлайн страхових послуг як при продажі страхових 

полісів (повний сервіс з використанням електронного полісу) так і при 

обслуговуванні страхових випадків. Конкурентне середовище страхового ринку 

створило умови скорочення строків обслуговування страхових випадків на 

рівні до 90 днів. При цьому ринок обов’язкового страхування цивільно-

правової відповідальності власників автотраспортних засобів зберігає 

стабільність [5]. 

Аналіз зміни структури чистих страхових премій (у порівняні 1 кв. 2020р. з 

аналогічним періодом 2019р.) показує зростання певних видів: медичне 

страхування зросло з 13,3% до 15,9%, страхування життя - з 10,6% до 13,0%, 
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автострахування - з 31,9% до 34,3%. Відбулося також зменшення ваги певних 

видів страхування: для страхування майна - з 10,1% до 8,2%, страхування 

фінансових ризиків - з 6,6% до 4,9%, страхування від вогневих ризиків та 

ризиків стихійних явищ - з 6,6% до 5,0%. 

Прогноз розвитку страхових продуктів на страховому ринку, з нашого 

погляду, повинен враховувати дані відхилень темп росту (див. таблицю 7). 

Таблиця 7 

Динаміка росту надання основних видів страхових послуг за період     

2015-2020рр. 

Види страхових послуг 

Темп приросту 

2019/2015 
Темп приросту 

1кв.2020/1кв.2019

Відхилення 

приросту 1-го кв. 

2020/2019 від 

середнього 

щорічного 

Приріст 

за 5-ть 

років 

Середній 

щорічний 

у Страхові платежі, 

т.ч. 
137,10% 27,40% -0,10% 27,50% 

Автострахування 106,40% 21,30% 7,40% 13,90% 

медичне страхування 140,10% 28,00% 19,60% 8,40% 

страхування життя 111,50% 22,30% 22,70% -0,40%

страхування майна 89,80% 18,00% -18,80% -36,80%

страхування від 

вогневих ризиків та 

ризиків стихійних явищ 

140,00% 28,00% -24,60% -52,60%

страхування фінансових 

ризиків 
2224,70 20,5% -25,90% -46,38%

Побудовано автором з використанням даних [3] 

Аналіз даних таблиці показує, що досягнення обсягу надання страхового 

захисту на докризовому рівні потребує значних зусиль, обсяг яких залежить від 

актуальності певних видів страхування. Так,  для автострахування необхідне  

збільшення страхових премій на 13,9% від обсягу середніх щорічних, а для 

медичного страхування - необхідно 8,4%. Для ряду ключових видів необхідно 

значно більші зусилля, зокрема для страхування майна збільшення премій 

повинно складати 36,8%, для страхування майна від вогневих ризиків та 

ризиків стихійних явищ – 52,6%, для страхування фінансових ризиків – 46,38%.  
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Вказані дані показують необхідність консолідації зусиль щодо 

забезпечення страхового захисту громадянам та підприємствам не тільки рівні 

окремих страхових компаній, але і активізація участі об’єднань страховиків та 

відповідних державних органів. Як відомо, з 1 липня 2020р. в Україні  (згідно 

вимог Закону №1062-2 [6]) відбудеться передача повноваження з нагляду за 

страховим ринком від Нацкомфінпослуг до  Національного банку України. 

У січні 2020 року НБУ вже створив два підрозділи, що займатимуться 

регулюванням небанківських фінансових ринків. Один з цих підрозділів -  

департамент нагляду за страховим ринком, безпосередньо забезпечить 

державне регулювання страхової діяльності. НБУ впроваджує нову регуляторну 

модель після вивчення стану ринку страхування. Впровадження нових вимог 

буде відбуватися прозоро і після попереднього обговорення з учасниками 

ринку. В квітні місяці 2020р. опубліковано Білу книгу [7], яка визначила 

основні напрями державного регулювання страхового сектора: 1) щодо 

страхових компаній - підвищення капіталізації, ліквідності та стійкості; 2) щодо 

страхового ринку - посилення конкуренції; 3) щодо споживачів страхових 

послуг - забезпечення високих стандартів захисту прав споживачів; 4) щодо 

залучення інвестицій - забезпечення прозорості функціонування ринку 

страхування. 

 НБУ також визначив наступні кількісні показники розвитку сектора 

страхування [7], а саме: 

- Рівень проникнення страхування складе не менше 3% ВВП (в

порівнянні з сучасним  1,3%);

- Обсяг страхових премій по страхуванню життя виросте з 0,1% до 1%

ВВП;

- зростання частки страхування життя від юридичних і фізичних осіб в

загальному обсязі отриманих чистих страхових премій зросте з 10,9%

до 20%;

- Рівень визначених активів в структурі загальних активів страховиків

зросте з 65,5% до 80%;

- Частки ДТП, врегульованих за допомогою європротоколу без участі

Нацполіції, зросте з 33,5% до 50%, а частки укладених договорів

ОСАЦВ онлайн з 5% до 100%.

Висновки. В виконаному дослідженні проаналізовано вітчизняні ринки 

небанківських фінансових установ по ключовим параметра: активи, виплати, 

премії та зобов’язання з урахування ваги та специфіки показників страхового 

ринку. Визначилася чітка тенденція скорочення частки активів страховиків у 
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загальному обсязі активів небанківських фінансових установ, що показує 

нижчу конкурентоспроможність страховиків по обслуговуванню споживачів, 

ніж її мають учасники інших фінансових ринків небанківського сектору.  

Зокрема, відбувається постійне скорочення ваги страхових виплат у 

виплатах небанківських фінансових установ – за 2015-2018рр. вага скоротилася 

на 44% з 22,2%, а за останній 2019рік – на 19%.  

В розрізі одержаних платежів тенденції динаміки платежів є позитивними. 

Платежі за небанківські фінансові послуги за період 2015-2019рр. 

характеризується зростанням на 93,7%, за 2018-2019рр. – на 7,7%. Схожу 

динаміку мають і страхові платежі за період 2015-2019рр. -зростанням на 

78,2%, за 2018-2019рр. – на 7,4%. Вага страхових платежів у платежах за 

іншими фінансовими  небанківськими послугами є майже постійною – 

знаходиться в діапазоні від 67,5% (2015рік), до 81,3% (2017рік). 

Аналіз динаміки зобов’язань за небанківськими фінансовими послугами за 

період 2015-2019рр. показує помірне зростанням, зокрема на 59,7% для всіх 

послуг та 60,9% для страхових. Розмір ваги страхових резервів у зобов’язаннях 

за всіма фінансовими  небанківськими послугами складає всередньому щорічно 

29,5%. 

Аналіз структури та динаміки страхових платежів за період 2015-2019рр. 

показує чітку тенденцію виділення певних груп страхових послуг з найбільшою 

вагою в обсязі страхових платежів ринку. Групи страхових послуг виділяються 

як по динаміці (прирості) страхових платежів, так і структурі (портфелю) 

страхових продуктів. 

Аналіз показує, що динаміка росту платежів за 2015-2019 роки по ринку 

склала 137,1%, а  найбільший приріст страхових премій відбувся по таким 

видам страхування: медичне страхування (+140,1%), страхування від вогневих 

ризиків та ризиків стихійних явищ (+140%), страхування життя (+111,5%), 

автострахування (+106,4%), страхування фінансових ризиків (+102,4%), 

страхування майна (+89,8%). 

Структура платежів за період дослідження практично залишалася сталою – 

автострахування (34,6% -26,3% від платежів ринку), страхування майна (12,5-

16,7%), страхування життя (7,9-10,4%), страхування фінансових ризиків (8,8%-

12,6%), медичне страхування (8,3%). 

В результаті пандемії COVID-19 в 2020 році спостерігається зниження 

ділової активності по ряду страхових послуг.  Найбільший спад у страхуванні 

фінансових ризиків (-25,9%), страхуванні від вогневих ризиків та ризиків 

стихійних явищ (-24,6%), страхуванні відповідальності перед третіми особами 

(-22,2%) та страхуванні майна (-18,8%). При цьому, чисті страхові премії зросли 
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з страхування здоров’я на випадок хвороби (+37,5%), медичного страхування 

(+19,6%), страхування життя (+22,7%), автострахування (+7,4%). 

Прогноз розвитку страхових продуктів на страховому ринку показує, що 

досягнення обсягу надання страхового захисту на докризовому рівні потребує 

значних зусиль страховиків в залежить від актуальності певних видів 

страхування. Так,  для автострахування необхідне  збільшення страхових 

премій на 13,9% від обсягу середніх щорічних, а для медичного страхування - 

необхідно 8,4%, а для страхування майна - 36,8%, для страхування фінансових 

ризиків – 46,38%. для страхування майна від вогневих ризиків та ризиків 

стихійних явищ – 52,6%. 

Дослідження показує необхідність консолідації зусиль щодо забезпечення 

страхового захисту громадянам та підприємствам не тільки на рівні окремих 

страхових компаній, але і активізація участі об’єднань страховиків та 

відповідних державних органів. Зокрема, на нашу думку, необхідно розвивати 

пошук ефективних механізмів для вирішення ключових стратегічних задач 

розвитку страхового ринку, до яких згідно з пропозиціями НБУ, доцільно 

віднести: підвищення рівня капіталізації, ліквідності та стійкості страхових 

компаній; забезпечення прозорості роботи ринку страхування, зокрема з метою 

підвищенню його інвестиційної привабливості. 
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АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В 

УКРАЇНІ У 2020 РОЦІ 

Анотація. 2020-рік знаменується переходом України від Стратегії 

державної екологічної політики, що діяла у період до 2020 року, до Стратегії на 

період до 2030 року. Успадкувавши економічну структуру з переважаючою 

часткою ресурсоємних та енергоємних галузей, держава виявилася не готовою 

до екологізації економіки в цілому. Попередня програма розвитку покладала 

вирішити проблеми регулювання природокористування, недостатньої 

функціональності та сформованості інститутів громадянського суспільства та 

недотримання екологічного законодавства всіма суб’єктами 

природокористування загалом. 

Нова стратегія поставила в пріоритет питання інтегрованого екологічного 

управління, екологізації економіки, міжсекторального партнерства, 

застосування принципів превентивності та досягнення екологічної сталості. 

Інструменти сталого виробництва, запроваджені на рівні галузей та 

підприємств, можуть бути застосовані для покращання екологічної дієвості та 

економічного стану підприємства, що, в свою чергу, дозволить проводити 

розрахунки інвестиційної діяльності для зниження обсягів 

природокористування, використання замкнутих циклів та екологізації 

вторинних процесів підприємств.  Обгрунтовано, що ресурсоємні напрямки 
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виробництва, характерні для України у попередні періоди, продовжують мати 

суттєвий вплив на навколишнє середовище в умовах ринкової економіки. 

Саме екологізація таких процесів дає поштовх тенденції «зеленого офісу» 

як стандарту, який дає можливість оптимізувати витрати, досягти зменшення 

ресурсовикористання та розвивати екологічну свідомість на рівні окремих 

громад. Послідовна екологізація економіки з урахуванням сталості може 

функціонувати на кількох рівнях: макрорівні, галузевому та на рівні 

підприємств. Вважаємо, що досягнення глобальних цілей як екологізація 

економіки потребує впливу на функціональність напряму на макрорівні. 

Ключові слова: екологізація, екологічна економіка, зелений офіс, стале 

виробництво. 
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ASPECTS OF ECONOMIC REGULATION OF NATURE USE OF 

INDUSTRIAL ENTERPRISES IN UKRAINE IN 2020 

Abstract.  2020 marks the transition of Ukraine from the Strategy of State 

Environmental Policy, which was in force until 2020, to the Strategy for the period 

until 2030. Having inherited an economic structure with a predominant share of 

resource-intensive and energy-intensive industries, the state was not ready to green 

the economy as a whole. The previous development program was aimed at solving 

the problems of nature management regulation, insufficient functionality and 

formation of civil society institutions and non-compliance with environmental 

legislation by all nature management entities in general. 

The new strategy has prioritized the issues of integrated environmental 

management, greening of the economy, intersectoral partnership, application of the 

principles of prevention and achieving environmental sustainability. Sustainable 

production tools implemented at the level of industries and enterprises can be used to 

improve the environmental efficiency and economic condition of the enterprise, 
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which, in turn, will calculate investment activities to reduce environmental use, use of 

closed cycles and greening of secondary processes. It is substantiated that resource-

intensive directions of production, typical for Ukraine in previous periods, continue 

to have a significant impact on the environment in a market economy. 

It is the greening of such processes that gives impetus to the trend of "green 

office" as a standard that allows you to optimize costs, reduce resource use and 

develop environmental awareness at the community level. Consistent greening of the 

economy, taking into account sustainability, can operate at several levels: macro, 

sectoral and enterprise. We believe that the achievement of global goals as the 

greening of the economy requires an impact on the functionality of the direction at 

the macro level. 

Keywords: greening, ecological economy, green office, sustainable production. 

Постановка проблеми. Вступ у дію Закону України «Про основні засади 

державної екологічної політики України на період до 2030 року», і відповідно 

Стратегії, суттєво оновленої у порівнянні з попередньою стратегією, 

формалізував нові напрямки державної політики у сфері природокористування 

у зв’язку з новими економічними, політичними та соціальними реаліями. Вплив 

на даний документ мали міжнародні угоди, у тому числі Паризька угода та 

Кіотський протокол, а також стратегії регіонального розвитку, спрямованої на 

підвищення продуктивності економіки регіонів, розвитку бізнес-середовища та 

покращання якості життя. 

Теорія екологізації економіки стикнулася з тим, що зміни на шляху до 

екологічної сталості підприємств країни потребують регулювання глобальних 

процесів. Ресурсоємні напрямки виробництва, характерні для України у 

попередні періоди, продовжують мати суттєвий вплив на навколишнє 

середовище в умовах ринкової економіки. 

Базові екологічні проблеми, окреслені у Стратегії до 2020 року, не 

вирішені і потребували системних змін для виконання Стратегії до 2030 року. 

Екологічні пріоритети на даний час підпорядковані економічній діяльності, 

ресурсоємність галузей знаходиться на високому рівні, переважання 

ресурсоємних та енергоємних галузей посилює деструктивний вплив на 

навколишнє природне середовище. Фінансування природоохоронних заходів на 

місцях відбувається за залишковим принципом, оскільки суспільне розуміння 

екологічних пріоритетів залишається на низькому рівні. Посилення 

відповідальності за порушення екологічного законодавства є одностороннім 

засобом впливу на екологізацію економіки, тому екологічна сталість 

промислових підприємств може бути досягнута при одночасному задіянні 
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інструментів організаційно-економічного механізму регулювання 

природокористування з одночасним запровадженням системи інтегрованого 

екологічного управління та вдосконаленням системи екологічної освіти. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Правову, економічну основи 

економічного регулювання екологічних процесів промислових підприємств 

досліджували науковці: Р. Г. Дубас, С.В. Берзіна, Г.С. Бузан, В.М. Вакараш, 

Т.В. Князькова, А.В. Ворфоломеєв, Ю.В. Гайдаєнко, Б.М. Кравченко, О.В. 

Ткач, О.А. Чайковський, О.П. Хохотва, М.М. Цибка, І.Л. Шилович. Науковці 

зосереджуються на питаннях сталої екологічності у контексті зеленої 

модернізації економіки.  

Практична реалізація завдання вирішення питання екологізації економіки 

потребує комплексного дослідження дієвості інструментів екологізації та 

подальших наукових досліджень у даному напрямку. 

  Метою статті є аналіз економічного регулювання природокористування 

промислових підприємств у контексті виконання Стратегії державної 

екологічної політики до 2020 року та у перспективі врахування Стратегії 

державної екологічної політики до 2030 року. 

   Виклад основного матеріалу. З 1 січня 2020 року вступив в дію Закон 

України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики 

України на період до 2030 року», покладений вживати термінові системні 

заходи для збереження довкілля і спрямування економічного розвитку держави 

до збалансованого природокористування [1]. 

   З метою забезпечення сталого розвитку природно-ресурсного потенціалу 

України сплановане запровадження інструментів сталого споживання і сталого 

виробництва. Попередня стратегія державної екологічної політики України 

покладалась на політику сталого виробництва і споживання відповідно до 

Йоганнесбурзького плану дій, що  стосувався:  атмосферного повітря, охорони 

водних ресурсів, охорони лісів, геологічного середовища та надр, а також 

напрямку біобезпеки [1; 2]. Інструменти сталого виробництва – це сукупність 

інструментів організаційно-економічного механізму діяльності підприємств, 

орієнтована на досягнення цілей сталого виробництва і сталості підприємства 

загалом, що базується на управлінні екологічними аспектами і орієнтується на 

впровадження ресурсозберігаючих технологій. Враховуючи переваги сталого 

виробництва, такі, як підвищення продуктивності та зростання якості для 

досягнення ринкової прийнятності, а також заощадження коштів, підприємство 

досягає екологічної ефективності та економічного зростання. Міжнародний 

досвід врахування інструментів сталого розвитку полягає у застосуванні 

стандартів ISO та ISO 14000, які охоплюють аспекти технологій, виробництва, 
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систем управління та метрології. Розвиток стандартів даної системи продовжує 

напрям міжнародного співробітництва в екологічній сфері, що полягає в обміні 

досвідом реалізації національних програм використання природних ресурсів, 

виконання міждержавних програм і угод та заснування міжнародних органів 

для контролю виконання таких угод. Еволюція реалізації міжнародних відносин 

у сфері природокористування знаменується переходом від формалізації питань 

збереження та використання окремих природних ресурсів до глобальних 

стратегій досягнення економічної ефективності підприємств з урахуванням 

екологічної складової. Виникає поняття екологічної дієвості підприємств, що 

полягає у вимірних результатах управління екологічними аспектами 

організацій. Оцінювання екологічної дієвості є інструментом сталого розвитку 

підприємства, що доповнює екологічний аудит. Відмінність у тому, що 

екологічний аудит є плановим заходом, а оцінювання екологічної дієвості 

відбувається постійно, і його показники є частиною стратегії підприємства. 

Порівняння показників дієвості у різні періоди дає підстави підприємству або 

організації: 

- Виставити пріоритетність екологічних аспектів і встановити цілі згідно

цих аспектів.

- Визначити тенденції, напряму пов’язані з екологічною дієвістю (у тому

числі, зв'язок попиту та екологічної діяльності).

- Оцінити рівень дотримання правових вимог.

- Поліпшити ефективність та результативність.

1. Показники екологічної дієвості соціального вектору використовуються

для демонстрації позитивних результатів компанії в соціальному

напрямку внаслідок ефективного управління екологічних аспектів

(екологічне навчання,

2. Показники екологічної дієвості для покращання економічного стану

підприємства враховують розрахунки планової інвестиційної діяльності

для зниження обсягів використання природних ресурсів.

3. Показники, які використовуються безпосередньо екологічної діяльності,

стосуються покращання якості ресурсів та покращання життя населення.

   Такі показники класифікують як прямі розрахунки та вимірювання, 

відносні розрахунки (обсяги забруднення у відношенні до одиниці виготовленої 

продукції), індексовані (показники забруднень звітного періоду у порівнянні з 

попереднім), агреговані (враховують скиди забруднюючих речовин комплексно 

по галузі), а також зважені, що враховують коефіцієнти, застосовані для 

регулювання якісних змін [3]. Кроки до сталого природокористування 

покладаються на економічні інструменти, такі, як: система державних дотацій 
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та здешевлення кредитів і компенсації по кредитним ставкам за оновлення 

зношених основних фондів промислової інфраструктури. Імплементація 

європейських стандартів та екологічних норм запланована у період до 2025 

року, а до 2030 року державною стратегією передбачено забезпечення 

ефективного партнерства між державою, суб’єктами господарювання та 

громадським сектором.  

   Однією з ключових проблем екологічного напряму є переважання 

ресурсоємних галузей у загальній структурі економіки, що у поєднанні зі 

стратегією переходу до ринкових умов ведення господарства, викликає 

стабільний негативний вплив на довкілля. Стратегією розвитку до 2030 року 

передбачено запровадження в Україні системи зелених закупівель, а також ряд 

кроків до усунення прямої залежності економічного зростання від збільшення 

природокористування  та від збільшення обсягів забруднення навколишнього 

середовища.  

   На даному етапі для України властиві дві форми взаємодії суспільства та 

природи: економічна та екологічна, тому поєднання цих форм є глобальним 

системним завданням. Якщо екологічна форма полягає в охороні 

навколишнього природного середовища для збереження людини та її 

середовища існування, то економічна форма полягає напряму у споживанні 

природних ресурсів, що викликає природній супротив у вигляді виснаження 

ресурсів та руйнування природного середовища [3; 4]. Економічне регулювання 

ринку полягає у неефективності ринкової системи при використанні ресурсів зі 

зниженою оцінкою, безоплатних ресурсів або використання, яке знаходиться 

поза межами контролю. Використання підприємствами безоплатних ресурсів та 

ресурсів із заниженою вартістю не відображається на внутрішніх затратах 

такого підприємства, проте збільшує суспільні екстерн альні витрати. З такої 

позиції регулювання стає критично необхідним на рівні, коли порушена 

сталість рівняння, за яким граничні витрати зменшення забруднення для 

підприємства дорівнюють граничному збитку, спричиненому забрудненням, і 

відповідає теорії економічної ефективності, при якій підприємство компенсує 

економічний збиток, нанесений екологічною діяльністю (бездіяльністю) 

підприємства.  

  Порівнюючи Стратегію розвитку до 2020 року і актуальну наразі Стратегію 

до 2030 року [1; 2], зауважимо, що попередня програма одним з пріоритетів 

враховувала завдання підвищення рівня екологічної безпеки, що планувалося 

реалізувати низкою заходів, пов’язаних в першу чергу з міжнародними 

ініціативами у сфері захисту природного середовища. Відповідно до 

Йоханнесбурзького плану дій постали завдання запровадити комплексний 
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підхід до проведення оцінки ризиків (до 2015 року) та до запобігання наслідків 

стихійних лих. Відповідно до Кіотського протоколу було регламентовано 

завдання забезпечити скорочення викидів парникових газів та поступово 

збільшити обсяги використання джерел енергії з низьким рівнем викидів 

двоокису вуглецю. Нераціональне та виснажливе використання природних 

ресурсів визначено у Законі України «Про основи національної безпеки 

України» № 964-IV від 19.06.2003р (редакція від 05.03.2015.) як загрозу 

національній безпеці та національним інтересам України в екологічній сфері.  

   У Стратегії до 2030 року враховане питання відновлення та збереження 

навколишнього природного середовища Донбасу. Логічно, що фактор 

військово-політичної нестабільності був врахований для удосконалення 

попередньої Стратегії і став ключовим, на рівні з напрямками інтегрованого 

управління водними ресурсами, сталого розвитку усіх секторів 

природокористування, а також розвитку зеленої економіки.  

   Отже, зважаючи на стратегію об’єднання екологічного і економічного 

напрямів, приходимо до розуміння зеленої економіки як до стану залежності 

економіки від природного середовища і приналежності економіки до даної 

системи. Похідним напрямом зеленої економіки є концепція «зеленого офісу» 

як сукупності мотиваційних, технічних та освітніх заходів, покладених на 

підвищення корпоративної культури компаній та їх членів з акцентом на 

зниження навантаження на навколишнє середовище. Стандарт «зелений офіс» 

регламентує критерії екологічної результативності, які визначають 

енергоефективність підприємства, раціональність використання природних та 

матеріальних ресурсів, раціональне поводження з відходами і забезпечення 

функціонування системи «зелених», або сталих, закупівель. Фактично, 

«зелений офіс» узагальнює ключові поняття напряму де матеріалізації, 

поєднуючи мотиваційні аспекти усіх ланок підприємства.  

  Стратегічною частиною «зеленого офісу» вважаємо добровільне екологічне 

звітування та декларування.  Окрім внутрішніх функцій таких звітів, 

необхідних для вибору подальших стратегій зменшення впливу на природне 

середовище, зовнішня функція полягає у популяризації компанії і, таким 

чином, підвищення її конкурентоспроможності. Відкриття компаніями 

екологічної інформації є стартовим кроком до функціонування якісної системи 

екологічного страхування і надання компаніям необхідного рівня послуг за 

адекватну ціну і з врахуванням їх здатності ефективно керувати екологічними 

ризиками. Надання добровільних екологічних звітів є лицевою стороною 

системи взаємодії промисловості, державної влади та населення з досягненням 

між ними мотиваційного консенсусу на умовах прозорості.  
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   На даний час оприлюднення інформації щодо не фінансових аспектів 

діяльності підприємств практично повністю знаходиться у полі діяльності 

внутрішнього маркетингу. Вітчизняні компанії відкривають аспекти щодо умов 

праці, співпраці з місцевими громадами, стосовно благодійництва і збереження 

та відтворення довкілля у тих пропорціях, які вважають за потрібне, і які 

найкращим чином впливають на репутаційні аспекти представлення 

підприємств. Пріоритетність оприлюднення екологічних звітів є перспективою 

у подальшому розвитку зеленої економіки. Екологічний звіт, що відповідає 

критерію повноти наданої інформації, містить дані про екологічні аспекти 

діяльності підприємства, екологічну політику, її ефективність та дієвість, а 

також реалізовані екологічні проекти та досягнення. Пункт про відповідність 

діяльності підприємства вимогам природоохоронного законодавства є почасти 

формальним.  

   Окремі кроки у напрямку розв’язання екологічних проблем на локальному 

рівні є малоефективними, тому Стратегія до 2030 року включає формування 

загальносуспільних екологічних цінностей та запровадження в Україні системи 

зелених закупівель [1].  

   Послідовна екологізація економіки з урахуванням сталості може 

функціонувати на кількох рівнях: 

1. На макрорівні та галузевому рівні може ініціюватися зміна експортної

політики та структурні перебудови частин економічного механізму

природокористування.

2. На рівні галузей та підприємств ініціюють розвиток ресурсозберігаючих

технологій та проводять прямі природоохоронні заходи (прикладом є

регіональні програми розвитку, які включають регулювання

функціонування очисних споруд, питання їх створення та безпечної

експлуатації). Найбільш доцільним для сучасних промислових

підприємств України є створення на підприємствах замкнених циклів

(повторне використання ресурсів).

   В сучасних реаліях електроенергія з відновлюваних джерел може 

забезпечувати окупність крупних та середніх проектів приватних 

домогосподарств. Економічне регулювання ощадливого споживання ресурсів в 

енергетичній сфері напряму пов’язане із законодавством щодо «зеленого» 

тарифу. Отримання енергії з традиційних джерел не відповідає принципам 

екологічної економіки, тому вартує суспільству погіршення екологічної 

ситуації, пов’язаної з надмірними витратами водних ресурсів, тим часом 

зростає й вартість витрат для підприємств, пов’язана ремонтними та аварійно-

відновлюваними роботами, затребуваними в енергетичних галузях [5].  
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   Для стимулювання використання альтернативних джерел енергії був 

введений спеціальний тариф, за яким визначають ціну закупівлі енергії, 

виробленої з альтернативних джерел енергії. Даний тариф встановлює 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг. Втім, питання регулювання «зеленого» тарифу лежить 

цілком у політичному векторі. Інтенсивні зміни у законодавстві викликають 

побоювання інвесторів стосовно компенсації тарифу, на який спираються 

інвестиційні плани підприємств. Щоквартально відбувається індексація тарифу 

згідно валютного курсу (курсу євро). Згідно поточного законодавства, «зелені» 

тарифи діятимуть до 2029 року, але поступово будуть зменшуватися. Світові 

тренди продовжують констатувати посилювану тенденцію до зниження цін на 

енергію, що виробляється з відновлюваних джерел, що примножує вигоди, 

враховуючи зменшені нецінові суспільні витрати на підтримання екологічної 

безпеки [6]. У 2019 році зеленого тарифу були позбавлені наземні 

електростанції (для дахів та фасадів ситуація залишалася незмінною), втім, у 

тому ж році тариф було законодавчо повернено в економіку, хоча компенсації 

згідно тарифам мають схильність до несвоєчасності здійснення.  

Висновки. Врахування актуальних суспільних потреб, мотивацій 

підприємництва та довгострокових державних перспектив приводить до 

акцентуалізації напрямку зеленого офісу (як зразкового явища) та екологізації 

економіки загалом (як складного процесу, що полягає у поєднанні 

економічного розвитку та екологічної перспективи), а також до розгляду 

проблеми  зеленого тарифу, що, водночас, потрапляє у коло політичних питань.  

Екологізація економіки з врахуванням цілі досягнення її сталості 

відбувається на макрорівні та на галузевому рівні. Що стосується 

енергетичного сектору, електроенергія з відновлюваних джерел дешевшає, і 

може забезпечувати окупність крупних та середніх проектів приватних 

домогосподарств. Зауважимо, що регіональні державні енергетичні 

підприємства наразі не встигають сплачувати малим сонячним електростанціям 

«зелений тариф». 
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СКЛАДОВІ ЛОГІСТИКИ МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ: КАДРОВА, 

УПРАВЛІНСЬКА РЕСУРСНА ТА ФІНАНСОВА 

Анотація. Логістика в медицині виступає невід’ємним елементом 

забезпечення соціальної захищеності громадян та підтримки якісного рівня їх 

життя. Адже всі заклади охорони здоров’я у своїй діяльності стикаються із 

процедурою постачання, складування, переміщення даних та ресурсів по 

інформаційних та фінансових потоках, тощо. Застосування логістичних 

підходів у цих процесах дозволяє зменшити час на оброблення інформації, 

забезпечити підвищення якісних критеріїв медичного обслуговування 

населення, дає змогу знизити витрати на утримання запасів ресурсів на складах, 

а також зменшити собівартість медичних послуг. Все це зумовлює необхідність 

додаткового висвітлення шляхів застосування логістичних підходів у діяльності 

закладів охорони здоров’я. 

Відтак, у науковій статті проведено дослідження поточного застосування 

логістики закладами охорони здоров’я. Визначено ступінь відображення 

тематики роботи у спеціалізованій літературі, із визначенням основних 

напрямків зосередження  науковців.  

Окреслено необхідність застосування логістики в медицині, поруч із 

висвітленням напрямків її можливого застосування, а саме управлінський 
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напрямок, кадрова політика, ресурси та фінанси. Визначено напрямки впливу 

кожної із складових. Так, логістика в управлінні як правило використовується 

для прийняття відповідних управлінських рішень в частині оптимізації 

діяльності медичного закладу адаптовано до реальних потреб населення, 

впровадження у діяльність закладів охорони здоров’я економічних регуляторів, 

а також формуванні релевантної інформації.  

В рамках кадрової складової науковою статтею визначено, що логістика 

допомагає визначити потребу у кадрах, розробити графіки роботи, 

проаналізувати порядок забезпечення робочого місця медичних працівників та 

формування безпечних умов праці, розробити систему мотивування та 

стимулювання, тощо.  

Окрім того, у дослідженні проаналізовано напрямки застосування 

логістичних підходів під час управління наявними ресурсами, зокрема і 

фінансовими. Визначено, що на логістичних працівників покладається 

обов’язок планування оптимальної кількості запасів,  проведення диференціації 

всіх ресурсів залежно від наявних специфікацій, аналіз завантаженості палат та 

операційних блоків на відповідність потребам населення в регіоні 

розташування медичного закладу, визначення найбільш пріоритетних 

напрямків спрямування фінансових ресурсів, що особливо актуально в умовах 

реформи системи фінансування закладів охорони здоров’я, де вони самостійно 

приймають рішення про напрямки використання коштів отриманих від 

Національної служби здоров’я України. За результатами дослідження 

сформовано обґрунтовані висновки. 

Ключові слова: логістика, медичний заклад, управлінська складова, 

кадрова складова, ресурсна складова, фінансова складова, оптимізація, 

логістичний підрозділ. 
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COMPONENT LOGISTICS OF THE MEDICAL INSTITUTE: 

HUMAN RESOURCES, MANAGEMENT RESOURCES AND FINANCIAL 

Abstract. Logistics in medicine is an integral part of ensuring the social 

protection of citizens and maintaining a high standard of living. After all, all health 

care institutions in their activity are faced with the process of supplying, storing, 

moving data and resources through information and financial flows, etc. The use of 

logistic approaches in these processes allows to reduce the time for information 

processing, to provide high quality criteria for public health services, to reduce the 

cost of maintaining inventory of resources in warehouses, as well as to reduce the 

cost of medical services. All this necessitates further clarification of the ways of 

applying logistic approaches in the activities of healthcare institutions. 

Therefore, a research article investigates the current use of logistics by 

healthcare facilities. The degree of reflection of the subject of work in the specialized 

literature is determined, with the definition of the main directions of concentration of 

scientists. 

The necessity of application of logistics in medicine, along with the coverage 

of the directions of its possible application, namely management direction, personnel 

policy, resources and finances, are outlined. The directions of influence of each of the 

components are determined. Thus, logistics in management is usually used to make 

appropriate management decisions in terms of optimizing the activity of the medical 

institution adapted to the real needs of the population, the introduction of health 

regulators in the health care institutions, as well as the formation of relevant 

information. 

Within the human resource component, a scientific article identifies that 

logistics helps to identify the need for staffing, to develop work schedules, to analyze 

the procedure for securing the workplace of health care workers and the formation of 

safe working conditions, to develop a system of motivation and incentives, etc. 

In addition, the study analyzes the ways in which logistic approaches are used 

in managing available resources, including financial resources. It has been 

determined that logistics workers have the obligation to plan the optimal amount of 

inventory, differentiate all resources according to the available specifications, analyze 

the occupancy of wards and operating units to meet the needs of the population in the 

region of the location of the medical institution, determine the most priority areas of 

financial resources, especially relevant in the context of the reform of the financing 

system of healthcare institutions, where they independently decide on the directions 
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of use I received funds from the National Health Service of Ukraine. Based on the 

results of the study, sound conclusions were drawn. 

Keywords: logistics, medical institution, management component, personnel 

component, resource component, financial component, optimization, logistics unit. 

Постановка проблеми. Відмінною рисою сучасного етапу розвитку 

логістики виступає стрімкий розвиток ролі послуг, що пояснюється переходом 

від конкуренції між продуктами до конкуренції послуг. У зв’язку із цим 

закономірним є відділення від класичної логістики різних напрямків, які 

стосуються обслуговування населення (індивідуальних споживачів) [1; 2, с. 74]. 

Власне розподіл логістики на логістику послуг дозволив виділити у її структурі 

напрямок логістики медичного закладу. Доцільність такого розподілу на 

напрямок охорони здоров`я, окрім вищезазначеного, пояснюється 

проникненням логістичних принципів в управління галуззю.  

В рамках застосування логістики в діяльності закладів охорони здоров’я 

відбувається виконанням таких функцій як організація, планування, 

регулювання, координація, контроль, облік та аналіз для забезпечення 

досягнення кінцевої цілі логістичної системи по медичному закладу в цілому 

[2, c.75]. Адже, як показує досвід розвинутих країн застосування логістики в 

умовах адаптації до мінливих умов їх діяльності є досить ефективним засобом. 

Сутність адаптивності медичних закладів до швидко змінюваних умов їх 

діяльності  виражається у їх готовності та здатності швидко адаптуватись і 

успішно функціонувати в умовах мінливого конкурентного середовища, яке 

формується під впливом політичних, економічних, правових, соціальних, 

культурних та інших факторів, з метою успішного виконання ключової цілі їх 

діяльності – надання якісної та своєчасної допомоги тим, хто цього потребує. 

Особливо це актуально й за умов постійного реформування галузі, яке 

проводиться під керівництвом постійно змінюваних міністрів охорони 

здоров’я, які не завжди можуть повною мірою наслідувати окреслені своїми 

попередниками напрямки реформ. Відтак, повноцінне використання логістики в 

діяльності закладів охорони здоров’я стає чи не єдиним важелем гарантування 

повноцінної та налагодженої роботи медичного закладу в будь-яких умовах, що 

спричинює актуальність проведеного дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчаючи стан медичної 

логістики в Україні, можна дійти висновку, що фрагментарне застосування 

логістичних підходів у сфері охорони здоров’я розпочалось із здобуттям 

Україною незалежності, а найбільшого поширення набуло протягом останніх 

декількох років. Зокрема, такі автори як , О. Каневський, В. Кислий, І. Ткачук  у 
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своїх твердженнях наголошують, що логістичні підходи можна застосовувати 

при організації роботи реєстратури в поліклініках, оптимізації потоків 

медичних працівників та пацієнтів, у постачанні та обслуговуванні медичного 

обладнання, а також при формуванні взаємодії медичних закладів із службами 

надання екстреної медичної допомоги. 

Питанням удосконалення діяльності закладів охорони здоров’я на основі 

використання підходів логістики у вітчизняній та зарубіжній літературі 

присвячували свої роботи Г.Анцев, О.Гайволя, А. Гайдуков, Є.П. Жаворонков, 

Н. Мацюк, І. Мельникова, С. Уваров, Н. Шандора та багато інших. Тут мова 

вже йшла про застосування загальних підходів логістики під час організації 

постачання та складування медичних засобів. Проте, незважаючи на такий 

широкий перелік авторів, які досліджували дану тематику, вивчення складових логістики 

медичного закладу з позиції оптимізації кадрів, управлінської діяльності, 

ресурсів та фінансів розглянуто ґрунтовно не було.  

Метою даного наукового дослідження виступає вивчення особливостей 

застосування логістики в частині її складових (кадрової, ресурсної 

управлінської та фінансової) крізь призму діяльності медичних закладів.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Необхідність застосування 

логістики у діяльності нетипових галузей економічного та соціального життя 

була визначена ще давно. Так, свого часу ще К. Маркс наголошував на тому, 

що будь-яка економія в підсумку зводиться до економії часу, що значною 

мірою проявляється тоді, коли послуги по охороні здоров’я пов’язуються і 

послугами інших галузей та напрямків логістики [1, c. 17].  

Таким чином, логістика у діяльності закладів охорони здоров’я, 

розглядається як комплекс заходів, пов’язаних із планування, управління, 

контролем за ефективністю керуванням наявними ресурсами для забезпечення 

найбільш можливого результату від їх використання.  

Поруч із традиційними складовими елементами логістики в медицині – 

біохімічна та клінічна інженерія, фармація, медичні послуги, виділяють також 

складові притаманні для суб’єктів господарювання в цілому, які поступово 

починають використовуватись для оптимізації діяльності саме закладів охорони 

здоров’я, зокрема кадрова, управлінська, ресурсна та фінансова складові.  

Розглянемо детальніше кожну із запропонованих складових. Основною 

для виконання всіх подальших дій та прийнятих рішень є використання 

логістичного підходу до управління закладом охорони здоров’я загалом. 

Реалізація застосування логістичних принципів під час управління в свою чергу 

складається із декількох аспектів (рис.1): 
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Рис. 1. Аспекти застосування логістики під час управління 

Джерело: власна розробка автора на основі [2, c. 76] 

Таким чином, із наведеного рисунку, можемо побачити що використання 

логістики в управління відбувається із виконанням наступних кроків: по-перше, 

це приведення до відповідності реальної структури надання медичної допомоги 

реальним потребам населення за рахунок ефективного управління потоковими 

процесами в системі охорони здоров’я; по-друге, це широке впровадження в 

практику діяльності медичних закладів економічних регуляторів лікувально-

діагностичного процесу в частині розподілу бюджетних ресурсів між закладами 

охорони здоров’я у відповідності до їх реальних можливостей; по-третє – 

формування у медичному закладі релевантної інформації, яка буде 

забезпечувати ефективність управління.  

Вищезазначена логістична модель організації системи управління 

закладами охорони здоров’я може бути адаптована до діяльності медичних 

закладів різного типу та форми власності, і в підсумку дозволить підвищити 

рівень їх адаптації до роботи у мінливих умовах зовнішнього середовища, а як 

наслідок й підвищити ефективність виробничої діяльності по медичному 

обслуговування населення.  

 У зв’язку із цим, зараз на перший план виходить проблема інтеграції, 

іншими словами намагання охопити весь комплекс логістичних процесів, а 

також заздалегідь передбачити всю систему взаємодій та взаємозв’язків, 

врахувати всі наслідки рішень, які приймаються у сфері логістики, адже будь-

яких хибний крок може в майбутньому значною мірою позначитись на 

діяльності медичного закладу. Відтак, виступає необхідним застосування 

логістичних підходів у діяльності управлінцями із відповідним рівнем 

компетенцій, які дозволять їм оперативно застосовувати всі наявні логістичні 

інструменти під час управління діяльністю медичного закладу.  

Проте, у великих закладах охорони здоров’я, одній особі – керівнику, 

надзвичайно важко дослідити та врахувати великі об’єми інформації. 

Особливості використання управлінської логістики в діяльності 
закладів охорони здоров`я 

Приведення до 

відповідності структури 

надання медичної 

допомоги та реальних 

потреб населення

Впровадження в практику 

діяльності медичних 

закладів економічних 

регуляторів 

Формування у 

медичному закладі 

релевантної інформації 
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Напрямком вирішення такої ситуації є створення у структурі медичного 

закладу відділу логістики, із подальшим визначення зони відповідальності його 

працівників, а також механізму взаємодії з іншими підрозділами медичного 

закладу.  При цьому, обов’язковим елементом виступає вивчення основних 

показників ефективності для оцінки роботи логістичного підрозділу 

керівництвом закладу охорони здоров’я і порядок передачі ресурсів для їх 

раціонального використання. Це, в свою чергу дозволить визначити варіант та 

тип організаційної структури логістичного підрозділу,  а також визначити 

порядок взаємодії груп і окремих виконавців у межах одного закладу охорони 

здоров’я. Конкретні показники ефективності роботи підрозділу в цілому будуть 

основою й для індивідуальних мотиваційних показників працівників. Окрім 

того, застосування наукового підходу під час організації логістичних 

підрозділів у структурі медичного закладу передбачає обов’язкове вивчення 

основ технології в кожному елементі логістичного процесу.  Це пов’язано із 

тим, що як правило, підготовка спеціалістів по логістиці здійснюється, із 

орієнтацією на окремий напрямок логістики. Частіше за все такими напрямками 

виступають транспорт, склад, постачання, що не дозволяє їм охопити всі 

особливості діяльності логістичного ланцюга саме в межах закладу охорони 

здоров’я. Така тенденція, формує собою одну із ключових проблем по 

застосуванню управлінської логістики у діяльності медичних закладів, так як 

елементарно відсутня достатня кількість кваліфікованих  спеціалістів для таких 

потреб. Адже специфіка сфери діяльності – медичної, вимагає від працівників 

пов’язаних із логістикою забезпечувати здійснення ефективної кадрової 

політики, особливо в частині забезпечення всіх напрямків медичної допомоги 

необхідними кадрами для надання її на належному рівні; проводити аналіз 

необхідності та достатності наявних лікувальних блоків з подальшим їх 

розширенням чи звуженням; здійснювати ефективний розподіл фінансових 

ресурсів із забезпечення найбільшого корисного ефекту від їх використання в 

конкретний момент часу,  а також багато іншого. Все це є надзвичайно 

трудомісткий та об’ємним процесом, що ще більшою мірою поглиблює 

необхідність формування відокремленого логістичного підрозділу із 

працівниками по кожному із окреслених напрямків: кадровому, ресурсному, 

фінансовому, тощо.  

Поруч із вищеперерахованим, продовжуючи окреслену лінію 

дослідження проаналізуємо особливості застосування логістики в частині 

кадрової складової. Таким чином, відобразимо напрямки регулювання за 

допомогою кадрової логістики на рис.2. 
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Отже, зупинимось детальніше на напрямках впливу кадрової логістики, 

відповідно до зазначеного рисунку. В першу чергу, значний результат 

досягається під час застосування логістичних підходів до планування 

необхідної кількості медичних працівників відповідно до реальних потреб 

закладу охорони здоров’я. Дане планування здійснюється за рахунок аналізу 

кількості звернень пацієнтів по всіх напрямках діяльності роботи медичного 

закладу, через аналіз ліжко-днів в розрізі відділень лікарні, а також об’ємів 

проведення медичних процедур та лабораторних досліджень. Все це дозволяє 

збільшити штат працівників по найбільш розповсюджених напрямках, а також 

зменшити до оптимального рівня там, де це можливо. Для прикладу, кількість 

звернень до кардіолога протягом року в рази вище ніж кількість прийомів у 

окуліста, що дозволяє сформувати відповідне співвідношення між 

відвідуваннями кожного із них, і визначити що на 1 штатну посаду окуліста 

необхідно 5 посад кардіолога. Це у кінцевому результаті дозволить 

задовольнити потреби пацієнтів у отриманні своєчасної та якісної медичної 

допомоги, а для медичного закладу зекономити ресурси на оплату праці та 

забезпечення робочого місця працівника, який не користувався би належним 

рівнем попиту.  

Рис. 2. Напрямки регулювання кадрової логістики в межах закладів 

охорони здоров’я 

Джерело: власна розробка автора на основі [3; 4; 6] 

Напрямки спрямування кадрової логістики 

Планування необхідної кількості медичного персоналу відповідно до аналізу 

реальних потреб 

Організація робочого місця працівника шляхом забезпечення всіма 

необхідними засобами та матеріалами для здійснення роботи  

Відстеження та забезпечення формування безпечних умов праці (в тому 

числі за рахунок відповідного матеріального забезпечення) 

Формування ефективної системи мотивування та стимулювання працівників 

Розробка робочих графіків, графіків заміщень на випадок 

непередбачуваних обставин 

Створення та реалізація механізму усунення наявних диспропорцій у 

кадровому складі на випадок виходу у відпустку та звільнення 



ISSN (рrint) 2708-7530
Наукові перспективи №1 (1) 2020 

94 

З іншого боку, в межах використання логістики кадрів відбувається 

планування та організація забезпечення всіх робочих місць необхідними 

засобами та матеріалами для проведення повноцінного прийому громадян та 

наданням їм всього спектру необхідних послуг. В цьому випадку працівниками 

відділу логістики виконується типова для логістів робота по забезпеченню 

постачання та складування необхідних матеріальних запасів у розрізі кожної 

спеціалізації. Тут проводиться аналіз засобів, необхідних для здійснення 

лікарями їх діяльності та формується ланцюги відстеження та поповнення 

наявних нестач шляхом налагодження схем постачання. Для прикладу, для 

роботи оториноларинголога необхідний такий розхідний матеріал як одноразові 

оглядові набори загальної комплектації, спрощеної комплектації (де є лише 

дерев’яна паличка), одноразові рукавиці, маски, тощо. Обов’язком працівника 

відділу логістики є забезпечення постійної наявності та поповнення всіх цих 

засобів, що дозволить лікарям безперебійно виконувати свою роботу.  

Щодо формування безпечних умов праці, тут мова йде про надання всім 

медичним працівникам засобів особистого захисту відповідно до специфіки 

виконуваної ним роботи. Якщо говорити в розрізі спеціалізації лікарів, то тут 

йде розподіл залежно від ступеня небезпеки отримати негативні наслідки від 

контакту з пацієнтом. Знову ж таки, якщо мова йде про окуліста, кардіолога, 

ендокринолога, невропатолога та інших лікарів не пов’язаних із наданням 

допомоги хворим, які можуть їх заразити в тому числі й повітряно-крапельним 

шляхом то достатньо забезпечення масками та рукавичками. Коли мова йде про 

роботу інфекційного відділення то тут уже необхідне забезпечення й захисними 

костюмами поруч із іншими засобами індивідуального захисту. Відділ 

логістики має планувати потреби у цих засобами і забезпечувати постійну їх 

наявність, в тому числі з урахуванням прогнозу загострення епідеміологічної 

ситуації відповідно до пори року та прогнозованих спалахів захворювань.  

Формування ефективної системи мотивування та стимулювання 

працівників є ще одним напрямком концентрації уваги логістичного відділу. 

Адже, наявність процедури мотивацій та стимулювання працівників може 

значною мірою позитивно впливати на показники та якість їх роботи, так як і 

задоволеність наявними умовами праці. Відтак, відділом логістики повинно 

проводитись вивчення та планування ефективного розподілу наявних 

фінансових ресурсів для забезпечення виокремлення фонду преміювання та 

стимулювання працівників. Особливо це актуально в сучасних умовах 

реформування галузі, коли відбувається передача фінансових ресурсів 

Національною службою здоров’я України на місця, з подальшим самостійним 

управлінням ними кожним медичним закладом.  
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Одним із найбільш необхідних напрямків використання логістичних 

підходів у сфері кадрів є організація робочого графіку лікарів. Складнощі у 

цьому можуть виникати через те, що у медичних працівників, особливо лікарів 

окрім звичайного робочого графіку із 09:00 до 18:00 присутні також факти 

позмінної роботи, тобто цілу добу. З урахуванням цього потрібно побудувати 

робочий графік таким чином, щоб: по-перше забезпечити працівникам 

необхідний відпочинок; по-друге – максимально ефективно задіяти медичний 

персонал; по-третє – забезпечити на кожного працівника необхідний рівень 

місячного робочого навантаження. Саме тому, враховуючи складність та 

багатокомпонентність цього процесу, сучасними керівниками медичних 

закладів все частіше відбувається звернення до логістики для найбільш 

оптимального вирішення ситуації. 

Окрім того, надзвичайно важливим є врахування того факту, що на 

розроблений графік можуть впливати різні обставини та фактори. Відтак, поруч 

із стандартним графіком роботи, потрібно використовувати логістичні 

інструменти й для побудови графіку взаємозаміщень працівників, при цьому, 

що, як правило, ця робота має бути виконана в якомога менші терміни. В той 

же час, додатковою складністю є не порушення принципу достатнього 

відпочинку для медичних працівників вже задіяних до робочого графіку.  

Заключним напрямком використання логістики кадрів, який ми 

висвітлюємо в даній науковій роботі є створення та реалізація механізму 

усунення наявних диспропорцій у кадровому складі працівників медичного 

закладу на випадок виходу у відпустку та звільнення. І якщо з виходом у 

відпусту, як правило, проблем не виникає, так як формується їх план-графік в 

розрізі працівників, тобто можна завчасно врахувати відсутність працівника  у 

робочому графіку сформувавши графік взаємозаміщень, то зі звільненнями 

ситуація дещо складніше. Відтак, на працівника з логістики або логістичний відділ, 

якщо такий присутній у структурі медичного закладу, покладається обов’язок 

розробки оперативного механізму усунення наявної нестачі через пошук 

працівників найбільш оптимальним із доступних способів, враховуючи фактор 

часу. 

Таким чином, на осевої вищевикладеного, можемо побачити, що 

застосування логістики під час роботи з кадрами є надзвичайно важливим та 

ефективним, особливо в умовах поширення такої практики у всіх розвинутих 

країнах і намаганні  нашої галузі охорони здоров’я досягнути світового рівня. 

Наступними складовими діяльності медичного закладу, до яких можливо 

і необхідно застосовувати логістичні підходи виступають ресурсна та фінансова 

складові.  
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Що стосується ресурсів, то в межах медичного закладу до них прийнято 

відносити медичну техніку, різного виду та спрямування медичні препарати, 

обладнання, устаткування та інші засоби пов’язані із забезпеченням наданням 

висококваліфікованої та повноцінної медичної допомоги, кадровий склад 

медичного закладу, фінансові ресурси, тощо [5]. Під час організації потоків цих 

ресурсів прийнято виділяти верхній та нижній рівень постачання. Отже, 

зовнішній ланцюг постачання включає матеріальне та технічне забезпечення 

закладу охорони здоров`я (в частині медичного обладнання, препаратів, 

устаткування), сукупність інформаційних потоків, на яких ґрунтується медична 

діяльність, а також інформація про пацієнтів. Окрім того, до зовнішнього 

ланцюга прийнято відносити й кадрові ресурси закладу охорони здоров’я.  

Внутрішні ланцюг постачання, в свою чергу, розглядається як сукупність 

принципів складування медичних препаратів, механізмів практичного 

використання медичного обладнання, а також потоків передачі інформації 

всередині закладу охорони здоров’я між працівниками та пацієнтами. 

Таким чином, із наведеного вище можемо побачити, що складова 

ресурсів є найбільш всеохоплюючим елементом у структурі медичного закладу, 

який потребує застосування логістичних принципів для його оптимізації. 

Відтак, розглянемо можливі напрямки застосування логістики під час 

управління ресурсами закладу охорони здоров’я за допомогою рис.3. 

Як бачимо із наведеного рисунку, до напрямків управління ресурсами 

медичного закладу відносять структурування потоків матеріальних ресурсів. 

Дана структуризації відбувається залежно від наявних специфікацій ресурсів 

залежно від напрямку їх використання. Такі маніпуляції здійснюються з метою 

забезпечення своєчасного постачання комплексів матеріальних засобів як 

основи для безперебійної роботи медичного закладу, що надзвичайно актуально 

у теперішніх умовах роботи закладів охорони здоров’я, коли відчувається 

постійна нестача необхідних ресурсів, особливо в сільській місцевості. 

Використання логістичних інструментів у підсумку повинно забезпечити 

усунення наявних диспропорцій. 
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Рис. 3 Напрямки застосування логістики під час управління ресурсами 

медичного закладу 

Джерело: власна розробка автора на основі [5; 7] 

Надзвичайно важливим є проведення розрахунку завантаженості 

автопарку медичного закладу, так як пацієнтам повинен бути забезпечений 

своєчасний доступ до кваліфікованої медичної допомоги, особливо екстреної. 

Якщо в результаті виконання аналізу виявлено недостача, керівником 

медичного закладу може бути прийнято рішення про спрямування додаткових 

фінансових ресурсів на закупівлю нових автомобілів. Тут вже мова йде про 

логістику фінансових ресурсів, коли необхідно визначити вплив даного 

придбання на загальну оптимізацію надання медичних послуг населенню, а 

також визначити ступінь корисного ефекту від таких маніпуляцій. Адже 

можливі випадки, коли в межах закладу охорони здоров’я будуть напрямки, які 

потребуватимусь додаткових фінансових ресурсів більшою мірою, і користь від 

Напрямки застосування логістики для вдосконалення управління 

ресурсами медичного закладу 

Структурування потоків матеріальних ресурсів залежно від специфікації 

Проведення розрахунків завантаженості автомобілів швидкої допомоги, 

сан авіації, інших власних транспортних засобів для спеціальних потреб 

Розрахунок просторової місткості палат, операційних блоків, аналіз 

величини наявного автопарку в закладі охорони здоров’я порівняно із 

реальною потребою в них 

Визначення тривалості медичних маніпуляцій для побудови 

оптимізаційної моделі їх здійснення 

Аналіз наявної моделі невідкладного обслуговування пацієнтів 

Аналіз наявної моделі планового обслуговування пацієнтів 

Вивчення наявної стратегії управління запасами 
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їх використання на інші потреби буде вищою для пацієнтів, ніж від придбання 

нового автомобіля. На ці питання також дає відповідь логістика. 

Наступним елементом, який потребує використання логістики виступає 

розрахунок просторової місткості палат та операційних блоків. Розрахунок 

проводиться на основі інформації про середньорічну кількість пацієнтів у 

розрізі відділень, із зазначенням граничної верхньої межі для планування 

необхідної кількості палат та визначення необхідної кількості операційних 

блоків. Так як організація кожного із них потребує значних витрат фінансових 

ресурсів для повноцінного технологічного забезпечення процесу оперативного 

втручання, то є недоцільним утримання або відкриття нових операційних 

блоків чи палат понад наявний попит. Логістика дає змогу оцінити ступінь 

відхилення наявної пропозиції із попитом на перебування у стаціонарі та 

оперативне втручання, що в подальшому виступає основою для керівництва 

про розширення чи звуження лікувальних блоків у закладі охорони здоров’я.  

Визначення тривалості маніпуляцій, як правило, здійснюється поруч із 

визначенням необхідної кількості медичного персоналу для забезпечення  

доступу пацієнтів до своєчасної та повної медичної допомоги, що було нами 

описано вище. Так як і аналіз наявної моделі невідкладного та планового 

обслуговування пацієнтів, метою якого є визначення співвідношення між 

кількістю прийомів як планового так і термінового характеру із наявними 

лікарями, на шляху до оптимізації кадрового складу в межах медичного 

закладу.  

Одним із найбільш містких по витратах часу та по складності проведення 

є визначення та вивчення наявної стратегії управління запасами, адже стосовно 

закладів охорони здоров’я, у їх розпорядженні перебуває надзвичайно велика 

кількість матеріальних та нематеріальних ресурсів, склад яких повинен 

постійно поновлюватись.  В межах даного напрямку відбувається визначення 

поточної ситуації із складуванням запасів, аналіз наявних приміщень для 

складування, а також дотримання необхідних умов під час зберігання. Окрім 

того, завданням логістичного працівника в цьому випадку висапує визначення 

граничного рівня наявності запасів ресурсів, нижче якого потрібно робити їх 

поповнення. Це в свою чергу дозволить не перевантажувати наявні складські 

приміщення не потрібними засобами, які в тому числі мають обмежений термін 

використання, а також вивільнити частину фінансових ресурсів для 

спрямування їх в найбільш перспективних напрямках.  

При цьому, при такий оптимізації необхідно враховувати географічне 

розташування медичного закладу та час, який витрачається на доставку до 

нього різного виду запасів, характер функціонування закладу охорони здоров’я, 
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масштаби об’єкта, кількість палат, операційних, маніпуляційних, кабінетів 

фізіотерапії, кількість медичного персоналу,  тощо. Лише повноцінне 

врахування цих факторів дозволить ефективно та всебічно проаналізувати 

наявну ситуацію та створити реально діючу оптимізаційну модель складування 

запасів.  

Висновки з проведеного дослідження. Підсумовуючи вищенаведене, 

можемо зробити висновки, що застосування логістики в медичній сфері вже 

давно виходить за рамки стандартного постачання та складування медичних 

засобів та обладнання. Протягом останніх років межі використання логістичних 

підходів поширились і на сферу управління, кадрову, ресурсну та фінансову 

складові. Проте, враховуючи складність та великий об’єм інформації, який при 

цьому обробляється до логістичних процесів все частіше залучаються вузькі 

спеціалісти, шляхом утворення підрозділу в структурі медичного закладу. 

Дослідження, проведені цим підрозділом використовуються керівниками 

закладів охорони здоров’я під час прийняття управлінських рішень в частині 

загального управління, кадровому плануванні, керуванні ресурсами, в тому 

числі і фінансовими.  

В свою чергу, під час реалізації кадрової політики логістика дає відповідь 

на питання, яка кількість медичних кадрів потрібна для забезпечення 

нормальних умов функціонування закладу; які варіанти побудови графіків 

роботи, взаємозаміщень, шляхи оперативного поповнення нестачі у кадрах 

через звільнення, позапланові відпустки; як скоординувати роботу у сфері 

організації робочих місць працівників та формуванні безпечних умов праці; 

яким чином розробити схему мотивування та стимулювання працівників, щоб 

забезпечити додаткові виплати усім категоріям працівників, тощо. 

Проте, найбільш складним та містким по витратах часу виступає 

управління ресурсами організації, в тому числі й фінансовими. В межах даної 

складової на логістичних працівників покладається обов’язок розробити 

диференціацію матеріальних ресурсів медичного закладу залежно від 

специфікації, сформувати оптимальну кількість запасів ресурсів на складах, для 

вивільнення додаткових фінансових ресурсів, які можна спрямувати у більш 

пріоритетні напрямки, проаналізувати поточну місткість палат та операційних 

блоків та їх відповідність реальним потребам, визначити тривалість 

маніпуляцій, що в подальшому використовується при формуванні кадрового 

складу, тощо. 

 Отже, можемо впевнено стверджувати, що використання логістичних 

підходів значною мірою позитивно впливає на показники діяльності закладу 

охорони здоров’я, поруч із приведенням його діяльності до максимального 
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рівня оптимізації для ефективного виконання основної цілі його роботи – 

надання висококваліфікованої та своєчасної допомоги населенню.  
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МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ ОБЛАСНОЇ ТА РАЙОННОЇ КЛІНІЧНОЇ 

ЛІКАРНІ В МЕЖАХ ОДНОГО ГОСПІТАЛЬНОГО ОКРУГУ 

Анотація. У статті проаналізовано умови та необхідність створення 

госпітального округу, особливості реформування закладів охорони здоров’я 

комунальної та державної форми власності у некомерційні та казенні 

підприємства, зокрема зміна форми фінансування. Зазначено, що координація 

діяльності закладів охорони здоров’я в межах госпітального округу 

здійснюється органом управління охороною здоров’я обласної державноі ̈

адміністраціі ̈регіону в межах його повноважень. Визначено перелік та функції 

лікарень у складі одного госпітального округу, особливості їх взаємодії та 

функціональні потужності. Наведено приклади організаційних структур 

районної та обласної лікарні, а також індикатори оцінки діяльності обласних 

лікарень. Зазначено, що у сучасних умовах для успішного реформування 

системи охорони здоров’я та ефективної взаємодії лікарень одного 

госпітального округу необхідно приділити увагу джерелам фінансування, а 

також автономності кожної лікарні. 

На нашу думку, Украін̈і доцільно було б використати досвід Канади, яка 

вирішила проблему оптимізаціі ̈ і переформатування сільських медичних 
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закладів шляхом відкриття на базі нерентабельних лікарень паліативних 

закладів, утримування яких покладено на територіальні громади, вони не 

потребують додаткового технічного оснащення і можуть бути відкриті на базі 

тих лікарень, які підпадають під закриття [1].  

В статті визначено, що Україна може використати позитивний досвід 

Латвії зі створення реабілітаційних центрів. Доцільним може стати створення 

на базі ЦРЛ мережі закладів відновного лікування (реабілітаційні центри) для 

сільського населення, де будуть працюватви терапевти, невропатологи та 

спеціалісти з лікування опорно-рухового апарату (масаж, бальнеологія, 

парафінотерапія тощо). Це вирішить кадрову проблему і зніме соціальну 

напругу серед лікарів, які можуть втратити роботу у депресивних регіонах та 

проблему самотніх людей, які залишились без догляду рідних і потребують 

медичного догляду. Отже, створення госпітальних округів, на жаль, не може 

вирішити всі проблеми сільськоі ̈медицини, необхідно створювати ефективні та 

результативні механізми взаємодіі ̈ органів державноі ̈ влади в сфері охорони 

здоров’я з територіальними громадами, а також посилювати взаємодію 

лікарень. 

Ключові слова: медична реформа, госпітальний округ, система 

фінансування, вторинна ланка, обласна та районна лікарня, медична допомога, 
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ownership into non-profit and state-owned enterprises, particularly the change of the 

form of financing. It is noted that the coordination of the activities of health care 

institutions within the hospital district is carried out by the health management body 

of the regional state administration of the region within its powers. The list and 

functions of hospitals within one hospital district, features of their interaction and 

functional capacities are determined. Examples of organizational structures of district 

and regional hospitals, as well as indicators for evaluating the activities of regional 

hospitals are given. It is noted that nowadays it is necessary to pay attention on the 

sources of funding, as well as the autonomy of each hospital in order to successfully 

reform the health care system and effective interaction of hospitals of one 

hospital district .
In our opinion, Ukraine should provide the experience of Canada, which has 

solved the problem of optimization and reformatting of rural medical institutions by 

opening on the basis of unprofitable hospitals, palliative care facilities, which are 

maintained by local communities. As a rule, these hospitals do not require additional 

technical equipment and can be replaced with those, which are going to close. [1].  

The article states that Ukraine can provide the valuable experience of Latvia by 

establishing rehabilitation centers. It may be expedient transform Central District 

Hospitals into the network of rehabilitation facilities (rehabilitation centers) for the 

rural population, where physicians, neurologists and specialists in the treatment of the 

musculoskeletal system (massage, balneology, paraffin therapy, etc.) will do their 

work. So it will tackle the staffing issues and relieve social tensions among doctors 

who may lose their jobs as a result of depression. Also it fixes the problem of single 

people without family care that need the medical one. Thus, unfortunately, the 

creation of hospital districts can’t solve all the problems of rural medicine, so it is 

necessary to create effective and efficient mechanisms of interaction of public 

authorities with local communities in the field of health care, as well as to strengthen 

the interaction of hospitals. 

Key words: medical reform, hospital district, financing system, secondary 

level, regional and district hospital, medical care, Multidisciplinary intensive care 

hospitals -1, MICH-2. 

Постановка проблеми. На сучасному етапі медичної реформи у кожній 

області передбачено створення госпітального округу, діяльність яких регулює 

Конституція Украін̈и, Основи законодавства Украін̈и про охорону здоров’я та 

Бюджетний кодекс України. Створення госпітальних округів потребує 

погодження з Департаментами економічного розвитку і торгівлі, фінансів, 

соціальноі ̈ політики, регіонального розвитку, будівництва та житлово-
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комунального господарства, юстиції, облдержадміністраціі ̈ [2]. До складу 

госпітального округу мають входять не менше однієі ̈ лікарні інтенсивного 

лікування першого та/або другого рівня та інші заклади охорони здоров’я. В 

сучасних умовах існує необхідність визначення особливостей та механізмів 

взаємодії медичних закладів в межах одного госпітального округу, а саме: 

обласної та районної клінічної лікарні.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання перепрофілювання та 

функціонування лікарень у межах госпітальних округів виникло після 

впровадження першого етапу реформи охорони здоров’я. Сьогодні існує 

певний перелік нормативно-правих документів, що регуляють їх діяльність, 

основними з яких є: законодавство Украін̈и про охорону здоров’я, Постанова 

Кабінету міністрів «Про затвердження Порядку створення госпітальних 

округів», Розпорядження Кабінету Міністрів “Про затвердження переліку 

опорних закладів охорони здоров'я у госпітальних округах на період до 2023 

року”, а також статути лікарень. Але нажаль не визначено чіткого алгоритму та 

механізмів їх взаємодії у сучасних умовах, саме тому це питання заслуговує на 

особливу увагу. 

Метою роботи є визначення особливостей діяльності лікарень в межах 

одного госпітального округу, а саме обласної та районної клінічної лікарні.  

Виклад основного матеріалу. Після прийняття Закону «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо невідкладних заходів у сфері 

охорони здоров’я» внесено зміни до законодавства, що дозволяє полегшити та 

стимулювати процес автономізації державних та комунальних закладів охорони 

здоров’я. Це є необхідною умовою для подальшої модернізації медичної сфери, 

яка відбувається шляхом зміни механізмів фінансування закладів охорони 

здоров’я через укладання договорів з Національною службою здоров’я України. 

Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

невідкладних заходів у сфері охорони здоров’я» відновлено можливість 

реформування закладів охорони здоров’я комунальної та державної форми 

власності у некомерційні та казенні підприємства, що була заблокована у 

зв’язку з внесенням у 2018 році змін до Цивільного кодексу України. До 31 

грудня 2020 року полегшено процедуру реорганізації закладів охорони 

здоров’я, що передбачає звільнення від виконання кредиторських зобов’язань 

при реорганізації та необхідності отримання згоди на зміну боржника у 

зобов’язаннях, від необхідності проведення обов’язкової оцінки майна; 

спрощену процедуру передачі нерухомого майна; можливість використання 

власних надходжень для формування статутного капіталу утворених 

підприємств тощо [3]. Законом чітко передбачено відповідальність держави та 
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Законом для забезпечення територіальної доступності якісної медичної 

допомоги населенню створюється госпітальний округ “як сукупність закладів 

охорони здоров’я та фізичних осіб-підприємців, які зареєстровані в 

установленому законом порядку та одержали ліцензію на право проведення 

господарської діяльності з медичної практики, що забезпечують медичне 

обслуговування населення відповідної території. У межах госпітального округу 

визначаються опорні заклади охорони здоров’я. Порядок створення 

госпітальних округів та перелік опорних закладів охорони здоров’я 

затверджуються Кабінетом Міністрів України” [6]. 

Госпітальні округи створюються для оптимізації вторинноі ̈

(спеціалізованоі)̈ медичноі ̈ допомоги, забезпечення своєчасного доступу 

органів місцевого самоврядування у сфері організації медичного 
обслуговування населення, справедливу оплату праці немедичних працівників 
бригад екстреної медичної допомоги, а саме водіїв бригад екстреної медичної 
допомоги, які працюють у таких самих складних умовах, що і медичні 
працівники, несуть співмірне з ними фізичне та психологічне навантаження і їх 
робота пов’язана із такими ж ризиками для здоров’я, у тому числі від 
дорожньо-транспортних пригод. Для цього Законом поширено на водіїв бригад 
екстреної медичної допомоги умови оплати праці та заходи соціального 
захисту, передбачені для медичних працівники системи екстреної медичної 
допомоги (ч. 4 ст. 11 Закону України «Про екстрену медичну допомогу») [4]. 

Відповідно до реформи після переходу закладів охорони здоров’я на 
комунальну форму власності, вони зможуть отримувати кошти за надані 
послуги, відповідно до розробленої методики МОЗ, а також самостійно 
вирішувати організаційні питання, складати фінплан, виступати в ролі 
постачальника послуг, визначати потрібну кількість штатних посад, 
аналізувати ефективність використання ресурсів. Таким чином керівник 
отримає свободу в управлінні ресурсами та обиратиметься на конкурсній 
основі на 3-5 років, він зможе самостійно регулювати капітальні видатки й 
направляти фінанси, не чекаючи сесії місцевої ради й рішення депутатів. Уряд 
в свою чергу використовує кращі міжнародні практики завдяки залученню 
грантових програм та вивченню досвіду європейських країн [5]. Рішення щодо 
запровадження організаційно-правових змін не потребує погодження Кабінету 
Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України чи інших органів 
державної влади України, а процес реорганізації закладів медичної сфери в 
Україні триватиме до кінця 2020 року. У медичних закладах буде діяти 
наглядова ради, а громада повинна визначити, у якій саме лікарні вона буде 
створена та які функції виконуватиме. 
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населення до послуг вторинної медичної допомоги належної якості, оптимізації

ресурсів закладів охорони здоров’я, підвищення ефективності використання 

бюджетних коштів, що спрямовуються на забезпечення фінансування 

вторинної      медичної     допомоги;    а    сприяння     створенню     у мов для 

підготовки закладів охорони здоров’я, що надають вторинну медичну 

допомогу,   до   роботи   в   умовах    управлінської    та   фінансової    автономії
Госпітальні округи сьогодні сприяють забезпеченню своєчасного і якісного 

медичного обслуговування при доцільному використанні бюджетних коштів. 

Відповідно до Порядку створення госпітальних округів Лікарня 

інтенсивного лікування першого рівня – заклад охорони здоров’я, що 

забезпечує надання населенню вторинної (спеціалізованої) медичноії допомоги 
та екстреної (невідкладної) медичної допомоги хворим та потерпілим при 

виникненні патологічних станів, що загрожують життю, та потерпілим при 

надзвичайних ситуаціях [6].  

Лікарня інтенсивного лікування другого рівня – заклад охорони здоров’я, 

що забезпечує надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги в

умовах цілодобового стаціонару, денного стаціонару або амбулаторних умовах 

дорослим і дітям у гострому стані захворювання або з хронічними 

захворюваннями, що потребують інтенсивного лікування та догляду, з 

обов’язковою наявністю відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги

[6]. Перелік медичних втручань та заходів з надання вторинної медичної
допомоги, що мають забезпечуватися лікарнями інтенсивного лікування 

першого та другого рівнів, затверджується МОЗ. 

Крім того, у склад майже кожного госпітального округу входять: 

лікувально-діагностичний   центр, лікарні планового   та відновного   лікування, 

станція швидкої медичної допомоги з пунктами швидкої медичної допомоги,

пунктами швидкої медичної допомоги тимчасового базування та 

спеціалізованими бригадами швидкої медичної допомоги, хоспіс (заклад для

надання паліативної допомоги та психологічноії підтримки безнадійно хворим).

На   адміністративній    території    госпітальних    округів   базуються     центри

первинної  медико-санітарної    допомоги   для   надання   первинної    медичної
допомоги [7].  Забезпечення   діагностичних  досліджень  для потреб  первинної
ланки та планова амбулаторна спеціалізована допомога будуть надаватися 

поліклінічними відділеннями лікарень планового лікування або 

консультативно-діагностичними поліклініками. У гострих випадках 

амбулаторну спеціалізовану допомогу надаватимуть спеціалісти лікарень для 

надання інтенсивної допомоги [8].
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Згідно з новими правилами, найбільш потужними в госпітальному окрузі 

будуть багатопрофільні лікарні інтенсивного лікування ІІ рівня (майже у всіх 

районах до них будуть відноситись обласні та міські лікарні, які обслуговують 

не менше 200 тисяч осіб). Багатопрофільні лікарні інтенсивного лікування І 

рівня мають обслуговувати не менше 120 тисяч осіб (в своїй більшості вони є 

районними). В результаті медичної реформи всі лікарні залишаться працювати, 

проте їх профільність буде змінено. Оснащення закладів охорони здоров’я 

вторинного рівня здійснюється відповідно до примірних табелів оснащення, що 

затверджуються МОЗ.  

В нашій країні існують певні проблеми та недоліки у створенні 

госпітального округу через те, що рекомендована Постановою Кабінету 

Міністрів Украін̈и методика розрахунків щодо формування госпітальних 

округів прописує лише загальні принципи визначення лікарні інтенсивного 

лікування (далі – ЛІЛ): з огляду на чисельність населення майже 1 млн 200 тис. 

осіб, а також з огляду на відстань не більше 60 км від населених пунктів і 

розрахунку на одну годину доіӟду транспортом. Цей принцип створив хаос і 

зумовив дискримінацію населення, що проживає у віддалених сільських 

раио̆нах, тому що порушуються вимоги щодо кількості населення на один 

госпітальний округ. Після реформування вторинноі ̈ та третинноі ̈ ланки 

медичноі ̈ допомоги, створення госпітальних округів і укрупнення лікарняних 

закладів шляхом централізаціі,̈ спеціалізована медична допомога стає ще менш 

доступною для сільських жителів, особливо у віддалених регіонах [9].  

На нашу думку, Украін̈і доцільно було б використати досвід Канади, яка 

вирішила проблему оптимізаціі ̈ і переформатування сільських медичних 

закладів шляхом відкриття на базі нерентабельних лікарень паліативних 

закладів, утримування яких покладено на територіальні громади, вони не 

потребують додаткового технічного оснащення і можуть бути відкриті на базі 

тих лікарень, які підпадають під закриття [1].  

Україна також може використати позитивний досвід Латвії зі створення 

реабілітаційних центрів. Доцільним може стати створення на базі та 

перетворення ЦРЛ на мережі закладів відновного лікування (реабілітаціин̆і 

центри) для сільського населення, де будуть працюватви терапевти, 

невропатологи та спеціалісти з лікування опорно-рухового апарату (масаж, 

бальнеологія, парафінотерапія тощо). Це вирішить кадрову проблему і зніме 

соціальну напругу серед лікарів, які можуть втратити роботу у депресивних 

регіонах та проблему одиноких людей, які залишились без догляду рідних і 

потребують медичного догляду. Отже, створення госпітальних округів нажаль 

не може вирішити всі проблеми сільськоі ̈ медицини, необхідно створювати 
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ефективні та результативні механізми взаємодії органів державноі ̈ влади в 

сфері охорони здоров’я з територіальними громадами, а також посилювати 

взаємодію лікарень.  

Координація діяльності закладів охорони здоров’я в межах госпітального 

округу здійснюється органом управління охороною здоров’я обласноі ̈

державноі ̈адміністраціі ̈регіону в межах його повноважень. В сучасних умовах 

передбачено об’єднання медичних установ кількох сільських раио̆нів або міст і 

раио̆нів залежно від кількості населення, ситуації з трансортом, наявності 

матеріально-технічного та кадрового потенціалу лікарень та особливостей 

медичних послуг.  

На рівні регіону встановлено порядок направлення пацієнтів на планові, 

консультативні, діагностичні та стаціонарні огляди третинного рівня. Для цього 

на рівні регіону створюється єдиний інформаціин̆ий медичний простір для 

реєстрація пацієнтів з визначенням дати і часу візиту. При направленні 

пацієнта, що потребує екстреноі ̈ інтенсивноі ̈ медичноі ̈ допомоги, через 

електронну мережу, обласна лікарня інформується про направлення та 

можливий час прибуття відповідного пацієнта з метою її підготовки до надання 

інтенсивноі ̈медичної допомоги.  

Новим ефективним механізмом взаємодіі ̈ обласноі ̈ лікарні з закладами 

охорони здоров’я госпітального округу є створення та робота тренінгового 

центру з безперервного післядипломного підвищення професіин̆оі ̈майстерності 

медичних працівників (лікарів, середнього медичного персоналу) на базі 

обласноі ̈лікарні. Це дозволить ефективно підвищити професіин̆у майстерність 

всіх медичних працівників обласної лікарні та інших медичних закладів округа 

[11].  

 В умовах медичної реформи «основною метою діяльності Лікарні є 

медичне обслуговування населення, надання медичноі ̈ допомоги та послуг 

медичного обслуговування в амбулаторних та стаціонарних умовах (за видами 

медичноі ̈ допомоги, лікарськими спеціальностями та спеціальностями 

молодших спеціалістів з медичною освітою відповідно до отриманоі ̈Лікарнею 

ліцензіі ̈ на медичну практику та на основі професійноі ̈ діяльності медичних 

(фармацевтичних) працівників)» [12]. Кожна лікарня має забезпечити наявність 

щонайменше одного медичного працівника, зокрема з числа працюючих за 

сумісництвом, за кожною заявленою лікарською спеціальністю, спеціальністю 

молодших спеціалістів з медичною освітою та немедичних працівників, які 

працюють у системі охорони здоров’я; не допускати безліцензіин̆у діяльність: 

провадження медичноі ̈ практики за спеціальностями, на які не отримано 

ліцензію [12].  
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Лікарні проходять акредитацію згідно з порядком, визначеним КМУ у 

2018-20 19 році, за результатами проходження попередньої акредитації кожній 

лікарні членами експертної групи надаються пропозиції, зауваження та 

рекомендації, які потребують врахування та виконання. 

Виконання функцій БЛІЛ першого або другого рівня згідно   пропозицій 

Госпітальної ради та рішення відповідного органу місцевого самоврядування, 

на території якого розміщується ЗОЗ, покладається на ЗОЗ у складі 

госпітального округу, функціональні потужності яких відповідають рівню БЛІЛ 

першого або другого рівня. Функціональні потужності - кваліфіковані кадрові 

ресурси та матеріально-технічне оснащення, що відповідають рівню 

спеціалізації медицинських робітників [12].   

Функціональні потужності БЛІЛ першого або другого рівня мають: 

 відповідати рівню спеціалізаціі ̈медичних послуг, що надаються в закладі

охорони здоров’я 

 забезпечувати можливості діагностики, догляду та лікування 

невідкладних станів у цілодобовому режимі 

 забезпечувати надання реабілітаційноі ̈допомоги у гострому періоді

 у разі наявності обґрунтованих потреб, може бути організоване

функціонування окремих таких лікарень для дорослого та дитячого населення 

[12].  

БЛІЛ-1 (районна лікарня: акушерство і гінекологія; анестезіологія; 

ендоскопія, клінічна лабораторна діагностика, клінічна імунологія, клінічна 

біохімія; медицина невідкладних станів; неврологія; ортопедія і травматологія; 

патологічна анатомія; педіатрія; рентгенологія; терапія; трансфузіологія; 

ультразвукова діагностика; хірургія).  Структура типової районної лікарні 

представлена на рис. 1, на прикладі Бериславської центральної районної лікарні 

(Бериславська центральна районна лікарня - лікувально-профілактичний заклад 

першої акредитаційної категорії, основними напрямками діяльності якої є 

цілодобове надання невідкладної та кваліфікованої допомоги жителям 

Бериславського району) [13].   
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Рис. 1. Структура районної лікарні 

БЛІЛ-2 (обласна лікарня): акушерство і гінекологія; анестезіологія; 

гастроентерологія; гематологія; дитяча хірургія; ендокринологія; ендоскопія; 

інфекційні хвороби; кардіологія; клінічна лабораторна діагностика, клінічна 

імунологія, клінічна біохімія; комбустіологія; медицина невідкладних станів; 

неврологія; неир̆охірургія; неонатологія; нефрологія; ортопедія і травматологія; 

отоларингологія; офтальмологія; патологічна анатомія; педіатрія; проктологія; 

психіатрія; пульмонологія; ревматологія; рентгенологія; судинна хірургія; 

терапія; трансфузіологія; ультразвукова діагностика; урологія; функціональна 

діагностика; хірургічна стоматологія; хірургія.  

Структуру обласної  лікарні можна побачити на рис.2, на прикладі Івано -
Франківської обласної дитячої клінічної лікарні. Впровадження ефективних 

медичних технологій діагностичного та лікувального процесівся здійснюється

через систему галузевих стандартів, якими є національні клінічні протоколи, 

що затвердженні Міністерством охорони здоров’я України.

Структура районної лікарні 

1. Адміністрація.

2. Інформаційно-аналітичний відділ.

3. Стаціонар цілодобового перебування, на 136 ліжко, до складу якого входять:

 приймальне відділення;

 акушерсько - гінекологічне відділення на 20 ліжок (пологове - 10 ліжок,

гінекологічне - 5 ліжок, патології вагітних - 5 ліжок);

 терапевтичне відділення  35 ліжок, в т.ч. 14 неврологічних ліжок;

 відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії на 6 ліжок;

 дитяче відділення на 15 ліжок;

 хірургічне відділення 40 ліжок, в т.ч. 15 травматологічних ліжок;

 інфекційне на 20 ліжок, в т.ч. 7 ліжок дитячих;

 патологоанатомічне відділення.

4. Клініко-діагностична лабораторія.

5. Допоміжна служба.

6. Поліклініка.

7. Господарська служба.
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Рис. 2. Структура обласної лікарні 

Індикатори оцінки діяльності обласних лікарень представлені у таблиці 1. 
Таблиця 1 

Індикатори оцінки діяльності обласних лікарень 

№ Зміст індикатора Показник 

1. Індикатори структури 

1 Питома вага ліжок інтенсивної терапії Не нижче 5% 

2 
Наявність в приймальних відділеннях палат інтенсивної 
терапії укомплектованих протишоковими укладками

100% 

3 Укомплектованість атестованими лікарськими кадрами Не нижче 95%  

4  
Оснащення всіх структурних підрозділів відповідно до  

табелю оснащення 
100%  

Структура обласної лікарні 

Алергологічне відділення 

Бактеріологічна лабораторія 

Відділення інтенсивної терапії для новонароджених 

Відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії 

Відділення для дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням функції 

опорно-рухового апарату 

Відділення для недоношених новонароджених дітей 

Відділення онкогематології 

Відділення патології новонароджених 

Відділення травматології та ортопедії 

Відділення ультразвукової та функціональної діагностики 

Ендокринологічне відділення 

Ендоскопічний кабінет 

Кабінет рентгендіагностики 

Лабораторний центр 

Медико-генетичний центр 

Нефрологічне відділення 

Обласна дитяча консультативна поліклініка 

Оперативне відділення 

Організаційно-методичний відділ 

Отоларингологічне відділення 

Офтальмологічне відділення 

Приймальне відділення 

Пульмонологічне відділення 

Регіональний методично-організаційний моніторинговий центр з телемедичними 

консультаціями 

Хірургічне відділення 

Центр ранньої медико-соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової 

системи. 

Центр реабілітації дітей з порушенням слуху та мови 

№ Зміст індикатора Показник

1. Індикатори структури

1 Питома вага ліжок інтенсивної терапії Не нижче 5%

2 
Наявність в приймальних відділеннях палат інтенсивної

терапії укомплектованих протишоковими укладками
100%

3 Укомплектованість атестованими лікарськими кадрами Не нижче 95%

4 
Оснащення всіх структурних підрозділів відповідно до 

табелю оснащення
100%

Продовження таблиці 1

5 
Забезпеченість засобами медичного призначення для

надання інтенсивної допомоги

100%

6 
Організація роботи центру безперервного підвищення 

кваліфікації медичного персоналу

Наявність підготовки

середніх працівників, їх 

виконання 

планів лікарів та медичних

7 Організація роботи контрольно-експертних комісій Наказ по закладу,

http://www.odkl.if.ua/viddil/alergolog%D1%96chne-v%D1%96dd%D1%96lennya
http://www.odkl.if.ua/viddil/bakter%D1%96olog%D1%96chna-laborator%D1%96ya
http://www.odkl.if.ua/viddil/v%D1%96dd%D1%96lennya-%D1%96ntensivno%D1%97-terap%D1%96%D1%97-dlya-novonarodzhenikh
http://www.odkl.if.ua/viddil/v%D1%96dd%D1%96lennya-anestez%D1%96olog%D1%96%D1%97-z-l%D1%96zhkami-%D1%96ntensivno%D1%97-terap%D1%96%D1%97
http://www.odkl.if.ua/viddil/v%D1%96dd%D1%96lennya-dlya-d%D1%96tei-z-urazhennyam-tsentralno%D1%97-nervovo%D1%97-sistemi-z-porushennyam-funkts%D1%96%D1%97-opo
http://www.odkl.if.ua/viddil/v%D1%96dd%D1%96lennya-dlya-d%D1%96tei-z-urazhennyam-tsentralno%D1%97-nervovo%D1%97-sistemi-z-porushennyam-funkts%D1%96%D1%97-opo
http://www.odkl.if.ua/viddil/v%D1%96dd%D1%96lennya-dlya-nedonoshenikh-novonarodzhenikh-d%D1%96tei
http://www.odkl.if.ua/viddil/v%D1%96dd%D1%96lennya-onkogematolog%D1%96%D1%97
http://www.odkl.if.ua/viddil/v%D1%96dd%D1%96lennya-patolog%D1%96%D1%97-novonarodzhenikh
http://www.odkl.if.ua/viddil/v%D1%96dd%D1%96lennya-travmatolog%D1%96%D1%97-ta-ortoped%D1%96%D1%97
http://www.odkl.if.ua/viddil/v%D1%96dd%D1%96lennya-ultrazvukovo%D1%97-ta-funkts%D1%96onalno%D1%97-d%D1%96agnostiki
http://www.odkl.if.ua/viddil/endokrinolog%D1%96chne-v%D1%96dd%D1%96lennya
http://www.odkl.if.ua/viddil/endoskop%D1%96chnii-kab%D1%96net
http://www.odkl.if.ua/viddil/kab%D1%96net-rentgend%D1%96agnostiki
http://www.odkl.if.ua/viddil/laboratornii-tsentr
http://www.odkl.if.ua/viddil/mediko-genetichnii-tsentr
http://www.odkl.if.ua/viddil/nefrolog%D1%96chne-v%D1%96dd%D1%96lennya
http://www.odkl.if.ua/viddil/oblasna-dityacha-konsultativna-pol%D1%96kl%D1%96n%D1%96ka
http://www.odkl.if.ua/viddil/operativne-v%D1%96dd%D1%96lennya
http://www.odkl.if.ua/viddil/organ%D1%96zats%D1%96ino-metodichnii-v%D1%96dd%D1%96l
http://www.odkl.if.ua/viddil/otolaringolog%D1%96chne-v%D1%96dd%D1%96lennya
http://www.odkl.if.ua/viddil/oftalmolog%D1%96chne-v%D1%96dd%D1%96lennya
http://www.odkl.if.ua/viddil/priimalne-v%D1%96dd%D1%96lennya
http://www.odkl.if.ua/viddil/pulmonolog%D1%96chne-v%D1%96dd%D1%96lennya
http://www.odkl.if.ua/viddil/reg%D1%96onalnii-metodichno-organ%D1%96zats%D1%96inii-mon%D1%96toringovii-tsentr-z-telemedichnimi-konsultats%D1%96yami
http://www.odkl.if.ua/viddil/reg%D1%96onalnii-metodichno-organ%D1%96zats%D1%96inii-mon%D1%96toringovii-tsentr-z-telemedichnimi-konsultats%D1%96yami
http://www.odkl.if.ua/viddil/kh%D1%96rurg%D1%96chne-v%D1%96dd%D1%96lennya
http://www.odkl.if.ua/viddil/tsentr-ranno%D1%97-mediko-sots%D1%96alno%D1%97-reab%D1%96l%D1%96tats%D1%96%D1%97-d%D1%96tei-z-organ%D1%96chnim-urazhennyam-nervovo%D1%97-sistem
http://www.odkl.if.ua/viddil/tsentr-ranno%D1%97-mediko-sots%D1%96alno%D1%97-reab%D1%96l%D1%96tats%D1%96%D1%97-d%D1%96tei-z-organ%D1%96chnim-urazhennyam-nervovo%D1%97-sistem
http://www.odkl.if.ua/viddil/tsentr-reab%D1%96l%D1%96tats%D1%96%D1%97-d%D1%96tei-z-porushennyam-slukhu-ta-movi
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5 
Забезпеченість засобами медичного призначення для 

надання інтенсивної допомоги
100% 

6 
Організація роботи центру безперервного підвищення 

кваліфікації медичного персоналу

Наявність підготовки 

середніх працівників, їх
виконання  

планів лікарів та медичних 

7 Організація роботи контрольно-експертних комісій Наказ по закладу, 
протоколи засідання 

8 
Комп’ютерізація всіх структурних підрозділів з 

доступом до Інтернет об’єднаних в єдину мережу 
100% підрозділи 

9 
Наявність у всіх підрозділах локальних клінічних 

протоколів  

100% у відповідності до 

наказів МОЗ  

10 
Впровадження сучасних організаційних та клінічних

технологій за реєстрами галузевих нововведень

Наявність 

комісії
галузевих 

впровадженню, 

впровадження, 

результатів, звіт до УІСД 

реєстру нововведень,  по 

їх актів аналізу

11 
Дорого вартісна діагностична та лікувальна апаратура 

використовується не менше 12 годин на добу  Журнали роботи 

12 
Планові операції проводяться щоденно (крім вихідних
та святкових). Операційні використовуються не менше 8 
годин на добу  

Протоколи операцій

13 
обласного центра телемедичних Організація 

консультацій
Не менше 10 консультацій 
в день 

14 

Запроваджений облік лікарських помилок, ускладнень

пацієнтів в результаті використання лікарських засобів 

та використання обладнання.  

Ведення журналів у всіх 

розгляду та 

працівників 

семінарів 

підрозділах, 

навчання 

результатами 

протоколів 

медичних за  

15 Впроваджена системи безпеки пацієнтів 

16 

Діагностична служба включаючи рентген, 

функціональну та лабораторну діагностику працює 

цілодобово  

обстеження Показники 

ургентних пацієнтів в 

нічний час та святкові дні

2. Індикатори процесу

1. 
Госпіталізація пацієнтів в плановому порядку тільки за 

показами для третього рівня медичної допомоги

Виконання 

методрекомендацій МОЗ

Рівень відповідної
госпіталізації не нижче

95%  

2. Госпіталізація пацієнтів тільки у профільні відділення 100% 

Наявність комісії, заходів 
відповідної розроблених 
відповідно до    
методрекомендацій МОЗ, 
позитивна оцінка за 
результати акредитації
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Саме тому на першому етапі оптимізації діяльності обласної лікарні має

бути проведене інформування медичних працівників лікарні про затвердження 

клінічних протоколів та здійснення розробки локальних клінічних протоколів,

які допоможуть налагодити зв’язки з районною лікарнею. В сучасних умовах 

також необхідно технічно переоснащити обласні та районні лікарні для 

впровадження сучасних діагностичних та лікувальних технологій на рівні

світових підходів (сучасних комплексів променевої діагностики, лабораторних

досліджень, функціональної (інструментальної) діагностики, комплексів для

здійснення малоінвазивної хірургії та проведення інтенсивної терапії і

моніторингу за станом пацієнтів) [14].  

Для успішного реформування системи охорони здоров’я та ефективної 

взаємодії лікарень одного госпітального округу необхідно приділити увагу 

джерелам фінансування. Додатковими джерелами фінансових надходжень 

мають стати: благочинна допомога та кошти грантів; кошти добровільного 

медичного страхування; оплата лікарні за наданні послуги за угодами; 

надходження за послуги, які надає лікарня поверх нормативів надання 

безоплатної  медичної допомоги; за послуги наданні пацієнтам за їх особистої
ініціативи; добровільні внески та пожертви, та інші джерела, що не заборонені 

чинним законодавством [14]. Лікарням також доцільно організовувати 

професійну та наукову співпрацю з вищими медичними навчальними 

закладами та визначити умови їх співпраці на рівні законодавства. Сьогодні у 

кожній обласній та районній лікарні має бути розроблено відповідний план

впровадження принципів та практичних кроків забезпечення безпеки 

перебування пацієнтів в лікувальному закладі і забезпечене поетапне його

впровадження, що має бути критерієм акредитації лікарень.

Для покращення взаємодії обласної та районної лікарні в нашій країні 

доцільно провести комплексну комп’ютерізацію закладів охорони здоров’я з 

3. 
Обсяг медичної допомоги у відповідності до медичних

стандартів/клінічних протоколів  
Не нижче 

90% 
4. Робота ліжка 340 днів на рік 100% 

5. За показаннями 

6. 
Надання медичної допомоги пацієнтам на ранньому

госпітальному етапі (приймальні відділення)  

100% від потреби згідно 

з станом пацієнтів  

7. 
Відсутність обґрунтованих скарг на вищий рівень

управління  Повна відсутність 

8. 

Задоволеність пацієнтів організацією та якістю медичної 
допомоги за даними соціологічних досліджень  

Не менше 80% за даними 

соціологічного опитування 

Середнє перебування на ліжку обґрунтоване 
експертними висновками 
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створення автоматизованих робочих місць лікарів в усіх структурних підрозділах 
лікарні та автоматизованих робочих місць в допоміжних закладах включаючи 
економічний відділ та бухгалтерію, відділ кадрів, діагностичні служби тощо. 
Пересування пацієнта від приймального відділення до його виписки із стаціонару, 
включаючи обсяг надання медичної допомоги у відповідності до галузевого 
стандарту та повний економічний розрахунок витрат на кожного пацієнта в процесі 
надання медичної допомоги може інформаційно контролюватись в даній системі, та 
стати основою контролю раціонального використання ресурсів в лікарні [14]. Також 
в кожній обласній та районній лікарні треба визначити критерії оцінки діяльності як 
всього закладу охорони здоров’я так і кожного структурного підрозділу та медичного 
працівника, які диференціюються для конкретного закладу охорони здоров’я. 

Інноваційний розвиток лікарень має проводитися комплексно і поетапно, 
охоплюючи всі сфери її діяльності  для  підвищення  якості  та  ефективності  надання

  
За результатами аналізу ліцензій ЗОЗ було виявлено, що в більшості лікарень 

наразі відсутні у повному обсязі лікарські спеціальності, визначені у Примірному 
положенні про госпітальний округ для БЛІЛ-1 та БЛІЛ-2. Враховуючи спеціалізацію 
лікарень у межах госпітального округу, кожній лікарні рекомендується розробити та 
затвердити перелік медичних послуг, які будуть надаватися ЗОЗ. Перелік медичних 
послуг має розроблятися у відповідності до МКХ-10 та переліку медичних процедур 
(наказ МОЗ від 14.02.2007 № 67) [12]. 

У сучасних умовах кожний заклад охорони здоров’я має бути самостійним, 
автономність медичної установи може бути визначена як зменшення контролю та 
рівня впливу над державними та комунальними закладами та зміна звичайного 
прийняття рішень шляхом зменшення указів та збільшення повноважень. Роль 
власника медичної установи та органів місцевого самоврядування полягає у 
здійсненні: стратегічного управління закладом; контролю за діяльністю закладу та 
вжитті заходів реагування; сприяння розвитку та покращенню якості медичної 
допомоги шляхом фінансової підтримки та прийняття регіональних (місцевих) 
програм  здоров'я. Держава в свою чергу координує систему охорони здоров’я, 
забезпечує системну інтеграцію та здійснює нагляд за належним виконанням функцій 
суб’єктами системи [12]. 

Законом передбачено зміну кваліфікаційних характеристик керівників ЗОЗ та 
медичних працівників з 1 січня 2019 року на: головного лікаря лікувально-
профілактичного закладу; головного лікаря обласної, центральної міської, міської, 
центральної районної та районної лікарень; заступника головного лікаря обласної, 
центральної     міської,    міської,    центральної     районної    та    районної     лікарень;

високоспеціалізованої медичної допомоги [14].
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заступника головного лікаря обласної, центральної міської, міської, 
центральноії районної та районної лікарень; заступника головного лікаря з 
медсестринства. Працівники, які обіймали посади заступника головного лікаря з 
медсестринства до набрання чинності цього наказу продовжують виконувати 

свої обов’язки [12].

Згідно з умовами реформи, кожний госпітальний округ в обов’язковому 

порядку повинен мати хоча б одну багатопрофільну спеціалізовану лікарню 

інтенсивного лікування, до якої можна доїхати за годину із будь-якого куточка 

в межах округу. А план розвитку госпітальних округів, крім стратегії розвитку, 

опису клінічних маршрутів, оцінки меж фінансування та механізму 

моніторингу, має містити перелік перспективних медичних закладів, які 

стануть БЛІЛ першого чи другого рівня. Необхідно також розробити плани 

розвитку  утворених БЛІЛ з оцінкою їх фінансових та інвестиційних потреб та 

ризиків, а також  перелік  заходів з реорганізації та перепрофілювання 

медичних закладів з аналізом необхідного фінансування. Для членів 

госпітальної ради в межах кожного округу складання плану стане серйозним 

викликом, оскільки потребує не тільки фахових медичних знань та 

управлінського досвіду, а й навичок з фінансового аналізу, планування, аудиту, 

оцнки ризиків, стратегічного менеджменту та ін. 

Відповідно до інформації, отриманої експертами центру «Ейдос» у 

відповідь на запити, станом на липень 2019 року лише 11 госпітальних рад в 

Україні  склали перспективні плани розвитку. Аналіз цих планів свідчить про 

те, що не всі ради успішно виконали завдання визначення БЛІЛ в межах свого 

округу. Якщо робоча група зможе впоратись з розробкою перспективного 

плану розвитку, госпітальний округ зможе перейти до третього етапу медичної 

реформи, який вводиться в дію з 1 січня 2020 року і передбачає фінансування 

надання вторинної допомоги лікарням, які мають статус БЛІЛ і уклали договір 

з НСЗУ. Фінансування лікарень буде відбуватися за принципом «гроші ідуть за 

пацієнтом», і оплачуватися буде кожен пролікований випадок у межах 

державного гарантованого пакета медичної допомоги [15].  

Висновки. Нажаль у сучасних умовах не існує достатнього нормативно-

правового забезпечення процесу створення госпітальних округів та чітко 

визначеного механізму взаємодії лікарень одного госпітального округу, 

зокрема обласної та районнної. Міністерством охорони здоров’я України 

затверджено обсяг надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, що 

має забезпечуватися багатопрофільними лікарнями інтенсивного лікування 

першого та другого рівнів, але не всі змозі надати їх населенню.  
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ОСНОВНІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО 

УПРАВЛІННЯ МЕДИЧНИМ ЗАКЛАДОМ В УМОВАХ КРИЗИ 

Анотація. У статті систематизовано теоретико-методологічні підходи до 

управління медичним закладом в умовах кризи: системний підхід, програмно-

цільовий підхід, клієнто орієнтований, процесний підхід на основі внесення 

інновацій та вирішення системних проблем, прагматичний підхід на основі 

доказової медицини, прикладний підхід. Встановлено, що до найбільш 

ефективних інструментів управління розвитком сьогодні  відносять  програмно-

цільові підходи, а саме: стратегічне планування, кластерний та проектний 

підхід для концентрації ресурсів у процесі реалізації стратегій та програм 

розвитку діяльності, програмно-цільове формування бюджету  та інші. 

Перспективним еволюційний шляхом розвитку закладів охорони здоров’я є 

впровадження інноваційних підходів до управління. Базовими концепціями 

сучасних управлінських технологій в охороні здоров’я є системний та 

процесний підходи, прийняття рішень, заснованих на доказах, впровадження 

концепції Total Quality Management (TQM) – тотального управління якістю. 

Системний підхід базується на основі процесного підходу впровадженні 

інновацій управлінської діяльності, елементами якого є цикл «Плануй – роби – 

перевіряй – впливай» на базі моделі безперервного поліпшення процесів. 

Процесний підхід передбачає здійснення детального опису всіх процесів, які 

відбуваються в організації, систематичне визначення їх взаємодій та керування 

ними для досягнення запланованих результатів. 
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В статті встановлено, що найбільш поширеними та дієвими можна 

визначити системний та процесний, які орієнтуються на надання якісних 

медичних послуг та передбачають системність управління усіма процесами 

медичного закладу. До найбільш ефективних інструментів управління 

розвитком сьогодні  відносять  програмно-цільові підходи, а саме: стратегічне 

планування, кластерний та проектний підхід для концентрації ресурсів у 

процесі реалізації стратегій та програм розвитку діяльності, програмно-цільове 

формування бюджету  та інші. Перспективним еволюційний шляхом розвитку 

закладів охорони здоров’я є впровадження інноваційних підходів до 

управління. Базовими концепціями сучасних управлінських технологій в 

охороні здоров’я в умовах кризи є системний та процесний підходи, прийняття 

рішень, заснованих на доказах, впровадження концепції Total Quality 

Management (TQM) – тотального управління якістю. Системний підхід 

базується на основі процесного підходу впровадженні інновацій управлінської 

діяльності, елементами якого є цикл «Плануй – роби – перевіряй – впливай» на 

базі моделі безперервного поліпшення процесів. Процесний підхід передбачає 

здійснення детального опису всіх процесів, які відбуваються в організації, 

систематичне визначення їх взаємодій та керування ними для досягнення 

запланованих результатів. 

Ключові слова: системний підхід, програмно-цільовий підхід, 

управління медичним закладом, процесний підхід, прагматичний підхід.  
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Abstract. The article systematizes theoretical and methodological approaches 

to the management of a medical institution in a crisis: system approach, program-
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targeted approach, client-oriented, process approach based on innovation and solving 

system problems, pragmatic approach based on evidence-based medicine, applied 

approach. It is established that nowadays the most effective tools for development 

management are program-target approaches: strategic planning, cluster and project 

approach for concentration of resources in the implementation of strategies and 

programs of development, program-target budgeting and others. The implementation 

of innovative approaches to management is a promising evolutionary path for the 

development of health care facilities. The basic concepts of modern management 

technologies in health care are systemic and process approaches, evidence-based 

decision-making, implementation of the concept of Total Quality Management 

(TQM). The system approach is based on the process approach to the implementation 

of management innovations, the elements of which are the cycle "Plan - do - check - 

influence" based on the model of continuous process improvement. The process 

approach involves the implementation of a detailed description of all processes 

occurring in the organization, the systematic definition of their interactions and their 

management to achieve the expected results. 

The most common and effective, you can define system and process, which 

focus on providing quality medical services and provide for the systematic control of 

all processes of the medical institution. The most effective tools of development 

management is now considered a goal-oriented approach, namely: strategic planning, 

cluster and project-based approach to focus its resources in the process of 

implementation of strategies and programmes for the development activities, 

program-oriented budgeting and more. Evolutionary way of development of health 

care institutions is the introduction of innovative management approaches. The basic 

concepts of modern managerial technologies in health care in crisis is a systemic and 

process approaches, decision-making, evidence-based, introduction of the concept of 

Total Quality Management (TQM) – total quality management. A systematic 

approach based on the process approach innovation management activities, which 

includes the cycle of "plan – do – check – work" on a model of continuous 

improvement processes. The process approach assumes the implementation detailed 

descriptions of all processes that occur in organizations, a systematic identification of 

interactions and their management to achieve the planned results. 

Keywords: system approach, program-target approach, medical institution 

management, process approach, pragmatic approach. 

Постановка проблеми. За оцінками Всесвітньої організації охорони 

здоров’я управління медичними закладами в Україні за останні двадцять років 

можна охарактеризувати як таке, що призводить до кризового стану, про що 



ISSN (рrint) 2708-7530
Наукові перспективи №1 (1) 2020 

122 

вказують такі показники: низький рівень поточних витрат на охорону здоров'я 

на душу населення 125 дол. [1] та поточних витрат на охорону здоров'я у 

відсотках до валового внутрішнього продукту 6,1% [2], внутрішні приватні 

витрати на охорону здоров'я 51,5% [3] (у відсотках від поточних витрат на 

охорону здоров'я), витрати населення "з власних кишень" становлять 47,8% [4] 

від поточних витрат. Неплатоспроможність населення, нестача фінансування та 

державних гарантій забезпечення якісних медичних послуг, низький рівень 

матеріально-технічного забезпечення медичних закладів зумовили кризову 

ситуацію системи охорони здоров’я, яка має прояв у високих показниках 

захворюваності населення та низькій якості медичних послуг. Зазначене 

потребує дослідження теоретико-методологічних підходів до управління 

медичним закладом в умовах кризи.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблематику ефективності 

та доцільності використання підходів до управління медичним закладом в 

умовах кризи досліджено у працях М. А. Бриль [5], О. Б. Данченко, В. В. 

Лепський [6], М. О. Кизим, Г. М. Феденко [7], Н. Я. Панчишин, В. Л. Смірнова 

[8], І. Л. Сазонець, І. Я. Зима [9], С. О. Смирнов та В. Г. Бикова [10], Б. А. 

Тхориков [11], І. А Чикаренко та Є. І. Бородін [12] та інші науковці.  

Мета статті полягає у формуванні теоретико-медологічних підходів до 

управління медичним закладом в умовах кризи.  

Виклад основного матеріалу. У науковій літературі обґрунтовано 

використання різних підходів до управління в закладах охорони здоров’я, 

зокрема системний, програмно-цільовий, клієнто орієнтований, процесний 

підхід на основі внесення інновацій та вирішення системних проблем, 

прагматичний підхід на основі доказової медицини. Варто також виділити 

компетентісний підхід, який повинні використовувати заклади охорони 

здоров’я в управлінській діяльності.  

У середині минулого століття в наукових роботах з управління 

організаціями спостерігаються якісні зрушення, що було пов’язано з 

використанням методології системного підходу до управління підприємствами.  

Системний підхід – це напрям методології спеціального наукового 

пізнання та соціальної практики, в основу якого покладено дослідження 

об’єктів як систем [6]. Система – сукупність елементів, які перебувають у 

зв’язку та відношеннях між собою, що утворюють визначену цілісність, 

єдність.  

У галузі охорони здоров’я організація процесу надання медичної послуги 

будується на системі виробничих відносин, ієрархічних зв’язках та на системі 

правил, прав, відповідальності, обов’язків тощо. 
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До найбільш ефективних інструментів управління розвитком сьогодні  

вже апріорі відносять програмно-цільові підходи, а саме: стратегічне 

планування, кластерний та проектний підхід для концентрації ресурсів у 

процесі реалізації стратегій та програм розвитку діяльності, програмно-цільове 

формування бюджету  та інші. Ці інструменти, в першу чергу орієнтовані на 

інноваційний розвиток,  на досягнення кінцевих результатів діяльності, які 

виражаються через задоволення потреб та інтересів закладів охорони здоров’я 

та отримання ними певних суспільних вигід [12]. 

Суть програмно-цільового підходу до забезпечення розвитку закладів 

охорони здоров’я полягає у виявленні проблем, що вимагають дослідження і 

ефективного вирішення, розробці стратегічних планів або відправних програм 

усунення перешкод на шляху досягнення поставлених цілей, формуванні 

відповідних напрямів управління [5].  

Програмно-цільовий підхід є однією з основних форм комплексного, 

системного підходу до процесів управління об’єктами, процесами, відносинами 

різної природи та змісту, способом вирішення великих і складних завдань за 

допомогою вироблення та здійснення системи програмних заходів, 

орієнтованих на цілі, досягнення яких забезпечує розв’язання проблем, що 

виникли. Його застосування полягає у визначенні конкретних ресурсів для 

вирішення комплексних проблем, гармонізації усіх видів діяльності, 

активностей та заходів, які здійснюються окремими інституціями й різними 

рівнями управління, відстеженні результативності прийнятих рішень та 

виконаних завдань. Основний акцент використання програмно-цільового 

підходу в державному управлінні ставиться на необхідності досягнення 

максимального соціально вагомого ефекту в результаті використання коштів, 

сплачених платниками податків. Тобто кінцевим результатом випливу 

програмно-цільового підходу є забезпечення рівного доступу кожному індивіду 

до усіх необхідних послуг належної якості. Такий підхід має бути постійним і 

безперервним.  

Поняття «програмно-цільове управління» трактується в широкому сенсі і 

як метод програмного втілення управлінських рішень, і як реалізація 

комплексного підходу при вирішенні соціально-економічних проблем. 

Програму розглядають як інструмент змін, вибраний з декількох 

альтернативних варіантів як найбільш ефективний шлях досягнення намічених 

результатів. Поняття «цільова» передбачає спрямованість програм на 

досягнення заздалегідь встановленої, чітко визначеної мети [7]. 

Сутність програмно-цільового підходу полягає у використанні схеми: 

«проблема – мета – рішення – програма – бюджет – контроль», тобто наявні 
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управлінські проблеми визначають цілі їх вирішення, досягнення яких потребує 

певного плану заходів, складання і оптимізації бюджету та контролю його 

виконання. Його реалізація вимагає наявності відповідної методологічної бази, 

кваліфікованих фахівців і програмно обчислювальних комплексів, що 

ускладнює його застосування в умовах приватних закладів охорони здоров’я, 

проте за певних умов [10]. 

На практиці програмно-цільовий підхід реалізується через регіональні 

цільові програми (РЦП) та забезпечує прямий взаємозв’язок між розподілом 

бюджетних ресурсів та фактичними чи запланованими результатами їх 

використання відповідно до встановлених пріоритетів державної політики. 

Перевагами застосування цього методу слід відзначити створення фінансово 

ресурсного забезпечення для досягнення поставлених цілей та гарантію 

цільової спрямованості їх використання. 

Перспективним еволюційний шляхом розвитку закладів охорони здоров’я 

є впровадження інноваційних підходів до управління. Розвиток інновацій – 

рушійна сила організаційних змін, оскільки впливає на процеси медичного 

обслуговування, як наслідок оптимізує структуру медичних послуг. Від 

впровадження інновацій в медичному закладі залежить результативність зусиль 

щодо реформування галузі у цілому.  

Інновації можуть проявлятися в нових процесах, методах роботи, 

технологіях, нових підходах до організації роботи. Ключову організаційно-

методичну роль у визначенні основних напрямків вдосконалення, розробці та 

реалізації інноваційних перетворень відіграють управлінські технології. У 

працях багатьох вчених простежується і така точка зору на систему охорону 

здоров’я і призначення закладів медичних послуг, згідно з якою медична 

діяльність набуває інноваційної спрямованості. Прикладом такої точки зору 

може слугувати Сербія, де було успішно здійснено ряд проектів, спрямованих 

на створення електронної системи охорони здоров’я. Згідно з програмою 

підтримки, розвитку та стабілізації базових лікувально-профілактичних і 

фармацевтичних послуг було розроблено електронні медичні карти для 

закладів охорони здоров’я Сербії.  

Базовими концепціями сучасних управлінських технологій в охороні 

здоров’я є системний та процесний підходи, прийняття рішень, заснованих на 

доказах, впровадження концепції Total Quality Management (TQM) – тотального 

управління якістю.  

Залежно від концептуальної частини розрізняють такі інноваційні підходи 

організаційного вдосконалення та менеджменту якості: модель TQM, 

організаційна самооцінка, безперервне поліпшення якості, модель 
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Європейського фонду управління якістю – ЄФУЯ, модель EFQM, цикл 
Демінга-Шухарта плануй-виконуй-перевіряй-корегуй, з яких останніми 
роками виокремився підхід 6 сигм, аудит зі зворотнім зв’язком тощо. 

Управлінські технології розвитку здатності організації ставити і 
досягати цілі щодо задоволення усіх потреб зацікавлених сторін 
сконцентровано у вигляді фундаментальної концепції менеджменту якості або 
моделі ідеальних організацій. 

Варто відзначити, що в Україні у зв’язку з реалізацією Національної 
стратегії реформування системи охорони здоров’я в Україні на період 
2015-2020 років [13] впроваджуються нові стратегічні підходи до підвищення 
якості та доступності медичної допомоги та зменшення фінансових ризиків 
для населення, формується нова модель медичної допомоги. Сьогодні 
відбувається перехід від моделі М. О. Семашка, де система є державною 
власністю та орієнтована на лікарні, з дуже фрагментованим управлінням та 
послугами, зосередженими на лікуванні гострих випадків при мінімальній 
профілактиці, до нової моделі за принципом «гроші йдуть за пацієнтом». Нова 
модель охорони здоров’я передбачає спрямування усіх напрямків медицини до 
нового рівня якісного обслуговування та сучасних вимог європейського рівня. 
Одним з напрямків змін є автономізація постачальників медичної допомоги, 
перетворення лікарень у комунальні неприбуткові підприємства.

Для контролю за діяльністю медичного закладу формуються 
спостережні та наглядові ради, до яких входитимуть представники медичного 
закладу, органи місцевого самоврядування, місцеві депутати та представники 
громади. 

Інструменти, які сьогодні мають головні лікарі та керівники медичних 
закладів приватної форми власності, так само матимуть і керівники державних 
та комунальних лікарень.

В результаті проведення реформ зростатиме якість медичних послуг 
державних та комунальних закладів охорони здоров’я, ефективність 
організації їх роботи. Тому зростатиме рівень конкуренції в галузі медицини в 
цілому. Приватні клініки повинні впроваджувати інновації в організації роботи 
задля забезпечення ефективності діяльності та зростання якості медичних 
послуг, доступності та популяризації приватної медицини в Україні. 

На основі прагматичного підходу та доказової медицини в Україні 
запроваджуватиметься державно-приватне партнерство, особливо у сфері 
лабораторної діагностики. 

Для закладів охорони здоров’я відкриваються нові механізми залучення 
фінансових ресурсів, серед яких: співпраця з благодійними фондами та 
організаціями, розвиток співпраці  зі  страховими  компаніями,  міжнародними 
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організаціями, що працюють в сфері надання медичних послуг та модернізації 

систем управління медициною, створення підрозділів лікарні, які працюють на 

комерційних принципах, розвиток діяльності лікарняних кас [9]. 

Робота у складних умовах реформування вимагає наявності у керівників 

закладів охорони здоров’я певного арсеналу особистих та професійних якостей, 

відсутність яких веде до формування численних управлінських обмежень та є 

перешкодою на шляху модернізації галузі. 

Інші дослідження також підтверджують неефективність управління 

закладами охорони здоров’я через наслідки управлінської діяльності 

пострадянської адміністративно-командної моделі за принципом згори-вниз. 

Модифікації управління закладами охорони здоров’я останніх років не внесли 

кардинальних змін у застарілі підходи до менеджменту. Переважна частина 

управлінських методів, що використовуються у закладах охорони здоров’я, 

запозичені або з радянської моделі, або з інших галузей, неефективна і не 

відповідає основним завданням, що стоять перед системою ОЗ [9].  

Натепер у повсякденній професійній діяльності керівників закладів 

охорони здоров’я переважає господарча та фінансова діяльність, а також 

забезпечення закладу необхідними для діяльності ресурсами (сукупна частка 

даних видів діяльності найбільша – 39,97%). Це кореспондується з 

дослідженнями інших українських фахівців, згідно з якими у діяльності 

головних лікарів переважає господарча робота, а не творча управлінська 

діяльність [8]. Отже, в управлінській діяльності закладів охорони здоров’я на 

сьогодні відсутній творчий підхід до організації діяльності, який передбачає 

впровадження інноваційних методів роботи закладу, інновацій в організації 

управлінської діяльності та управлінських технологій.  

У операційному керівництві МОЗ «Як органiзувати систему надання 

первинноï медичноï допомоги на мiсцевому рiвнi» [14] визначено два найбільш 

ефективні підходи системний та прикладний.  

Системний на основі процесного підходу впровадженні інновацій 

управлінської діяльності, елементами якого є цикл «Плануй – роби – перевіряй 

– впливай» на базі моделі безперервного поліпшення процесів. Процесний

підхід передбачає здійснення детального опису всіх процесів, які відбуваються

в організації, систематичне визначення їх взаємодій та керування ними для

досягнення запланованих результатів. Прикладами процесів в організації, яка

надає ПМД, можуть бути «Запис на консультацію до лікаря», «Відвідування

пацієнта вдома», «Спілкування з пацієнтами телефоном», «Направлення до

вузькопрофільних фахівців» тощо.
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На «вході» в систему існують вимоги (очікування) отримувачів послуг 

(пацієнтів), на «виході» – послуги, які задовольняють ці потреби. Ступінь 

задоволеності пацієнтів визначається шляхом вимірювання. Відповідальність 

керівництва передбачає, що керівники постійно підтримують фокус уваги 

організації на потребах пацієнтів та вимогах законодавства, встановлюють чіткі 

цілі забезпечення якості та сприяють їх усвідомленню всіма співробітниками, 

забезпечують наявність необхідних ресурсів. І через управління ресурсами 

здійснюється удосконалення якості послуг для кращого задоволення потреб 

споживачів (пацієнтів). 

Отже, розглянемо наступну модель: вихід – надання медичної послуги, 

вхід – ресурси та інформація. Застосування системного підходу починається з 

проведення маркетингових досліджень і формування параметрів виходу 

(надання медичної послуги): яку послугу надавати, з якими показниками якості, 

які витрати на її надання, у які терміни, хто буде споживачем послуги, за якою 

ціною тощо. На всі ці запитання відповідь потрібно надати одночасно.  

Медична послуга має бути конкурентоспроможною. Потім необхідно 

визначити параметри входу: які потрібні ресурси і яка інформація. Потреба в 

ресурсах та інформації прогнозується після вивчення організаційно-технічного 

рівня системи (рівень кваліфікації персоналу, якість обладнання, технології, 

організація праці, управління) та параметрів зовнішнього середовища 

(політичної, економічної, соціально-демографічної, культурної ситуації та 

інфраструктури конкретного об’єкта).  

Зворотний зв’язок є комунікативним каналом від отримувачів послуги до 

її надавачів. У разі зміни вимог користувачів до медичних послуг, параметрів 

ринку, появи нових технологій система має відреагувати на ці зміни і внести 

відповідні зміни в параметри функціонування. Реакція системи відображається 

в плануванні, зміні функцій усередині організації. Організація є основною 

складовою і забезпечує взаємодію між підсистемами та всією системою. 

Організація об’єднує ресурси (людей, матеріальні засоби, фінанси) і визначає 

правила (права та відповідальність). Особливості системного підходу в 

керівництві медичними закладами.  

Особливістю системи надання медичних послуг є відсутність 

виробництва в технічному розумінні цього слова. Процес надання медичної 

послуги є комбінацією з праці медичного персоналу і медичного обладнання, 

необхідного для надання цієї послуги. Під обладнанням ми розуміємо будь-які 

матеріальні речі, що необхідні для надання медичної послуги. 

Прикладний підхід передбачає використання окремих елементів СУЯ дозволяє 

отримати швидкі результати в підвищенні якості послуг ПМД, які відчують 
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споживачі (пацієнти). Такі результати також можуть мотивувати команду ПМД 

до подальшого впровадження більш системного підходу зі створенням 

повноцінної СУЯ. Головна передумова таких точкових змін – це визнання всіма 

членами команди ПМД декількох важливих принципів:  

1. Пацієнт-орієнтованість: заклад ПМД працює насамперед для

задоволення потреб пацієнтів. 

2. Подальше успішне існування закладу ПМД залежить від того,

наскільки послуги ПМД відповідають потребам пацієнтів. 

3. Для визначення задоволеності пацієнтів її необхідно вимірювати.

4. На підставі вимірювання необхідно вносити зміни в реальну практику

надання послуг. 

Як засвідчує досвід управління командами, група не зможе досягти 

успіху, доки всі її члени не поділятимуть спільних цінностей та принципів. 

Заміна членів команди, які не поділяють спільних цінностей, на однодумців – 

найбільш ефективний шлях до досягнення поставлених цілей. Особливо це 

стосується медичних закладів, де певні цінності (позитивне ставлення до 

людей, співпереживання, готовність прийти на допомогу ближньому та ін.) 

закладаються з вихованням і які важко набути в дорослому віці. 

Нині в зарубіжних системах охорони здоров’я з’явилася нова парадигма 

ціннісно-орієнтованої системи охорони здоров’я, яка фокусується на якості 

наданих медичних послуг за певного рівня витрат, на засадах якої були 

реалізовані проекти щодо широкомасштабного скорочення витрат, 

забезпечення сталого розвитку і підвищення ефективності у сфері охорони 

здоров’я, основною метою яких було збереження колишнього обсягу і якості 

надання медичних послуг без залучення додаткових фінансових ресурсів. 

Відповідно дослідженням, часто зростання витрат на охорони здоров’я не 

пов’язано з результатами лікування, тому існує необхідність прозорості даних 

щодо результатів лікування. Тому управління має базуватися на підході, в 

основі якого орієнтація на результат лікування, що можна оцінити на основі 

показників ефективності лікування. Прикладом застосування цього підходу 

може служити Швеція, де відзначається чіткий взаємозв’язок між витратами на 

душу населення та індексом якості [15]. Такий підхід особливо актуальний в 

Україні, зважаючи на незадовільні показники захворюваності населення та 

смертності від різних хвороб.  

Зарубіжний досвід управління підприємствами охорони здоров’я свідчить 

про ряд тенденцій і ефективних зарубіжних практик, що є найбільш 

актуальними для забезпечення фінансової стійкості та ефективності 

функціонування медичних закладів в період фінансово-економічної кризи. У 
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наукових публікаціях з питань закордонних систем охорони здоров’я велика 

увага приділяється державній політиці, що стосується організації та 

фінансування надання медичної допомоги населенню, а також побудови 

актуальних моделей оптимізації витрат державних і приватних бізнес-структур 

на медичне обслуговування громадян. На корпоративному і державному рівнях 

наголошується на необхідності формування регістра для отримання 

достовірних даних про захворювання, виявлення закономірностей їх 

виникнення і розвитку, розроблення управлінських рішень щодо профілактики 

та реабілітації [15].  

За даними Світового банку поточні витрати на охорону здоров’я як 

відношення до ВВП постійно зростають (рис. 1).  

Рис. 1. Динаміка поточних витрат на охорону здоров’я як % до ВВП 

Джерело: [16]. 

Тому в зарубіжній практиці управління постає проблематика розробки 

такого підходу, який би забезпечив ефективність лікування та надання 

медичної допомоги разом зі стримуванням витрат державного та приватного 

секторів. Особливо ситуація загострюється у зв’язку з економічним спадом, 

коли державні витрати потребують оптимізації та скорочення, відповідно у 

кризовому стані недофінансування знаходиться і галузь охорони здоров’я.  

Тому доцільно використовувати методи довгострокового планування 

циклічного розвитку медичних закладів, що передбачає планування людських 

ресурсів, техніки та обладнання, моніторингових та аналітичних систем.  
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Сьогодні в розвинених країнах управління медичним закладом базується 

на поєднанні процесного, системного, соціально-орієнтований та орієнтований 

на результат підходах в межах підходів, методів та інструментів стратегічного 

менеджменту. Відтак, завдяки зміні процесів, що стосуються технології 

лікування, роботи невідкладної допомоги, кадрового забезпечення та 

матеріально-технічної бази організацій забезпечено ефективність лікування.  

Досвід Нідерландів також корисний з позицій використання 

довгострокових стратегій планування ресурсів, процесів, які забезпечуються 

фахівцями медичних установ. При неефективному використанні ресурсів 

працівниками можливий перерозподіл ресурсів між тими працівниками, які 

забезпечуються ефективність використання коштів [10, с. 33].  

В американській моделі охорони здоров’я надання медичних послуг 

відбувається бізнесом в межах соціально відповідальної стратегії розвитку, як 

складової системи забезпечення мотивації працівників. Відтак, бізнес 

відповідає за збереження та підтримку здоров’я працівників [15]. 

Соціально відповідальна стратегія покращення управління медичними 

закладами використовується у Німеччині. В країні було здійснено 

впровадження новітніх технологій на основі використання інформаційно-

аналітичних медичних систем здійснювалося в рамках методології корпорацій 

«Microsoft» та «Intel» компанією «Asklepios». Німеччина ініціювала та 

реалізувала таким чином програму реформування національної та міжнародної 

системи охорони здоров’я «Asklepios» – лікарня майбутнього». Програма 

забезпечувала медичний персонал сучасними технологіями, які забезпечують 

оптимізацію та інтеграцію технологій для раціоналізації процесів, прискорення 

доступу до даних пацієнта. Стандартизовані технології є провідним 

інструментом в забезпеченні ефективного управління сучасними 

підприємствами охорони здоров’я. В ході проекту приватні медичні організації 

розробили серію ефективних рішень, орієнтованих на «клініку майбутнього», 

невід’ємними компонентами яких повинні бути масштабованість і гнучка 

адаптація до будь-якого медичного закладу незалежно від його розміру і 

спеціалізації. Позитивний вплив цього проекту на основну медичну діяльність 

полягав в таких моментах [15]:  

– можливість швидкого і якісного отримання інформації, необхідної для

здійснення лікувально-діагностичного процесу та оформлення медичної 

документації;  

– збільшення рівня комунікації всередині організації;

– зменшення додаткових витрат;
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– зниження рівня адміністративного навантаження і числа помилок через

зменшення кількості інформаційних потоків і синхронізації використовуваних 

технологій;  

– зменшення тимчасових витрат в рамках використання інновацій.

Аналіз досвіду європейських країн також продемонстрував успішність

використання технологій розвитку закладів охорони здоров’я на основі 

довгострокового планування, які передбачають оптимізацію бізнес-процесів. 

Оптимізація передбачає якісну зміну діяльності за рахунок мінімізації та 

раціонального використання ресурсів, що поширюється на усі підрозділи 

медичного закладу. З використанням зазначеної технології вдалося 

мінімізувати витрати часу та ресурси на розроблення інновацій, що стосуються 

медичних приладів та послуг нового покоління, і тим самим підвищити якість 

медичних послуг. 

Висновки. Отже, у зв’язку з реформуванням системи охорони здоров’я та 

автономізацією закладів охорони здоров’я, в Україні змінюються підходи до 

організації управлінської діяльності. Найбільш поширеними та дієвими можна 

визначити системний та процесний, які орієнтуються на надання якісних 

медичних послуг та передбачають системність управління усіма процесами 

медичного закладу. До найбільш ефективних інструментів управління 

розвитком сьогодні  відносять  програмно-цільові підходи, а саме: стратегічне 

планування, кластерний та проектний підхід для концентрації ресурсів у 

процесі реалізації стратегій та програм розвитку діяльності, програмно-цільове 

формування бюджету  та інші. Перспективним еволюційний шляхом розвитку 

закладів охорони здоров’я є впровадження інноваційних підходів до 

управління. Базовими концепціями сучасних управлінських технологій в 

охороні здоров’я в умовах кризи є системний та процесний підходи, прийняття 

рішень, заснованих на доказах, впровадження концепції Total Quality 

Management (TQM) – тотального управління якістю. Системний підхід 

базується на основі процесного підходу впровадженні інновацій управлінської 

діяльності, елементами якого є цикл «Плануй – роби – перевіряй – впливай» на 

базі моделі безперервного поліпшення процесів. Процесний підхід передбачає 

здійснення детального опису всіх процесів, які відбуваються в організації, 

систематичне визначення їх взаємодій та керування ними для досягнення 

запланованих результатів.  
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