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 Шановні колеги! 

Вітаю із виходом чергового номера журналу «Наукові 

перспективи». Попереду у колективу редакції довгий і 

відповідальний шлях, що вимагає цілковитої відданості 

справі задля поєднання на сторінках видання 

фундаментальних, злободенних  питань державного 

управління, економіки, права та медицини.  

У журналі розміщуються статті відомих вчених, 

перспективних молодих дослідників, які, торкаючись 

актуальних тем сучасної науки, досліджують їх науково й 

об’єктивно. 

Науково-організаційним досягненням журналу, поза всяким сумнівом, є 

те, що кожен його номер як логічно, так і тематично добре структурований  у 

кілька відносно самостійних, але за задумом редколегії журналу, тісно 

пов’язаних між собою серій дослідного матеріалу. У них, на основі фактичних 

даних і відповідних теоретичних узагальнень, завжди ясно простежуються 

характерні риси і тенденції актуальних проблем теорії і практики сучасної 

науки. 

У № 2(2) 2020 видання висвітлені актуальні питання: модернізації 

державного управління з використанням та розвитком інтелектуального 

потенціалу населення України; державно-приватного партнерства у сфері 

житлово-комунальних послуг з метою формування ефективної інфраструктури 

співробітництва держави і бізнес-спільноти; надання адміністративних послуг 

та їх економічного розвитку в Україні; економічної основи екологічної безпеки 

в контексті діяльності органів публічної влади та з урахуванням забезпечення 

економічної безпеки підприємства; функціонування медичних закладів одного 

госпітального округу в умовах загострення епідеміологічної ситуації та 

механізм їх взаємодії; організації експертних опитувань, з метою отримання 

кваліфікованих висновків щодо проблемних тенденцій у діяльності медичних 

установ та формування заходів для їх усунення; регулювання у сфері боротьби 

з організованою злочинністю в нашій країні та ін. 

Бажаю журналу «Наукові перспективи» довголіття, творчого зростання, 

нових ідей, авторів і читачів. 

З повагою, 

Директор Навчально-наукового 

інституту менеджменту  

та психології  ДЗВО  «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України, 

доктор наук з державного управління, 

професор 
Алейнікова О.В. 
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DIRECTIONS OF IMPLEMENTATION OF THE EXPERIENCE OF THE 

DEVELOPED COUNTRIES OF THE WORLD REGARDING THE 

INFORMATION-ANALYTICAL SUPPORT OF THE FIRE SAFETY 

SYSTEM IN UKRAINE 

Abstract. The article analyzes the directions of implementation of the 

experience of the developed countries in terms of information-analytical support of 

the fire safety system in Ukraine. It is substantiated that, today, the effectiveness of 

emergency response in Ukraine is quite low, due to a number of shortcomings in the 

work of the public authorities at all levels and imperfect functioning of the civil 

protection system, in general, in matters of effective implementation of the state 

policy in the field of civil protection. Stable development of the society is possible 

under the condition of achieving comprehensive security of the human life and the 

environment, their protection from the effects of harmful factors of various origins. 

It is noted that in NATO member-countries much attention is paid to the issues of 

emergency notification of the citizens in the event of a threat or emergency. In most 

member-countries of the North Atlantic Alliance there are well-developed emergency 

alert systems, but there is no single system within the union. In each country, under 

the supervision of the Civil Protection Committee, which is part of NATO’s Central 

Committee for Emergency Planning, such systems are being developed and 

improved. 

It is noted that in the USA practice using automated emergency warning 

systems in case of threat or emergency of various origins, information messages are 
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sent with data on the type of emergency, with warnings and instructions on any 

mobile device. Such notifications are sent to the relevant regions where there is a 

potential threat. A feature is the presence of a special signal to receive such a 

message on the mobile device, so that the citizens do not confuse it with the usual 

message. 

It is substantiated that in most countries of the European Union there is an 

automated emergency alert system MassAlert, which is used as the main, for 

example, in the Republic of Lithuania. The Dutch government has launched an 

automated emergency alert system based on CellBroadcast telecommunications 

technology. In Japan a test mode of using such a notification technology is under 

way. Experimental use of the emergency alert network with the telecommunication 

technology ipBroadcast is carried out in Kazakhstan. 

Keywords: information-analytical support mechanism, fire safety, EU 

countries, emergency notification system, ipBroadcast telecommunication 

technology. 
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НАПРЯМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДОСВІДУ РОЗВИНЕНИХ КРАЇН СВІТУ 

ЩОДО ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ  В УКРАЇНІ 

Анотація. У статті здійснений аналіз напрямів впровадження досвіду 

розвинених країн світу щодо інформаційно-аналітичного забезпечення системи 

пожежної безпеки  в Україні. Обгрунтовано, що, на сьогоднішній день, 

результативність протидії надзвичайним ситуаціям в Україні досить низька, що 

зумовлено наявністю ряду недоліків у роботі державно-владних органів усіх 

рівнів та недосконалістю функціонування системи цивільного захисту, вцілому, 

у питаннях ефективної реалізації державної політики галузі цивільного захисту. 

Стабільний розвиток соціуму можливий за умови досягнення всебічної безпеки 

життя людей та довкілля, їх захисту від впливу шкідливих факторів різного 

походження. 

mailto:irina_pravo@ukr.net
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Зазначено, що у країнах-членах НАТО велику увагу приділено питанням 

екстреного оповіщення громадян у разі загрози, або виникнення надзвичайних 

ситуацій. У більшості країн-учасниць Північноатлантичного союзу існують 

досить розвинені системи екстреного оповіщення, але єдиної системи, в рамках 

союзу немає. У кожній країні під контролем комітету цивільного захисту, який 

є складовою центрального комітету НАТО щодо розроблення планових заходів 

у випадках надзвичайних ситуацій, формуються та вдосконалюються такі 

системи.  

Відмічено, що У практиці США застосування автоматизованих систем 

екстреного оповіщення населення у разі загрози, чи виникнення надзвичайних 

ситуацій різного походження, здійснюється відправка інформаційних 

повідомлень із даними про тип надзвичайної ситуацій, із попередженнями та 

інструкціями на будь-які мобільні пристрої. Розсилка таких повідомлень 

проходить по відповідних регіонах, де існує потенційна загроза. Особливістю є 

наявність спеціального сигналу по прийняттю такого повідомлення на 

мобільний девайс, щоб громадяни не сплутали його зі звичайним 

повідомленням. 

Обгрунтовано, що у більшості країн Європейського Союзу функціонує 

автоматизована система екстреного оповіщення громадян MassAlert, яка 

використовується як основна, наприклад, у Литовській республіці. Державна 

влада Нідерландів здійснила введення в експлуатацію автоматизованої системи 

екстреного оповіщення громадян на основі телекомунікаційної технології Cell 

Broadcast. У Японії здійснюється тестовий режим застосування подібної 

технології оповіщення. Експериментальне використання мережі екстреного 

оповіщення з телекомунікаційною технологією  ipBroadcast здійснюється в 

Казахстані 

Ключові слова: механізм інформаційно-аналітичного забезпечення, 

пожежна безпека, країни ЄС, система екстреного оповіщення, 

телекомунікаційна технологія  ipBroadcast. 

Formulation of the problem. Foreign and domestic statistics on emergencies 

show that, today, in order to effectively fight fires, the tasks and functions entrusted 

to the authorities of any country must be updated. The experience of the European 

countries in preventing and eliminating the consequences of emergencies of various 

origins is quite relevant and important for the implementation of fire safety in the 

domestic system of the public administration. 

The study of the processes of development of the public administration in the 

field of civil protection in the foreign countries shows that considerable attention is 
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paid to: organizational issues of fire protection, warning and prevention of fires, 

forecasting possible scenarios for their development, the organization of rapid 

response in the event of their rapid deployment and measures to eliminate their 

consequences. Unfortunately, the situation in Ukraine regarding the functioning of 

the civil protection system is unstable, and the processes of its reform are rather slow, 

which leads to an increase in the number of emergencies and to an increase in the 

scale of their consequences. Therefore, an important direction in the state is the 

comprehensive improvement of the civil protection system and increase the 

efficiency of the state structures in this area, including in the direction of their 

information support. 

Analysis of researches and publications. The ways to improve the work of 

specialized bodies of the public administration in case of threat or emergency 

situations of different origins have been studied by such scientists as: M. Andrienko, 

I. Zhukova, Ye. Romanenko and others. However, in our opinion, insufficient

attention has been paid to the study of the areas of implementation of the experience

of the developed countries of the world in terms of information-analytical support of

the fire safety system in Ukraine.

The purpose of the article is to analyze the areas of implementation of 

the experience of the developed countries in the information-analytical support of the 

fire safety system in Ukraine. 

Presentation of the main research material. The reform processes in the 

context of decentralization of power, including the transfer of relevant functions from 

the state authorities to organize firefighting activities and prompt response to their 

occurrence to the local governments, have given impetus to more systematic 

improvement of the State Emergency Service. 

We can state the fact that the legal framework of the civil protection does not fully 

regulate the tasks and functions of the management system in this area, and, at 

present, there is no successful information-analytical support for its development [1, 

p. 50].

To date, the effectiveness of countering emergencies in Ukraine is quite low, 

due to a number of shortcomings in the work of the public authorities at all levels and 

imperfect functioning of the civil protection system, in general, in matters of effective 

implementation of the state policy in the field of civil protection. Stable development 

of the society is possible under the condition of achieving comprehensive security of 

the human life and the environment, their protection from the effects of harmful 

factors of various origins. 

In our opinion, one of the important steps in improving the civil protection 

system can be called the development of information-analytical activities of the 
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government agencies in this area, in particular, effective emergency notification of 

the citizens about the possibility or immediate occurrence of emergencies, including 

forest, or other large-scale fires and regular provision of information on the situation. 

Effective implementation of the state policy in the field of civil protection, including 

activities to protect the citizens and the environment through emergency notification 

and timely information today is an important component of ensuring the security of 

the population of any country. 

The modern world is characterized by a sharp increase in the scale of 

consequences of natural disasters, catastrophes and accidents, the deterioration of the 

consequences of their occurrence. Therefore, the issue of concentrating the state 

forces to prevent emergencies and eliminate their results, to direct all available 

resources and means to combat them and to optimally organize the interaction of all 

government agencies in this area [2]. 

Interesting, in the process of our study, is the experience of the developed 

countries in the direction of emergency notification of the citizens of the state of the 

threat or the occurrence of emergencies of various origins for the effective 

implementation of such practices in Ukraine. 

In NATO member-countries much attention is paid to emergency notification 

of the citizens in the event of a threat or emergency. In most member-countries of the 

North Atlantic Alliance there are well-developed emergency alert systems, but there 

is no single system within the union. In each country, under the supervision of the 

Civil Protection Committee, which is part of the NATO’s Central Committee for 

Emergency Planning, such systems are being developed and improved. The staff of 

such civil protection committees includes a group of specialists who are engaged in 

the development of methodological recommendations and general provisions for 

maintaining in constant and combat readiness such emergency alert systems of the 

respective countries. 

Today, in most European countries networks of sirens are used, that were 

installed in the early 20th century in Africa where the situation is much worse. By 

2020 the United Nations will set up an emergency alert system there. [3] The main 

features of emergency alert systems in the world are systematized in Table 1. 
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Table 1. 

Emergency alert systems of the countries of the world 
Country of 

the world 

Emergency notification system for citizens 

USA - free wireless automated emergency warning system on the occurrence of

emergencies (Wireless Emergency Alerts, WEA);

- emergency alert system (Emergency Alert System, EAS);

- network of radio stations NOAA Weather Radio All Hazards .

Great 

Britain 

In addition to the use of sirens for emergency notification of threats or 

emergencies, there is also a mobile alert using the CellBroadcast service, which 

can be connected without providing personal data and without a special 

subscription to this service. 

Canada Alert Ready – it is a nationwide system for emergency notification of threats or 

emergencies, which disseminates information through media companies, 

AMBER-messages and more. The notification begins with a signal, followed by 

a message with the disclosure of the basic necessary data on the potential threat. 

In the future, it is planned to be able to receive special subscriptions to receive 

notifications directly to your smartphone using The Weather Network system. 

Some commercial organizations send out special public safety notices by 

subscription. 

Denmark Sirens for emergency warning of threats or emergencies are installed on the 

roofs of the houses and buildings, most of the population receives information 

about the danger through them. Also, it is practiced the use of mobile sirens, 

that are on police cars. Such sirens can work without electricity, as they have an 

autonomous power supply, and electronic sirens have a connection to the 

Internet and are controlled from the police stations. Through The Danish 

Broadcasting Corporation (DR), citizens receive information about the danger 

through a radio alert. Television media companies also provide the necessary 

information about the threat or occurrence of emergencies of different origins 

and instructions on how to behave when they occur. Once a year the operation 

of such an emergency alert system is checked using sound effects. Every night 

such a check goes silent. 

Australia Emergency Alert – state telephone system for emergency notification of the 

threat or occurrence of emergencies of various origins. It is used for prompt 

notification of the citizens and the activities of emergency services. Such a 

system deals with the transfer of information data in the form of messages about 

the threat of emergencies to landlines and mobile phones in those areas where 

such situations have occurred, or its possible occurrence. The emergency 

service, which is territorially attached to a certain area, determines the 

boundaries of the area to be notified, chooses the methods of notification 

(telephone, television, radio, website or other) according to the specifics of the 

emergency. The voice message is sent to a landline in an area where there is a 

risk of an emergency. If there is no answer to the call, the system makes another 

call. Mobile phones are notified by SMS-notification: on devices where the 

mobile is registered, and in areas where according to the latest data there was 

the mobile. 
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Japan J-Alert – nationwide system of emergency notification of the citizens, which

works via satellite. This allows the country’s authorities to broadcast warnings

in a timely manner, through local television media companies, radio and

loudspeakers. Such a system is considered to be one of the fastest in the world,

so the warning of officials takes 1 second, and it takes 4 to 20 seconds to notify

the residents of the region.

Poland With the help of television media companies, websites and mobile applications 

the population receives messages about the threat or occurrence of emergencies 

in the regions of the country. TV channels have information about cataclysms 

and accidents. Mobile applications, that are designed for all operating systems, 

send danger notifications, recommendations and instructions for action in case 

of emergencies (floods and floodings, fires, epidemics of various origins, 

extreme weather conditions, terrorism, natural disasters) and evacuation 

measures in case of such situations. The emergency notification system also 

works in the direction of sending SMS-messages to mobile phones, which come 

automatically. There are also other systems of emergency notification of the 

population by means of SMS-messages. In order to obtain information from 

such systems, you must provide your phone number in a confidential database. 

The prevention of threats or emergencies of various origins is carried out by 

means of sound signals of sirens and, at the same time, the notification of the 

citizens on TV channels and in radio broadcasting is realized. 

Today, in many countries of the world, the entire system of emergency 

notification of the citizens is being updated, the introduction of innovative 

technologies in the field of information-telecommunication services and the gradual 

replacement of analog systems with digital more modern systems. 

In our opinion, the Ukrainian emergency alert system requires a comprehensive 

modernization of the national automated alert system for threats or emergencies of 

various origins, which requires the use of successful global experience and some 

integration of this area into the international organizations. 

There are several options for implementing emergency alert systems for such 

activities using a variety of technologies in the field of information-

telecommunications services. Most member-states of the European Union consider 

the most effective automated emergency alert system MassAlert. With the help of this 

system it is possible to notify the citizens on mobile devices, such as: smartphones, 

computers, tablets, laptops. To do this, it is used the existing government and 

commercial fixed and mobile networks. 

The mechanism of action of the automated system of emergency notification of 

the citizens of the country and the organization of evacuation measures MassAlert is 

based on use of such telecommunication technologies as: 

- CellBroadcast. Provides notifications in fixed and mobile communication

networks, complements the existing automatic notification systems, has a large scale 

in the application via mobile networks and, most importantly, does not create 
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congestion in such networks. SMS-messages about threats or emergencies are sent 

instantly and, within a few seconds, instructions are given to the public on what to do 

next. 

This technology is a standardized system developed under the GSM standard 

and extended to the relevant standard 3GPP TS 23.041. It creates text messages for 

the transmission of information data in one direction (as opposed to SMS-messages) 

for the subscribers. 

- GSM/UMTS technology notifies all the users who have activated the reception

of such messages on their device. This technology works on all mobile networks and 

is supported by most mobile device models. Information messages are sent to the 

mobile phones of the citizens and employees of the relevant emergency services - it is 

possible to send different data to different groups of subscribers. Thus, CellBroadcast 

technology is a modern emergency alert system that provides modern solutions for 

organizing evacuation measures in the event of a threat or emergency of various 

origins. 

- ipBroadcast - provides the function of emergency notification of the citizens in

data transmission networks. This technology uses existing data networks (2G, 3G, 

4G, WiFi, etc.) and fixed line. This technology is used on the Internet and provides 

information about emergencies with instructions on mobile devices and computers 

for emergency notification of the citizens in the regions specified by the operator. 

ipBroadcast complements and enhances CellBroadcast technology, which sometimes 

replaces it. In it citizens receive information data via smartphones, tablets, computers 

as text messages and it is possible to create special groups for prompt notification in 

the State Emergency Service [4]. 

We believe that the use of CellBroadcast technology in Ukraine will provide 

prompt notification of the citizens on fixed and mobile communication networks as a 

supplement to the existing emergency alert systems. 

We consider it necessary to offer a comprehensive improvement of the 

automated emergency notification system. In our opinion, this requires an appropriate 

legal framework that will officially allow the use of the above modern notification 

technologies in the telecommunications networks [5]. To increase the efficiency of 

the entire emergency alert system, it is necessary to carry out thorough reforms in the 

activities of the State Emergency Service. 

Conclusions. Given the above, we can say that today, in the functioning of the 

public administration in the field of civil protection, the priority is to apply the 

successful experience of the European countries and the USA. Reforms in this area in 

the developed countries are aimed at the functional expansion of the tasks of all the 

public administration bodies in the event of a threat or emergency of various origins, 
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the reorientation of available forces and means in peacetime and wartime, including 

in cases of terrorism. 

We can also state the fact that the civil protection and its corresponding system 

of information-analytical support in the developed countries of the world is a key 

element of a safe life of the society. Therefore, the legislation of such countries is 

aimed at ensuring the rights of the citizens to participate in measures to protect the 

population from threats or emergencies. 

In Ukraine it is also possible to highlight the achievements in the field of 

firefighting to prevent fires, protection of special facilities. 

We also consider it important to provide data on the level of fire protection in 

high-rise buildings, the availability of automated fire protection systems, automated 

smoke removal systems, which are necessary for safe and rapid evacuation of the 

people in case of fire, installation of automated fire alarms, emergency warning 

systems.  

Ordinary citizens will be interested in information about the types of fire 

extinguishers and recommendations for their correct choice when buying an 

apartment, car or house. 

References: 

1. Barylo, O. H. (2018). Systema informatsiino-analitychnoho zabezpechennia yak skladnyk

systemy upravlinnia tsyvilnoho zakhystu v Ukraini [System of information and analytical support 

as a component of the civil protection management system in Ukraine]. Derzhavne upravlinnia ta 

mistseve samovriaduvannia – State management and local self-government, 1, 50-58. Retrieved 

from http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2018_1_9 [in Ukrainian]. 

2. Andriienko, M. V., Diachkova, O. M., Borysov, A. V., Sokolenko, O. I. (2019).

Informatsiina systema derzhavnoho opovishchennia pry vynyknenni nadzvychainykh sytuatsii v 

Ukraini [Information system of state notification in case of emergencies in Ukraine]. Derzhavne 

upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok – Public administration: improvement and development, 5. 

Retrieved from http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/5_2019/5.pdf [in Ukrainian]. 

3. Ternopilskoi oblasti Ternopilskiterytorialni kursy tsyvilnoho zakhystu ta 

bezpekyzhyttiediialnosti (III katehorii). Tema 20: Orhanizatsiia zviazku ta opovishchennia 

kerivnoho skladui naselennia [Ternopil territorial courses of civil protection and safety of life (III 

category). Theme 20: Organization of communication and notification of management and 

population]. (2020). Ternopil. Retrieved from 

https://tr.nmc.dsns.gov.ua/files/sait/PDF%20faily/lDystNavch/TsZ/tema%2020.pdf [in Ukrainian]. 

4. Chumachenko, S.M., Litvinov, Yu.M. (2015). Udoskonalennia systemy tsentralizovanoho

opovishchennia naselennia ta upravlinnia evakuatsiieiu v umovakh nadzvychainykh sytuatsii 

[Improving the system of centralized alerting and evacuation management in emergency situations]. 

Suchasni Informatsiino-Telekomunikatsiini Tekhnolohii – Modern Information And 

Telecommunication Technologies : Proceedings of the scientific and technical conference (Vol. 3. 

Development of information technologies). (p. 171). Kyiv: Derzhavnyi universytet telekomunikatsii 

[inUkrainian]. 

5. Zhukova, I.V. Romanenko, E.A. (2019). Genezis kommunikatsionnogo razvitiya v
usloviyakh politichesko-obshchestvennykh transformatsiy [The genesis of communication 
development  in  the  context  of  political  and  social  transformations]. PR  i  SMI v Kazakhstane –



ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи №2 (2) 2020 

15 

PR and media in Kazakhstan, 18, 68-75 [in Russian]. 

Література: 

1. О. Г. Барило Система інформаційно-аналітичного забезпечення як складник системи

управління цивільного захисту в Україні [Електронний ресурс] / О. Г. Барило // Державне 

управління та місцеве самоврядування. - 2018. - Вип. 1. - С. 50-58. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2018_1_92. 

2. Андрієнко М. В., Дячкова О. М., Борисов А. В., Соколенко О. І. Інформаційна

система державного оповіщення при виникненні надзвичайних ситуацій в Україні. Державне 

управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 5c.1-2 

http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/5_2019/5.pdf 

3. Державна служба України з надзвичайних ситуацій Навчально-методичний центр

цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Тернопільської області Тернопільські 

територіальні курси цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (ІІІ категорії) 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА Тема 20 Організація зв’язку та оповіщення керівного складу і 

населення м. Тернопіль 2020 р. C.23 

https://tr.nmc.dsns.gov.ua/files/сайт/PDF%20файли/lДистНавч/ЦЗ/tema%2020.pdf 

4. Чумаченко С.М., Літвінов Ю.М. / Удосконалення системи централізованого

оповіщення населення та управління евакуацією в умовах надзвичайних ситуацій. 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЙ Міжнародна науково-технічна конференція СУЧАСНІ 

ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ Матеріали науково-технічної 

конференції Том III Розвиток інформаційних технологій 17– 20 листопада 2015 р. Київ C.171 

http://www.dut.edu.ua/uploads/n_2205_33048399.pdf 

5. Жукова И.В. Романенко Е.А.  Генезис коммуникационного развития в условиях

политическо-общественных трансформаций. Қазақстандағы PR және БАҚ. Ғылыми 

еңбеқтер жинағы, 2019. –   № 18 2019. - С. 68-75. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2018_1_92
http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/5_2019/5.pdf
https://tr.nmc.dsns.gov.ua/files/сайт/PDF%20файли/lДистНавч/ЦЗ/tema%2020.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/n_2205_33048399.pdf


ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи №2 (2) 2020 

16 

УДК 346:658.115.31 

   https://doi.org/10.32689/2708-7530-2020-2(2)-16-28

Жук Вікторія Петрівна кандидат наук з державного управління, доцент 

кафедри  індустрії гостинності та сталого розвитку, навчально-наукового 

інституту управління, економіки та природокористування Таврійського 

національного університету імені В.І. Вернадського, 03162, м. Київ, вул. 

Тулузи, 16, кв.284, тел.: (067) 404-76-64, e-mail: japha@ukr.net, 

https://orcid.org/0000-0002-3284-959X 

ДЕРЖАВНЕ ПАРТНЕРСТВО У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ 

ПОСЛУГ 

Анотація. Сучасний етап розвитку світової економіки, що 

характеризується, з одного боку, все більш наростаючими темпами 

глобалізації, а з іншого - складними кризовими явищами, зростанням 

безробіття, величезним різницею у рівнях соціально-економічного розвитку 

країн і окремих регіонів, вимагає переходу на новий рівень управління, пошуку 

нових інститутів розвитку, нових політичних, економічних, правових і 

організаційних регуляторів. 

Різні країни шукають різні способи розвитку Національні економіки, в 

тому числі і відмовляються від чисто ринкових механізмів. Більш 

перспективним напрямком є пошук такої взаємодії держави і приватного 

сектора, яке, з огляду на національні особливості і рівень розвитку країни, 

сприяло б її соціально-економічному розвитку. Ця проблема є актуальною і для 

України. 

Сфера житлово-комунальних послуг України в даний час потребує 

серйозних змін: технічне переоснащення, організації ефективного управління, 

демонополізації і створення умов для конкуренції, а також правового та 

науково-технічного забезпечення реформування галузі. 

Чинне законодавство, що регулює надання житлово-комунальних послуг в 

Україні, багато в чому не відповідає ні фактично сформованим у цій сфері 

правовідносин, ні європейським стандартам, що, в свою чергу, не сприяє 

залученню іноземного капіталу для розвитку тих об’єктів, які дійсно цього 

потребують. Одним з найважливіших соціально-економічних перетворень, що 

відбуваються в даний час в Україні, є реформування та розвиток житлово-

комунального господарства. Актуальність невідкладного вирішення завдань по 

mailto:japha@ukr.net
https://orcid.org/0000-0002-3284-959X
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реформуванню діяльності підприємств житлово-комунального господарства 

обумовлена надзвичайною гостротою проблем, що накопичилися в цій сфері. 

Необхідне вдосконалення технічного оснащення комунальних підприємств 

та модернізація інженерних комунікацій, а також забезпечення підвищення 

доступності послуг житлово-комунальних послуг для всіх верств населення і 

кожного окремого споживача. 

Житлово-комунальне господарство в сукупності з громадською 

інфраструктурою є складовою комплексу надання громадських послуг. Для 

України складність управління даним сектором пов’язана з рядом причин, 

серед яких значна площа території, постійні трансформації економічної 

системи, практично повна приналежність об’єктів інфраструктури державним, 

а також регіональним і муніципальним органам влади. 

Ключові слова: житлово-комунальні послуги, житлово-комунальне 

господарство, державно-приватне партнерство, інфраструктура співпраці. 
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SOVEREIGN PARTNERSHIP IN THE SPHERE OF HOUSING AND 

COMMUNAL SERVICES 

Abstract. The current stage of development of the world economy, that is 

characterized by, on the one hand, permanently increasing paces of globalization and 

on the other - complex crisis, increasing unemployment, huge difference between 

levels of socio-economic development of countries and regions, requires change to a 

new level of management, searching for new development institutions, new political, 

economic, legal and organizational regulators. 

Different countries are looking for different ways to develop national 

economies, including rejection of market mechanisms. A more prospective direction 

is the search of such interaction between state and private sector, that taking into 

account national features and level of development of the country, would contribute 

to its socio-economic development. This problem is also relevant for Ukraine. 

Housing and utilities sector of Ukraine currently needs serious changes: 

technical reequipment, organization of effective management, demonopolization and 
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creation of conditions for rivalry, as well as legal, scientific and technical support for 

reforming the industry. 

The current legislation that governs housing and utility sector in Ukraine, in 

many respects does not meet either actual legislation established in this area or 

European standards, this does not contribute to attracting foreign capital for the 

development of those facilities that really need it. One of the most important socio-

economic transformations, that currently takes place in Ukraine, is the reform and 

development of housing and utilities sector. The urgency of immediate solution of 

reforming housing and utilities sector is based on the extreme depth of the problems 

that have accumulated in this area. 

It is necessary to improve and modernize technical equipment of utilities, as 

well as increase the availability of housing and utilities sector for all segments of the 

population and each individual consumer. 

Housing and utilities sector in combination with public infrastructure are part 

of the complex of public services provision. For Ukraine, the problem of managing 

this sector is connected with a number of reasons, including  large area, constant 

transformation of the economic system, almost full ownership of infrastructure 

facilities to state, as well as regional and municipal authorities. 

Key words: housing and utilities sector, public-private partnership, 

cooperation infrastructure. 

Постановка проблеми. Жалюгідний стан комунальної інфраструктури в 

Україні змушує розглядати різні можливості залучення приватних 

інвестиційних ресурсів до її розбудови і реконструкції. З огляду, що 

приватизація цієї інфраструктури не є найкращою можливістю, з огляду на 

втрату публічного контролю за наданням базових громадських послуг 

населенню, як оптимальний може розглядатися варіант концесії на об’єкти 

інфраструктури ЖКГ і надання послуг тепло-, водопостачання, вивозу й 

утилізації сміття. 

Проект передачі об’єктів і послуг теплопостачання започаткований у 

Львові за участі Бюро економічного менеджменту і правових досліджень 

BCEOM, Франція), ще у 2003 році. Згідно із здійсненим техніко-економічним 

обґрунтуванням, експертами було рекомендовано модель концесії для системи 

теплопостачання і надано допомогу для підготовки договору про концесію. За 

оцінками експертів, сума необхідних інвестицій у модернізацію системи 

теплопостачання складає приблизно 400 млн. грн., а відповідний проект може 

бути завершеним упродовж 4 років 
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Також в Україні існують прецеденти укладання договорів з приватним 

партнером щодо надання певного виду (видів) комунальних послуг. 

Указом Президента України № 895 затверджено національні пріоритети 

(“Нова енергія”, “Нова якість життя”, “Нова інфраструктура”, “Олімпійська 

надія 2022”), а в грудні 2010 р. КМУ затвердив перелік “Національних 

проектів” з пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку держави, 

що були запропоновані Укрнацпроектом. У результаті вперше було закріплено 

принципово новий проектний підхід державного управління, яким 

запроваджується персональна відповідальність і конкретні терміни реалізації 

поставлених завдань, а також створений практичний механізм для реалізації 

державно-приватного партнерства, затверджений Законом України “Про 

державно-приватне партнерство”. 

На жаль, до списку національних проектів, які не увійшли, щонайменше, 

ще три проекти, кожен з яких, з нашої точки зору, заслуговує на особливу увагу 

в умовах проголошеного курсу на модернізацію економіки й зовні виглядає 

таким же привабливим для інвестицій, як і деякі із затвердженого плану. 

Зокрема, це такі проекти:  

1) “Циклон-4” — створення космічного стартового ракетного комплексу;

2) “Індустріальні парки” — створення спільних промислових зон;

3) “Київське кільце” — будівництво великої кільцевої автомобільної

дороги в м. Києві; 

Передбачається, що визначені до реалізації  національні проекти 

поліпшать ділову репутацію України за рахунок досягнення наступних 

показників:  

– залучення 14-15 млрд дол. прямих іноземних інвестицій;

– створення не менше 300 тис. нових робочих місць;

– досягнення збільшення ВВП на 4,7-5%;

– зменшення щорічних витрат на імпорт енергоресурсів на 2 – 2,5 млрд

дол.; 

– зменшення енергоємності ВВП на 10-12%;

– створення імпульсу для економічного, соціального та тереторіального

розвитку; 

– створення сприятливого інвестиційного клімату та позитивного іміджу

держави; 

– наближення перспективи входження до G – 20.

Нам вбачається, що розробка та запровадження “національних проектів”,

які розглядаються як комплекс стратегічно орієнтованих заходів, спрямованих 

на комплексне вирішення найбільш актуальних завдань системної модернізації 
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суспільства, свідчить також про поступовий перехід від реактивної моделі 

управління державою до прогресивного і передбачуваного стратегічного 

планування соціально-економічного розвитку національної економіки. Окрім 

того, на прикладі реалізації національних проектів можна відпрацювати 

механізми, які стануть основою майбутньої інвестиційної реформи в Україні. 

Джерелом ресурсів для реалізації національних проектів має стати 

поєднання безпосереднього витрачання бюджетних коштів (не більше як 20%) 

та залучення коштів приватних вітчизняних і іноземних інвесторів на підґрунті 

відповідної заохочувальної та інформаційно-методичної політики держави, а 

також ймовірне залучення коштів міжнародних організацій, призначених на 

підтримку структурних реформ в Україні.  

В усіх визначених національних проектах держава має намір брати участь 

шляхом оплати попереднього ТЕО, інженерної інфраструктури, запровадження 

пільгових тарифів і надання держгaрaнтій, що дозволить створити механізми 

ефективного партнерства з приватними інвесторами у фінансовому 

забезпеченні  стратегічних проектів розвитку держави, зменшить навантаження 

на бюджет та забезпечить ефективне залучення дешевих кредитних ресурсів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості функціонування 

ЖКГ в умовах ринку досліджували багато вітчизняних і зарубіжних вчених: 

Д.Віккерс, П.Габор, Д.Гарднер, А.Кумара, Д.Лоран, М.Бардіна, В.Шаркі, 

Д.Яроу, А.Бабак, Р.Мартусевич, Ю.Манцевич, Н.Олійник, О.Романюк, 

С.Сиваєв, Д.Хомченко та ін. Зазначені автори зробили важливий внесок у 

розробку концептуальних засад і механізмів державного управління різними 

сферами соціально-економічного розвитку в умовах системних трансформацій 

суспільства. Водночас розгортання світової фінансово-економічної кризи 

справляє вплив на перспективи розвитку державно-приватного партнерства, 

змінює баланс вигод та витрат сторін партнерства, що потребує відповідного 

науково-теоретичного узагальнення.  

Мета статті – дослідити реалізацію механізму державно-приватного 

партнерства у сфері житлово-комунальних послуг з метою формування 

ефективної інфраструктури співробітництва держави і бізнес-спільноти  

Виклад основного матеріалу. Комунальні підприємства завдяки своєму 

статусу комерційних підприємств на свій розсуд мають право укладати 

контракти на виконання певних робіт з іншими підприємствами, відповідно до 

Господарського кодексу України зі змінами та доповненнями. При укладанні 

контракту на надання послуг комунальне підприємство делегує виконання 

певних функцій приватній компанії на певний період часу. Загальна 

відповідальність за надання комунальних послуг залишається за державним 
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підприємством, але фактично робота виконується приватною компанією. 

Контракти щодо виконання певних робіт підприємствами у сфері ЖКП як 

форма державно-приватного партнерства доцільно укладати при виконанні 

наступних дій: 

- при значних обсягах часто повторюваних робіт (наприклад, виставлення

рахунків споживачам, збирання платежів, зчитування показників лічильників, 

очищення каналізаційних систем) укладання контрактів особливо вигідне 

підприємствам з великою кількістю працівників; 

- при технічному обслуговуванні спеціалізованого обладнання (наприклад,

насосів на насосних станціях або іншого складного обладнання водоочисних 

станцій); 

- при виконанні робіт, що належать до непрофільних видів діяльності

комунальних підприємств і потребують від них високих, з огляду на масштаби 

цих робіт, витрат (наприклад, прання спецодягу, утримання їдальні, технічне 

обслуговування автотранспортних засобів, лабораторний аналіз тощо). 

Укладання контрактів щодо виконання робіт є привабливими для 

державних установ, відповідальних за надання комунальних послуг, за умови 

сприяння скороченню витрат та заощадження коштів завдяки економії на 

масштабі. [1] 

При здійсненні такої форми державно-приватного партнерства, як 

укладання контрактів на виконання робіт підприємствами у сфері ЖКП, 

доцільно враховувати такі організаційно-економічні механізми:  

-сформувати перелік робіт для укладення контрактів на виконання робіт;

-провести зональне, технологічне та процесне подрібнення робіт проектів;

-сформувати докладний обсяг робіт за контрактом; установити межі

відповідальності сторін; 

-провести конкурс серед приватних підприємств для укладення контрактів

на виконання робіт. 

Як різновид контракту щодо виконання робіт у сфері ЖКП може бути 

застосований аутсорсінг, тобто делегування власником комунального 

підприємства певних бізнес-процесів чи виробничих функцій на 

обслуговування приватному підприємству, яке спеціалізується у відповідній 

галузі. 

На відміну від звичайного контракту на виконання робіт, які мають 

разовий, випадковий характер, на аутсорсінг передаються зазвичай функції із 

професійної підтримки безперервного функціонування окремих систем на 

основі довгострокового контракту (не менше одного року). Найпоширенішими 

видами аутсорсінгу є передача таких функцій: бухгалтерський облік, 
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управління інформаційними системами, бізнес-планування та оптимізація 

процесів, послуги доставки, тестування, прибирання та обслуговування, колл-

центрів (обробки телефонних викликів та передача на сторону). 

За умови застосування такої форми державно-приватного партнерства, як 

договір на управління підприємством, комунальне підприємство покладає на 

приватну компанію відповідальність за виконання всіх завдань, пов’язаних з 

управлінням функціонування підприємства. Послуги приватної компанії 

оплачуються здебільшого у фіксованому розмірі, вона бере на себе більший 

комерційний ризик, ніж при використанні такої форми державно-приватного 

партнерства, як контракти на виконання робіт. Приватна компанія може нести 

витрати на дрібний ремонт і незначну реконструкцію устаткування. Зазвичай 

контракти цього типу є середньостроковими (5-10 років). 

При використанні такої форми державно-приватного партнерства, як 

договір на управління підприємством у сфері ЖКП, доцільно враховувати такі 

організаційно-економічні механізми:  

- залучити як партнерів міжнародні спеціалізовані фірми з управління

підприємствами у сфері житлово-комунального господарства, що надасть 

можливість впровадження технологічних та управлінських інновацій у 

функціонування вітчизняного комплексу ЖКГ; 

- сформувати та залучити колектив менеджерів з управління окремими

напрямками, процесами та проектами підприємств у сфері ЖКГ; 

- функції стратегічного управління та капітальних інвестицій можливо

залишити за комунальним підприємством; 

- власник комунального підприємства несе відповідальність за

неспроможність приватного підприємства, залученого до управління, 

задовольнити вимоги встановлених державних стандартів надання 

комунальних послуг. 

При використанні лізингу як форми державно-приватного партнерства 

відповідно до Закону України «Про фінансовий лізинг» (зі змінами і 

доповненнями) комунальне підприємство може надати лізингоодержувачу в 

користування на встановлений термін майно, що є власністю підприємства. У 

випадку оперативного лізингу лізингоодержувач оплачує користування майном 

за фіксованою ставкою і отримує, таким чином, стимул до ефективної 

експлуатації майна і скорочення експлуатаційних витрат. Об’єктом лізингу 

можуть бути тільки основні фонди комунального підприємства. 

При використанні такої форми державно-приватного партнерства, як 

лізинг, у сфері ЖКГ доцільно враховувати такі організаційно-економічні 

механізми:  
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- власник комунального підприємства може на конкурсній основі передати

майно в лізинг приватній компанії; 

- комунальне підприємство несе відповідальність за надання комунальних

послуг, установлення тарифів та якість окремих аспектів обслуговування 

споживачів; 

- усі надходження понад здійснені витрати залишаються в розпорядженні

приватного підприємства; 

- приватне підприємство має звітувати перед власником комунального

підприємства або уповноваженим ним органом; 

- приватне  підприємство отримує можливість зниження ризиків 

оперативної діяльності за рахунок комунального підприємства; 

- приватне підприємство може віднести лізингові платежі на витрати, що

знижує прибуток до оподаткування; 

- право власності на  обладнання залишається за комунальним 

підприємством. 

Незадовільні показники фінансово-економічного стану українських 

комунальних підприємств роблять оренду, лізинг та інші прогресивні форми 

залучення приватного сектору в нинішніх умовах непривабливими. Зокрема, 

об’єктом оренди відповідно до Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна» (зі змінами та доповненнями) може бути як окреме 

визначене майно, так і цілісний майновий комплекс (ціле підприємство), а 

орендна плата за оренду цілісних майнових комплексів, їх структурних 

підрозділів та нерухомого майна, яке перебуває в комунальній власності, 

зараховується до місцевого бюджету і повинна використовуватись на капітальні 

вкладення. Орендна плата за індивідуально визначене майно, яке здається в 

оренду підприємством у порядку, встановленому законодавством та статутом 

підприємства, спрямовується на поповнення обігових коштів підприємства. [2] 

При використанні такої форми державно-приватного партнерства, як 

оренда, у сфері ЖКГ доцільно зазначити: 

- особливо привабливою формою державно-приватного партнерства є

оренда у сфері ЖКГ для підприємств, що мають пільговий тариф на природний 

газ; 

- право власності на майно залишається за приватним підприємством;

- орендні платежі у порівнянні з лізинговими є значно меншими, оскільки

замовник у даному випадку не сплачує вартість обладнання; 

- усі ризики проекту покладаються на приватного інвестора, основним

способом зниження ризиків є укладення договорів довгострокової оренди. 



ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи №2 (2) 2020 

24 

В Україні з метою поступового переходу від монопольного стану до 

ринкового в системі тепло забезпечення та теплопостачання, а також 

забезпечення часу для адаптації споживачів та виробників до нових умов 

виникає обґрунтована необхідність використання перехідних моделей 

організації ринку. Серед таких моделей є модель єдиного покупця, яку доцільно 

застосовувати за умови: 

- невеликої кількості постачальників порівняно з кількістю споживачів;

- структури укладених угод, яка не підлягає частій зміні;

- можливості реалізації конкуруючих довгострокових проектів 

виробництва тепла. 

У системі тепло забезпечення та теплопостачання модель єдиного покупця 

використовується для побудови та організації відносин, у яких присутні 

підключені до єдиної теплової мережі джерела тепла, що належать різним 

власникам. Єдиний покупець проводить конкурсний відбір джерел теплової 

енергії для закупівлі в них теплової енергії та (або) потужності для продажу 

споживачам. 

Для більш широкого впровадження форм державно-приватного 

партнерства в системі ЖКП України необхідно створити Національний реєстр 

об’єктів за відповідними територіями, секторами, процесами та проектами 

системи ЖКП, а також сформувати економічний механізм добровільної 

сертифікації систем управління, процесів, проектів, технологій, послуг та 

персоналу в сфері ЖКП. Така система спрямована на підвищення якості 

управління в цій галузі, реалізацію комплексного моніторингу розвитку та 

функціонування всіх об’єктів ЖКП, розвиток системи підвищення кваліфікації 

спеціалістів ЖКГ та інших. Об’єктами сертифікації можуть виступати послуги 

окремих організацій чи їх персонал, які здійснюють діяльність у сфері ЖКП. 

Підприємствам, що пройшли сертифікацію у сфері ЖКП, може надаватися 

пріоритетність чи переваги в конкурсах державного або тереторіального 

замовлення. Зазначені заходи підвищуватимуть конкурентоспроможність та 

статус організації при здійсненні діяльності в конкурентному середовищі. 

Найбільш ефективним шляхом зниження вартості житлово-комунальних 

послуг, зокрема у сфері теплопостачання, є енергозбереження. Щорічне 

споживання природного газу в сфері ЖКП становить 10-12%, а електроенергії – 

5-6% від їх загальнодержавного споживання. Через незадовільний стан

обладнання і застарілі технології втрачається до 30-40% спожитих

енергетичних та матеріальних ресурсів. З іншого боку, немає реальних

стимулів до економії ресурсів.
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Відтак, одним із провідних напрямків підвищення ефективності 

функціонування системи тепло забезпечення та теплопостачання є 

удосконалення механізму енергогосподарювання. З вищезазначених позицій у 

межах формування системи державно-приватного партнерства доцільно 

залучати енергосервісні компанії, які здатні відіграти важливу роль у 

фінансуванні розвитку сектору теплоенергетики в Україні. [3] Енергосервісні 

компанії можуть бути як державної, так і приватної власності. На сьогодні в 

Україні ринок приватних енергосервісних компаній недостатньо розвинутий. 

Контракти з такими приватними підприємствами можуть стати ефективними 

засобами фінансування заходів зі збільшення енергоефективності. Мета 

енегосервісної компанії – реалізація комплексних рішень, спрямованих на 

скорочення витрат енергозбереження, а оплата її діяльності пов’язана з 

ефективністю реалізованих рішень. Енергосервісна компанія може 

реалізовувати фінансування проектів, спрямованих на енергозбереження, 

самостійно або із залученням третьої сторони. 

Енергосервісна компанія може здійснювати такі послуги: 

- енергетичний аудит та аналіз стану об’єкта;

- розробку та реалізацію проектів енергозбереження в секторі 

теплозабезпечення та теплопостачання; 

- проектування та установку обладнання й устаткування;

- розробку  бізнес-планів,  спрямованих  на  отримання комунальним 

підприємством фінансування проектів енергозбереження в секторі 

теплозабезпечення та теплопостачання; 

- управління та експлуатацію;

- моніторинг енергозбереження.

У світовій практиці використовуються такі форми партнерства з

енергосервісними компаніями: 

- контракт на  підвищення  енергоефективності, або  «енергетичний

перфоманс – контракт» (енергосервісна компанія розробляє та реалізує проекти 

з підвищення енергоефективності; бере на себе частину ризиків, що пов’язані з 

підвищенням енергоефективності; дохід, пов’язаний зі зниженням витрат, може 

використовуватися на оплату послуг енергосервісної компанії або 

розподілятися відповідно до досягнутих домовленостей); 

- контракт на енергоефективне управління енергосистемою з гарантованим

результатом (енергосервісна компанія не тільки розробляє та реалізує проекти з 

підвищення енергоефективності, а й покладає на себе відповідальність за 

забезпечення визначеного рівня енергозбереження, а також управляє 

експлуатацією системи продажу енергоресурсів). 
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Окремим вагомим напрямком удосконалення системи тепло забезпечення 

та теплопостачання на базі системи державно-приватного партнерства та 

інструментом стимулювання енергозбереження має стати проведення 

державного комплексного енергоаудиту систем тепло забезпечення та 

теплопостачання з економічною оцінкою варіантів розвитку систем, незалежно 

від теплозабезпечуючих організацій. Зазначений енергоаудит дозволить 

оптимізувати витрати, а також не лише виявити потенціал енергозбереження 

системи тепло забезпечення та теплопостачання, а й сформувати конкретні 

бізнес-плани на кредити для впровадження енергоефективних технологій та 

модернізацію обладнання. Комплексний енергоаудит системи тепло 

забезпечення та теплопостачання міст і територій має виявляти необхідні схеми 

резервування, оптимальне завантаження теплоджерел, шляхи мінімізації втрат 

тепла, в тому числі за рахунок зменшення трубопроводів. Енергоаудит може 

також застосовуватися для фінансово-технологічного контролю суб’єктів 

природних монополій. 

Доцільними інструментами стимулювання енергозбереження в системі 

тепло забезпечення мають стати: 

- організація моніторингу програм із підвищення енергоефективності, з

виокремленням отриманої економії на окремі рахунки, що дозволить реально 

оцінити результати виконання проектів, внесення коректив та врахування 

необхідних змін у майбутньому; 

- розробка та впровадження механізмів мотивації персоналу до

енергозбереження та енергоефективного управління, персонального заохочення 

за економію та покарань за перевитрати паливно-енергетичних ресурсів на 

підприємствах усього ланцюга тепло забезпечення; 

- створення системи стимулювання кредитування енергоефективних

проектів; 

- підвищення економічності роботи котельних шляхом переведення їх із

дефіцитного та дорогого палива на газ та інші види палива; 

- комплексного впровадження автоматизованих систем диспетчерського

управління та контролю. 

Отже, впровадження механізмів державно-приватного партнерства в галузі 

житлово-комунального господарювання дозволить досягти наступних 

результатів: 

- підвищити ефективність операційної діяльності підприємств, окремих

процесів та проектів; 

- впровадити техніко-технологічні, управлінські еколого-економічні та

соціальні інновації; 
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- залучити додаткові фінансові, матеріальні та інформаційні ресурси;

- забезпечити підвищення якості надання комунальних послуг;

- підвищити потенціал платоспроможності підприємств ЖКГ;

- збільшити  інвестиційну  привабливість  підприємств  ЖКГ та  окремих

проектів; 

- удосконалити механізм модернізації систем ЖКГ;

- підвищити сталість розвитку підприємств ЖКГ та ефективність процесів

надання комунальних послуг. 

Різноманітність видів, форм і сфер застосування державно-приватного 

партнерства роблять його універсальним механізмом для рішення цілого ряду 

довгострокових задач – від створення і розвитку інфраструктури до рішення 

розробки і адаптації нових перспективних технологій.[1] Істотну роль у 

розширенні державно-приватного партнерства повинно зіграти подальше 

удосконалення законодавчої і нормативної бази, у тому числі на підставі як 

позитивних, так і негативних результатів спроб сформувати таке партнерство. 

Крім того, для забезпечення припливу приватного капіталу в інфраструктурні 

проекти, держава повинна створювати прийнятний для обох сторін баланс 

ризиків і винагород, а також враховувати прояви позицій некомерційних 

організацій, бізнес-структур при спільній взаємодії і здійснювати аналіз стану 

партнерських відносин на основі інтегрованих вимірів. 

Висновки. Сфера ЖКГ в процесі реформування вимагає значного обсягу 

інвестицій, моніторингу процесів оновлення з боку державних органів, 

прозорості в цілях реалізації розвиток науково-технічної революції, 

визначальною технологічне переозброєння галузі, зростаюча відкритість 

економічних систем державно-приватне партнерство інтересів населення та 

участі суб’єктів бізнес-спільноти в соціально значущих проектах. Усе це 

підтверджує необхідність і можливість використання механізму державно-

приватного партнерства як основи формування ефективної інфраструктури 

співробітництва в системі житлово-комунальних послуг.  
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ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ ТА РОЗРОБЛЕННЯ 

ПРАКТИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ 

ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗАСАД ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ У ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ 

ЄС 

Анотація. У статті досліджено сутність та особливості практичних 

рекомендацій щодо вдосконалення інституційних засад формування механізмів 

забезпечення національної безпеки у провідних країнах ЄС. Pдійснено 

перенесення акцентів уваги щодо того, що умовою ефективного здійснення 

політики національної безпеки є забезпечення спроможності системи державної 

влади організувати чітке законодавче розмежування політичних та 

адміністративних повноважень, функцій та обов’язків. Також, необхідним є 

налогоджена взаємодія між відомствами, координація та консолідація 

системних заходів нагляду, орієнтованих на аналіз та прогнозування розвитку 

політичних, соціальних, економічних, гуманітарних, військових та інших 

процесів, що можуть мати ознаки загроз, або викликів, національній безпеці. 

Наголошено, що має бути сформована цілісна система взаємопов’язаних 

нормативно-правових актів, що регулюють діяльність державних та 

недержавних утворень у сфері національної безпеки. Така система має 

охоплювати та гармонізувати всі компоненти сфери національної безпеки та 

близьких до неї галузей. Важливим результатом буде, також, створення 
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нормативно-правової бази для скоординованої діяльності структур системи 

національної безпеки України. 

Беручи до уваги фактично існуючу потребу у формуванні дієвого 

контролю громадян України над функціонуванням системи національної 

безпеки, запропоновано розглянути можливість щодо розробки та прийняття 

проєкту Концепції підвищення ролі інститутів громадянського суспільства у 

системі забезпечення національної безпеки України.  

Дана Концепція має передбачати формування напрямів державної 

політики для розвитку відповідної мотивації у громадськості та її активізації 

шляхом легітимізації організаційно-виконавчої та іншої адміністративної 

діяльностей державних установ у сфері національної безпеки.  

Перспективним, у цьому контексті, є активізація роботи Ради 

національної безпеки і оборони України у її взаємодії із представниками 

громадянського суспільства. 

Ключові слова: державне управління, сектор безпеки та оборони, Рада 

національної безпеки і оборони України, удосконалення організаційно-

правових засад, галузь національної безпеки. 
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SUBSTANTIATION OF THEORETICAL FUNDAMENTALS AND 

DEVELOPMENT OF PRACTICAL RECOMMENDATIONS FOR 

IMPROVEMENT OF INSTITUTIONAL PRINCIPLES OF MECHANISM 

FORMATION 

Abstract. The article examines the essence and features of practical 

recommendations for improving the institutional framework for the formation of 

mechanisms for national security in the leading EU countries. Emphasis has been 

placed on the fact that the condition for the effective implementation of national 

security policy is to ensure the ability of the system of state power to organize a clear 

legislative separation of political and administrative powers, functions and 
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responsibilities. Also, there is a need for fiscal interaction between agencies, 

coordination and consolidation of systematic oversight measures aimed at analyzing 

and forecasting the development of political, social, economic, humanitarian, military 

and other processes that may indicate threats or challenges to national security. 

It was stressed that an integrated system of interrelated regulations governing the 

activities of state and non-state entities in the field of national security should be 

formed. Such a system should cover and harmonize all components of the national 

security sphere and related industries. An important result will also be the creation of 

a regulatory framework for the coordinated activities of the structures of the national 

security system of Ukraine. 

Taking into account the actual need to form effective control of Ukrainian 

citizens over the functioning of the national security system, it is proposed to 

consider the possibility of developing and adopting a draft Concept to increase the 

role of civil society institutions in the national security system of Ukraine. 

This Concept should provide for the formation of public policy for the 

development of appropriate motivation in the public and its activation by legitimizing 

the organizational, executive and other administrative activities of state institutions in 

the field of national security. 

Promising, in this context, is the intensification of the work of the National 

Security and Defense Council of Ukraine in its interaction with representatives of 

civil society. 

Key words: public administration, security and defense sector, National Security 

and Defense Council of Ukraine, improvement of organizational and legal bases, 

branch of national security. 

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 

відображали основні цінності та засадничі прагнення громадян, їхні потреби 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. 
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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. Еволюцію систем державного 

управління у сфері національної безпеки у країнах-членах ЄС досліджували  

також і вітчизняні науковці. Серед них заслуговують уваги роботи: 

О. Бондаренка, І. Грицяка, В. Гурковського, О. Дація, О. Євсюкової, С. Крука, 

С. Ларіної, Г. Немирі, О. Непомнящого, М. Орел, А. Помаза-Пономаренка, 

Л. Прокопенка,  О. Радченка, Є. Романенка, Г. Ситника, Т. Стукаліної та інших, 

які розглядали проблемні питання щодо посилення взаємодії України та країн-

членів ЄС у безпековій сфері іу цьому контексті, зокрема,  розглядали 

особливості реформування вітчизняного оборонно-промислового комплексу, 

поглиблення військово-технічного співробітництва з ЄС та розширення 

формату військово-політичного діалогу. 

Проте, системний аналіз напрацювань цих та інших науковців дозволив 

дійти висновку про необхідність подальших досліджень щодо виявлення 

закономірностей і тенденцій формування організаційно-правових засад 

механізмів державного управління у сфері національної безпеки у провідних 

країнах-членах ЄС у контексті їх спроможності щодо прогнозування, 

оцінювання та реагування загрози їх безпеці і на цій основі розробки 

практичних рекомендацій щодо їх врахування при забезпеченні національної 

безпеки України в сучасних умовах державотворення. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні теоретичних основ та розробленні 

практичних рекомендацій щодо вдосконалення інституційних засад 

формування механізмів забезпечення національної безпеки у провідних країнах 

ЄС. 

 Виклад основного матеріалу. Керівництво України визначило 

пріоритетність інтеграції стратегічного курсу розвитку щодо забезпечення 

безпеки країни разом з європейською спільнотою через приєднання до 

Європейського Союзу та НАТО. 

За цих обставин, важливо, для майбутнього України, визначити 

перспективи розвитку відносин у контексті зовнішньої та внутрішньої політик, 

з точки зору зміцнення суверенітету, незалежності та територіальної цілісності 

нашої держави. Досягнення цієї мети можливе шляхом здійснення державної 

політики національної безпеки, яка передбачає гарантування принципів 

національної єдності для побудови демократичної, правової, 

конкурентоспроможної держави, формування соціально орієнтованої ринкової 
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економіки, а, також, зміцнення науково-технічного потенціалу, що забезпечить 

інноваційний розвиток, підвищення рівня життя та добробуту населення.  

Важливою умовою ефективного здійснення політики національної безпеки 

є забезпечення спроможності системи державної влади організувати чітке 

законодавче розмежування політичних та адміністративних повноважень, 

функцій та обов’язків. Також, необхідним є налогоджена взаємодія між 

відомствами, координація та консолідація системних заходів нагляду, 

орієнтованих на аналіз та прогнозування розвитку політичних, соціальних, 

економічних, гуманітарних, військових та інших процесів, що можуть мати 

ознаки загроз, або викликів, національній безпеці [1, c. 423-425].  

Ми, також, вважаємо, що, перш ніж аналізувати та пропонувати шляхи 

удосконалення організаційно-правових засад формування механізмів 

забезпечення національної безпеки слід взяти до уваги останні політичні та 

військові реалії, що існували в країнах світу та Україні. 

До них належать: 

 послаблення результативності міжнародних правових норм, побудованих 

на принципах взаємної діяльності міжнародних інститутів, і, відповідно, 

зменшення зовнішніх гарантій для забезпечення національної безпеки України; 

 загострення ситуацій у «конфліктних» зонах, у тому числі, на території 

України; 

 збільшення кількості глобальних ризиків та загроз, таких як: тероризм, 

застосування зброї масового знищення, нелегальна міграція тощо. 

Тобто, питання захисту інтересів людей та громадян країн має надзвичайно 

важливе значення. Враховуючи це, актуальним є обговорення питань розробки 

такої політики національної безпеки, яка гарантуватиме стійкий розвиток 

народу, своєчасне виявлення, запобігання та нейтралізацію реальних та 

потенційних загроз національним інтересам країни.  

Зупинимося детальніше на аналізі основих, на нашу думку, кроків щодо 

вирішення вищезазначеного питання. 

1. Формування комплексної системи законодавчого забезпечення у сфері 

національної безпеки України. На нашу думку, система вітчизняної 

нормативно-правової бази у сфері національної безпеки не відповідає сучасним 

вимогам. Перш за все, вона не є цілісною і сприяє «нерівномірному» керуванню 

процесами забезпечення різних видів безпеки. Тому, потрібно розпочати 

розробку повноцінної системи нормативно-правової бази національної безпеки, 

що передбачає прийняття трьох регуляторних пакетів (див. Табл. 1).  

 

 



ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи №2 (2) 2020 

34 

Таблиця 1 

Пропозиції щодо розробки повноцінної системи нормативно-правової 

бази національної безпеки 

Відповідно, основні напрями подальшої реформи у сфері національної 

безпеки можна сформулювати так: 

−  доопрацювання та прийняття ряду законів у галузі національної 

безпеки; 

− вдосконалення діючої правової бази діяльності державних органів 

виконавчої влади, які є компетентними у галузі національної безпеки; 

− вдосконалення законодавства в окремих сферах діяльності, 

безпосередньо пов’язаних зі сферою національної безпеки; 

№ Назва пакету 

нормативно-

правових актів 

Характеристика пакету нормативно-правових 

актів 

Пакет 1 Закони України Має передбачати вдосконалення законів України, 

ключовим серед яких є закон «Про основи 

національної безпеки України» у якому містяться 

основні положення щодо забезпечення людських 

цінностей та національних інтересів у сфері безпеки. 

Інші закони та положення у галузі національної 

безпеки мають бути повністю гармонізовані з цим 

законом. На цьому рівні, також, доцільно прийняти 

ряд галузевих законів за, які, скоріш за все, має 

відповідати Верховна Рада України  

Пакет 2 Галузеві 

доктрини 

На основі закону «Про основи національної безпеки 

України» варто розробити ряд політичних, 

військових, економічних, соціальних та інших 

галузевих доктрин (тощо). При цьому, мають бути 

забезпечені як довгострокові національні, так і 

короткотермінові інтереси. Доктрини мають бути 

затверджені рішеннями  Ради національної безпеки і 

оборони України і вводитися у дію указами 

Президента України 

Пакет 3 Стратегія 

розвитку 

національної 

безпеки 

Передбачає розробку такої Стратегії розвитку 

національної безпеки, у якій був би адаптований 

основний зміст галузевих доктрин національної 

безпеки. Стратегія має відображати цілі та заходи 

політики національної безпеки у різних сферах 

суспільного життя та міжнародних відносин. Також, 

на нашу думку, на основі Стратегії повинні 

розроблятись відповідні галузеві щорічні державні 

програми з визначенням державних органів, 

відповідальних за їх реалізацію (органи виконавчої 

влади та місцевого самоврядування відповідно до їх 

компетенції) 
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 приведення діючого комплексу нормативно-правових актів до єдиної 

системи, що регулює окремі види забезпечення національної безпеки; 

 усунення прогалин, повторень та суперечностей у нормативних актах, 

що визначають особливості діяльності системи безпеки, встановлення належної 

кореляції між ними; 

 формування ефективного  понятійного  апарату,  що  виключає 

неоднозначне тлумачення тих, чи інших положень, як при розробці 

нормативних актів, так і в процесі їх виконання. 

Таким чином, має бути сформована цілісна система взаємопов’язаних 

нормативно-правових актів, що регулюють діяльність державних та 

недержавних утворень у сфері національної безпеки. Така система має 

охоплювати та гармонізувати всі компоненти сфери національної безпеки та 

близьких до неї галузей. Важливим результатом буде, також, створення 

нормативно-правової бази для скоординованої діяльності структур системи 

національної безпеки України [3, c. 150].  

2. Здійснення комплексного моніторингу та оцінки ефективності

діяльності органів національної безпеки. Комплексний моніторинг загроз 

національній безпеці держави вимагає використання індикаторів (показників) 

широкого спектру, що характеризуватимуть практично всі їхні аспекти. 

Основна мета цього моніторингу  не виявити критичні показники, за межами 

яких будуть руйнівні наслідки для людини, суспільства та держави, а не 

допустити їх виникнення [4].  

Тому, під час формування та реалізації державної політики національної 

безпеки України, на основі показників рівня її забезпеченості та їх граничних 

значень, слід досліджувати не нагальні проблеми у сфері національної безпеки 

а, відповідно, розробляти рекомендації та правила щодо їх недопущення у 

межах, встановлених державою. 

Викладене вище вказує на те, що будь-яка оцінка наявної ситуації, 

заснована на знаннях показників національної безпеки та їх гранично 

допустимих значень, повинна орієнтуватися на практичний результат, який 

дасть змогу досягти стратегічних цілей національної безпеки за допомогою 

використовуваних засобів, що сприятиме [3, c. 175]: 

 формуванню належного рівня поваги до конституційних прав і свобод 

людини і громадянина; 

 забезпеченню цінностей суспільства для його духовного, морального, 

етичного, культурного, історичного, інтелектуального зростань; 
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 захисту природних ресурсів та екосистем, а, також, інформаційного 

простору; 

 збереженню державного конституційного ладу, а, також, територіальної 

цілісності, суверенітету та недоторканності країни. 

При цьому, необхідно зауважити, що вибір засобів та інструментарію 

підтримки національної безпеки України повинен передбачати наявність: 

 ефективної зовнішньополітичної діяльності; 

 безпеки державного кордону, а, також, військової безпеки; 

 внутрішньополітичної стабільності; 

 економічної, соціальної, екологічної та гуманітарної безпек; 

 сталого розвитку науково-технічної сфери; 

 підтримки безпечного стану інформаційної сфери. 

Наявний інструментарій підтримки національної безпеки повинен 

відповідати чітко визначеним національним цінностям, а стратегічні рішення  

базуватися на всебічному аналізі зовнішніх та внутрішніх загроз національній 

безпеці української держави. 

Аналіз Закону України «Про національну безпеку України» [5] говорить 

про те, що діюча система національної безпеки ще не має цілісної концепції 

такого моніторингу та оцінки, що сприяли б значним зрушенням у даній сфері.  

Розгляд відповідного міжнародного досвіду може допомогти вирішити це 

питання. Стандарти оцінки діяльності інституційних сил сектору національної 

безпеки, реалізовані у країнах-членах ЄС та НАТО, дозволяють уникнути 

досить суб’єктивних та необґрунтованих оцінок такої діяльності, а, також, 

забезпечити здійснення демократичного цивільного контролю, беручи до уваги 

роботу громадських рад, створених владою та представниками громадськості, 

що залучаються до інших способів контролю за функціонуванням 

інституційних сил сектору національної безпеки. 

Фактично, реалізація принципу гласності, що передбачає прозорість та 

відкритість певної діяльності та її результатів, а, також, конкретних заходів, що 

можуть бути скориговані у процесі впровадження, повинні забезпечуватися 

відкритою та доступною для населення інформацією. На наш погляд, 

вищезазначене вказує на необхідність розробки та впровадження в Україні 

відповідної методології моніторингу та оцінки інституціонального 

функціонування державного управління у сфері національної безпеки. 

Власне кажучи, Закон України «Про національну безпеку України»  

установив вимогу щодо проведення комплексного огляду сектору безпеки й 

оборони. Разом із тим, зазначений вид огляду є лише частиною загального 
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оцінювання інституційної діяльності сил сектору національної безпеки [6, c. 

335-336].

Дане твердження висловлене з огляду на те, що, по-перше, поза увагою

законодавця залишився порядок залучення громадськості до комплексного 

огляду сектору безпеки й оборони, він проводиться за рішенням Ради 

національної безпеки і оборони України, уведеного в дію указом її Глави. (п. 3) 

[7], а, по-друге, не конкретизовано періодичність проведення комплексного 

огляду сектору безпеки й оборони. Відомо, що він відбувається згідно зі 

Стратегією національної безпеки України [7], але ж це документ 

довгострокового планування. Як результат, не зрозуміло, яким чином слід 

оцінювати стан функціонування сектору національної безпеки у період до 3-ьох 

років (тобто, на період короткострокового планування) і до 5-и років (тобто, на 

період середньострокового планування). 

3. Становлення демократичного цивільного контролю. Існує низка

проблем, пов’язаних із встановленням демократичного порядку цивільного 

контролю, включаючи президентський, парламентський, урядовий, судовий, 

громадський та інші (див. розділ 3 Закону України «Про національну безпеку 

України»). Поки незрозуміло, яким чином має здійснюватися кожен із цих 

видів контролю. 

За кордоном визнано, що забезпеченню успішної реформи системи 

національної безпеки та оборони може сприяти дотримання принципів 

гласності, систематичності, забезпеченості наукового супроводу, а, також, 

здійснення демократичного цивільного контролю. 

Беручи до уваги фактично існуючу потребу у формуванні дієвого 

контролю громадян України над функціонуванням системи національної 

безпеки, можемо пропонувати розглянути можливість щодо розробки та 

прийняття проєкту Концепції підвищення ролі інститутів громадянського 

суспільства у системі забезпечення національної безпеки України.  

Дана Концепція має передбачати формування напрямів державної 

політики для розвитку відповідної мотивації у громадськості та її активізації 

шляхом легітимізації організаційно-виконавчої та іншої адміністративної 

діяльностей державних установ у сфері національної безпеки.  

Перспективним, у цьому контексті, є активізація роботи Ради національної 

безпеки і оборони України у її взаємодії із представниками громадянського 

суспільства. Основною метою запропонованої Концепції, яка передбачає 

налагодження співпраці з іншими громадськими організаціями та аналітичними 

центрами, має стати розробка методологічних, політичних та правових основ 

ефективного цивільного контролю над системою національної безпеки України, 
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підвищення інтересу громадськості України до формування суспільної 

обізнаності про необхідність оптимальних форм такого контролю [8].  

Отже, впровадження механізмів демократичного контролю за системою 

національної безпеки України може стати ефективним стимулом для розвитку 

громадянського суспільства, прогресу України у напрямі європейської 

інтеграції та повноцінного членства в євроатлантичних інститутах. Ми 

вважаємо, що дотримання положень статей 5, 8, 12 попереднього закону 

України «Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і 

правоохоронними органами держави», також, може допомогти у цьому.   

4. Підвищення рівня стратегічного планування. Необхідність 

підвищення рівня стратегічного планування у системі національної безпеки 

поступово починає усвідомлювати уряд. Як результат, завдання з даного 

питання уже знаходять своє відображення у низці стратегічних документів 

держави у галузі національної безпеки, зокрема, у Стратегії національної 

безпеки, Військовій доктрині України тощо. Отже, як бачимо, для ефективного 

удосконалення організаційно-правових засад формування системи планування 

та прогнозування у сфері національної безпеки потребує вдосконалення 

нормативна-правова база щодо кадрового і організаційного забезпечень як на 

загальнодержавному, так і на відомчому рівнях, відповідно до стандартів 

провідних країн Європейського Союзу. 

Хочемо відзначити, що законодавчі зміни повинні бути спеціально 

спрямовані на нормативне визначення та врегулювання завдань щодо [9, c. 

143]: 

– вирішення питань стратегічного планування та прогнозування;

– врегулювання в органах державної влади процесу планування, їх

повноважень та порядку взаємодії; 

– визначення вимог до змісту документів планування і прогнозування

та їх переліку, які розробляються на загальнодержавному і відомчому рівнях, 

що включає порядок їх експертизи, погодження, затвердження, коригування та 

періодичності перегляду; 

– врегулювання заходів щодо визначення результатів виконання

завдань розвитку сектору безпеки та оборони, прогнозування загроз для 

вдосконалення цілей та основних аспектів державної політики у сфері 

забезпечення національної безпеки; 

– конкретизація завдань сектору безпеки і оборони, порядку та сроків

їх виконання для системного підходу до вивчення проблем національної 

безпеки; 
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– визначення та подання пропозицій щодо моніторингу та регулярної

оцінки загроз державній та національній безпекам, незалежного огляду 

документів та оновлення планових документів у сфері забезпечення 

національної безпеки; 

– врегулювання порядку визначення обсягу коштів, необхідних для

сектору національної безпеки та оборони та узгодження процесу планування 

його розвитку з процесом бюджетного аналізу; 

– визначення місця стратегічного планування та прогнозування у

сфері національної безпеки для складання Державного бюджету; 

– контроль за дієвістю документів стратегічного планування тощо.

Що стосується кадрового забезпечення щодо ефективного удосконалення 

організаційно-правових засад, то варто відмітити, що «ексцентричність» 

завдань, що стоять перед керівними структурами сектору безпеки, постійно 

збільшує вимоги до державного службовця, який виконує функції управління у 

цій галузі. Тому, інтелектуальні та кадрові ресурси повинні забезпечуватися 

відповідно до реалізації державної політики національної безпеки. 

Потреба у підвищенні якості інтелектуальних та людських ресурсів 

системи забезпечення національної безпеки та їх професійного розвитку 

обумовлена нестачею у висококваліфікованому персоналі, обізнаних, 

інноваційних мислителів, які можуть приймати відповідальні управлінські 

рішення в умовах невизначеності, обмеженості часу та під час виникнення 

загроз і нових викликів, що пов’язані з ситуацією безпеки у країні [10, c. 23].  

Для підготовки кваліфікованих аналітиків щодо розробки та реалізації 

державної політики національної безпеки рекомендується: 

1. Запровадити викладання варіативних та факультативних дисциплін з

національної безпеки в українських вищих навчальних закладах відповідно до 

їх профілю. 

2. Створити постійно діючі курси з підвищення кваліфікації державних та

незалежних фахівців з національної безпеки на базі вищих навчальних закладів 

із залученням до викладання курсу провідних викладачів профільних установ, 

таких як: Воєнно-дипломатичної академії, Національної академії внутрішніх 

справ, Національного університету оборони України та інших. 

Також, рекомендується створити організаційне забезпечення процесу 

стратегічного планування у сфері забезпечення національної безпеки таким 

чином [9, c. 143]: 

 на загальнодержавному рівні, затвердити коротко-, середньо- та 

довгострокові документи стратегічного планування, включаючи план розвитку 
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сектору безпеки та оборони, в цілому, з урахуванням пріоритетів державної 

політики та завдань соціально-економічного розвитку, що визначені у 

щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України й у 

Стратегії національної безпеки України; 

 на рівні держави, повинні бути розроблені відомчі стратегії, пропозиції 

взаємодіяти з іншими установами та органами безпеки та оборонного сектору у 

контексті виконання конкретних завдань, програм і планів розвитку органів і 

сил сектору безпеки та оборони. 

Таким чином, слід забезпечити гармонійний баланс національних та 

відомчих підходів для формування стратегій розвитку кожного підприємства та 

сектору безпеки та оборони, в цілому. У країні повинен бути створений 

узгоджений та контрольований державою цикл планування для всіх органів, 

структур, що беруть участь у вирішенні завдань безпеки та оборони. 

Як зазначають фахівці з наукового та експертного управлінь Верховної 

Ради України, формування системи стратегічного планування має базуватися на 

чіткому визначенні повноважень та обов’язків його учасників для забезпечення 

основних напрямів та процедур узгодження послідовності кроків від розробки 

стратегії до реалізації певних державних програм щодо її реалізації. Зрештою, 

це повинно забезпечити цілісність системи, а отже, її дієвість та ефективність за 

умов обмежених ресурсів складників сектора безпеки з урахуванням тенденцій 

розвитку геополітичної ситуації навколо України [4, c. 43; 11].  

Висновки. Отже, як бачимо, підвищення ефективності інформаційної 

безпеки в Україні можливе на основі здійснення низки правових заходів, у тому 

числі через: чітке поєднання державних та приватних економічних інтересів у 

сфері інформації у приватних та державних установах; постійне та послідовне 

використання всіх механізмів та правових процедур для вирішення конфліктів у 

сфері інформації; підвищення правової обізнаності державних службовців, усіх 

гілок влади та населення країни, загалом. 

Узагальнюючи, можемо констатувати, що для удосконалення 

організаційно-правових засад формування механізмів забезпечення 

національної безпеки, відповідно до стандартів провідних країн Європейського 

Союзу, повинна бути сформована комплексна державна система, що 

базуватиметься не лише на сукупності взаємодіючих інституціональних 

елементів, а й на певних моделюючих процесах формування правової сфери, 

забезпечення ціннісно-ідеологічних основ державотворення, ідейно-політичної 

стратегії реалізації національних інтересів, прийняття відповідних політичних 

рішень.  
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ПЕДАГОГІКА В ДІЯЛЬНОСТІ СПІВРОБІТНИКІВ ОПЕРАТИВНО-

РОЗШУКОВИХ АПАРАТІВ 

Анотація. Педагогічні аспекти мають місце в діяльності всіх категорій 

працівників правоохоронних органів. Спеціаліст будь-якої кваліфікації в тій чи 

іншій мірі також потрапляє в ситуації, коли він надає педагогічний вплив на 

своїх підопічних, підлеглих, колег і т.д. Педагогічні аспекти є в діяльності всіх 

категорій працівників і фахівців, бо вона зіштовхує їх з педагогічними реаліями 

життя суспільства і громадян (наприклад, з їхньою освіченістю, правовою 

вихованістю і т.д.), іншими працівниками, спонукає їх так чи інакше 

враховувати цей факт і викриває власні педагогічні особливості, які впливають 

на досягнення. 

Для співробітників оперативно-розшукових апаратів важливими є чотири 

області дотику професійної діяльності кожного фахівця з педагогікою. 

Перша область дотику – наявні в зовнішньому середовищі явища 

педагогічної реальності. Так, наприклад, юристи будь-якої спеціалізації (судді, 

прокурори, співробітники правоохоронних органів, адвокати, нотаріуси і т.д.) у 

своїй правозастосовчій та правоохоронної діяльності часто стикаються з 

проявами загальної і правової вихованості громадян, сприяють їх навчанню та 

дотриманню правових норм в житті, праці, громадських місцях та ін. 

Друга область дотику – проблеми, які виникають при здійсненні 

професійної діяльності та необхідність їх вирішення на основі рекомендацій 

педагогіки. Значна частина таких проблем вимагає від фахівця розуміння ним 

тих чи інших явищ педагогічної реальності, пов'язаних з проблемою, прийняття 

їх до уваги при вирішенні та зміни їх для кращого вирішення професійної 

проблеми. Тут важливо застосовувати переконання та роз'яснення, збагачувати 
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знаннями етичних і правових норм, переконувати, показувати приклад, 

виправляти вчинки та ін.  

Третя область дотику – вплив на діяльність спеціаліста та результати його 

власних педагогічних особливостей – загальної та професійної освіченості, 

вихованості, навченості і розвиненості. Ця залежність очевидна і прямо 

пропорційна: чим краще підготовлений співробітник, тим вищі результати 

може бути досягнуто ним. 

Четверта область дотику – вплив на діяльність фахівців і результати 

професіоналізму (освіченості, навченості, вихованості, розвиненості) інших 

працівників (співробітників, фахівців тощо) і груп, з якими вони взаємодіють, а 

також їх власну майстерність взаємодії з ними. 

Таким чином, будь-яка діяльність об'єктивно, незалежно від чиєїсь волі 

чи бажань, зіштовхує співробітників оперативно-розшукових апаратів з 

педагогічними факторами, які ставлять їх у певні умови вирішення 

професійних завдань педагогічними засобами і методами.  

Ключові слова: оперативно-розшукова діяльність, оперативно-

розшукова педагогіка, правова педагогіка, педагогіка в оперативно-розшуковій 

діяльності. 
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PEDAGOGY IN THE ACTIVITIES OF EMPLOYEES OF CRIMINAL-

INTELLIGENCE STAFF 

Abstract. Pedagogical aspects take place in the activities of all categories of 

law enforcement officials. To one degree or another, a specialist of any qualification 

also finds himself in a situation where he provides a pedagogical impact on his wards, 

subordinates, colleagues, etc. There are pedagogical aspects in the activity of all 

categories of employees and specialists because it confronts them with the 

pedagogical realities of the life of society and citizens (for example, with their 

education, legal educatedness, etc.), other employees, encourages them to take this 

fact into account one way or another, and exposes pedagogical features that affect 

achievement. 
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Four areas of contact between the professional activities of each specialist with 

pedagogy are important for employees of criminal-intelligence staff. 

The first area of contact is the phenomena of pedagogical reality available in the 

external environment. For example, legal professionals of any specialization (judges, 

prosecutors, law enforcement officers, lawyers, notaries, etc.) in their law 

enforcement activities often encounter manifestations of general and legal education 

of citizens, contribute to their training and compliance with legal norms in life, labor, 

public places, etc. 

The second area of contact are the problems that arise in the implementation of 

professional activities and the need to solve them based on the recommendations of 

pedagogy. A significant part of such problems requires the specialist to understand 

various pedagogical phenomena related to the problem, take them into account when 

solving them, and change them to better solve the professional problem. It is 

important to apply beliefs and explanations, enrich the knowledge of ethical and legal 

norms, convince, set the examples, correct actions, etc. 

The third area of contact is the impact on the activities of a specialist and the 

results of his pedagogical features - general and professional education, upbringing, 

training, and development. This dependence is obvious and directly proportional: the 

better the employee is trained, the higher results he can achieve. 

The fourth area of contact is the impact on the activities of specialists and the 

results of professionalism (education, training, upbringing, development) of other 

staff (employees, specialists, etc.) and the groups with which they interact, as well as 

their skill in interacting with them. 

Thus, any activity objectively, regardless of someone’s will or desires, 

confronts employees of the criminal-intelligence staff with pedagogical factors that 

put them in certain conditions for solving professional problems with pedagogical 

means and methods.  

Keywords: criminal-intelligence activity, criminal-intelligence pedagogy, 

legal pedagogy, pedagogy in criminal-intelligence activity. 

Постановка проблеми. Законність і правопорядок нерозривно пов'язані з 

якістю функціонування системи освіти в державі і суспільстві, з успішністю і 

результативністю систем виховання, навчання і розвитку. Злочинність як 

соціальне явище в числі інших причин має і педагогічні – слабкість системи 

виховання, негативний досвід навчання, відсутність індивідуальних 

можливостей особистісного розвитку людей в суспільстві, характер правової 

пропаганди, дефекти народної педагогіки і сімейного виховання, недостатня 

популяризація педагогічної функції засобами масової інформації та ін. 
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Ігнорування або недооцінка педагогічних чинників і умов в профілактиці 

злочинності (в масштабі суспільства, на регіональному та місцевому рівнях, в 

будь-яких формальних та неформальних об'єднаннях людей, на 

індивідуальному рівні) неминуче обертаються зростанням правопорушень.  

Моральна сутність служіння суспільству і державі співробітників 

правоохоронних органів – один з найважливіших факторів виховання у людей 

ставлення до закону з повагою. Діяльність кожного співробітника 

правоохоронних органів  має соціально-педагогічний вплив на населення. Це 

повинно викликати зміну загальної та правової культури, рівня вихованості, 

освіченості. А це безсумнівно, веде до зміни ціннісно-смислової сфери людини, 

системи відносин і орієнтації, а, отже, вчинків і діяльності, культури поглядів 

на суспільство, владу, справедливість та моральність.  

Аналіз останніх публікацій за проблематикою. Педагогічні аспекти в 

діяльності співробітників оперативно-розшукових апаратів в своїх працях 

висвітлювали А. С. Петрова, М. А. Шелепова, М. І. Ануфрієв, О. М. Бандурка, 

О. Н. Ярмиш та ін. Не можна також не відзначити роботи С.П. Бочарової, О.В. 

Землянської Г.Х. та Яворської, де чітко визначається місце педагогіки в 

діяльності спеціалістів різних служб правоохоронних органів. 

Мета статті. Метою статті є розкриття широкої сфери застосування 

можливостей педагогіки в органах внутрішніх справ, а саме в діяльності 

співробітників оперативно-розшукового апарату. 

Виклад основного матеріалу. Сфера застосування можливостей 

педагогіки в органах внутрішніх справ є дуже широкою, оскільки виховання, 

освіта, навчання і розвиток особового складу, грамотність та адекватність 

педагогічного впливу співробітників ОВС на громадян є високою. Позитивний 

соціально-педагогічний вплив діяльності органів внутрішніх справ, в тому 

числі їх співробітників, можливий при наявності певних факторів, як-от 

соціальна орієнтованість, усвідомлене прагнення до вирішення завдань, що 

стоять перед українським суспільством, надання пріоритетності стратегічної 

лінії на захист законних прав та інтересів громадян.  

Працівники оперативно-розшукових апаратів вирішують оперативно-

пошукові і профілактичні завдання, проводять профілактичну роботу, що має 

виражений педагогічний аспект, з населенням, у школах. Їм необхідно вміти 

орієнтуватися в оперативній обстановці, а також у певних чинниках, що 

впливають на неї, зокрема й педагогічних. Вони також мають добре розуміти 

людей, правильно оцінювати їхні особливості, зокрема педагогічні (особливості 

правосвідомості, правової грамотності, педагогічної занедбаності тощо) [1].  
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Розкриття злочинів є малоефективним, якщо оперуповноважений не має 

підтримки від населення. Йому потрібно зміцнювати на своїй дільниці 

оперативні позиції. Це передбачає здійснення правового виховання і навчання 

громадян. Розкриття конкретних злочинів часто пов’язане із необхідністю 

інструктажу, додаткового навчання причетних осіб. 

 Соціально-педагогічна орієнтованість співробітників оперативно-

розшукового апарату - це здійснення усієї професійної діяльності і кожного 

контакту з громадянами з наміром, бажанням, прагненням, заснованими на 

почутті особистої громадянської та професійної відповідальності. Це 

підвищення правового, морального і громадянського виховання, збагачення 

правовими знаннями і переконаннями, розвиток правосвідомості, зміцнення 

мотивів законослухняної поведінки.  

Соціально-педагогічна ж компетентність співробітників оперативно-

розшукового апарату проявляється в їх розумінні об'єктивного і невідворотного 

характеру свого соціально-педагогічного впливу на громадян, починаючи із 

зовнішнього вигляду і тону розмови, закінчуючи правомірним застосуванням 

сили. Зазначена компетентність вимагає розвитку у співробітників практичних 

навичок і умінь професійного і грамотного спілкування з громадянами як під 

час виконання службових обов'язків, так і поза службою. У діяльності 

співробітників оперативно-розшукового апарату пріоритетне місце відводиться 

соціально-педагогічній функції [2].  

Виконання соціально-педагогічної функції залежить і від власних 

педагогічних здібностей, розуміння співробітником тих чи інших явищ 

педагогічної реальності. Для цього треба мати певний рівень педагогічної 

підготовки. Співробітникам необхідна наявність справді педагогічних завдань, 

форм, методів, умов і методичних прийомів роботи, що мають пріоритетне 

значення і визначають головні показники її успішності.   

Вирішення педагогічних завдань орієнтоване на досягнення головної 

професійної мети – захисту особистості, суспільства, держави. В даному 

контексті необхідно активно використовувати педагогічні принципи, форми 

роботи, методи, прийоми, рекомендації (в числі інших – правові, організаційні і 

т. д.). Педагогічно правильно організовувати реалізацію функції в процесі 

вирішення основних професійних завдань. У цьому полягає сутність 

професійно-педагогічної підготовленості.  

Викладене дозволяє говорити про те, що співробітники оперативно-

розшукового апарату у своїй діяльності здійснюють правове виховання. У 

широкому сенсі правове виховання – це весь багатогранний процес формування 

правової культури та правосвідомості під впливом різних факторів. Більш 
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вузьке розуміння – цілеспрямований, керований і навмисний процес впливу на 

свідомість людей з метою формування високого рівня правосвідомості і 

правової культури [3]. 

Необхідність правового виховання громадян обумовлена низьким рівнем 

правосвідомості в суспільстві. Під правовою свідомістю розуміють сукупність 

ідей, теорій, почуттів, емоцій, поглядів, настроїв і т. п., в яких виражається 

ставлення людей до права – діючого, чинного і бажаного. Від рівня 

правосвідомості залежить те, якою буде поведінка людини в суспільстві: 

правомірною або неправомірною, соціально корисною або соціально 

небезпечною.  

Завданням правового виховання є формування знань про систему 

основних правових приписів, про правильне розуміння і з'ясування їх змісту і 

значення, глибокої внутрішньої поваги до права, вміння самостійно 

застосовувати правові знання на практиці, звички поведінки відповідно до 

отриманих правових знань, а також міцного і стійкого духовного правового 

імунітету до вчинення будь-яких порушень правових норм.  

Рішення даних завдань покладається на державу в особі своїх 

представників – співробітників правоохоронних органів, в тому числі і 

співробітників оперативно-розшукового апарату. Використання кожним 

співробітником у своїй діяльності педагогічних компетенцій в області 

правового виховання є дуже важливим для попередження правових конфліктів. 

Це одна із функцій правоохоронної діяльності [4].  

Глибокий комплексний і компетентний аналіз суті конфліктних ситуацій і 

мотивів поведінки суб'єктів на ранніх стадіях (поки розбіжності не переросли в 

насильство) допоміг би уникнути багатьох помилок в роботі правоохоронних 

органів. Попередження насильства в сім'ї починається з контролю за 

ситуаціями, що характеризуються затяжними конфліктами. Піднімаючи 

питання про важливість педагогічної підготовки співробітників органів 

внутрішніх справ, вчені запропонували розширити дане поняття і говорити про 

педагогічну культуру особистості співробітника.  Вказану категорію можна 

розуміти, по-перше, як норму діяльності та поведінки співробітників органів 

внутрішніх справ, а по-друге, як комплексну програму їх подальшого 

службово-педагогічного розвитку.  

У педагогічній культурі виділяють дві групи компонентів – до першої 

входять особистісні якості працівника органів внутрішніх справ: службово-

педагогічна спрямованість, психолого-педагогічна ерудиція, інтелігентність, 

гармонійний розвиток інтелектуальних і моральних якостей, педагогічний 

оптимізм.  
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До другої групи включені компоненти, що відносяться до практичної 

діяльності співробітника: педагогічна майстерність, опора на наукові дані і 

гуманістичні принципи у вихованні, почуття нового і творчий пошук у 

виховній і організаторській роботі, педагогічно ефективне спілкування та 

поведінку, активна спрямованість до самовдосконалення. Підвищення 

педагогічної грамотності і культурного рівня працівників органів внутрішніх 

справ буде сприяти, на нашу думку, не тільки успішному виконанню обов'язків 

в службово-оперативної діяльності, але і в реалізації важливого соціального 

завдання – залученні громадян до правової культури [5]. Вважаємо, що 

вивчення педагогіки сприятиме оволодінню способами самоосвіти і 

саморозвитку фахівців, дозволить їм більш ефективно реалізовувати свої 

професійні ресурси в роботі з колегами та громадянами.  

Все вищевказане дозволяє говорити про те, що діяльність органів 

внутрішніх справ педагогічно орієнтована і вимагає високого рівня психолого-

педагогічної компетентності кожного співробітника. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Підсумовуючи все 

вищезазначене, ми можемо зробити висновок, що діяльність співробітників 

оперативно-розшукових апаратів є педагогічно орієнтована і вимагає високого 

рівня психолого-педагогічної компетентності кожного співробітника без 

винятку. Соціально-педагогічна компетентність співробітників оперативно-

розшукових апаратів проявляється в їх розумінні об'єктивного і невідворотного 

характеру свого соціально-педагогічного впливу на громадян, починаючи із 

зовнішнього вигляду і тону розмови, закінчуючи правомірним застосуванням 

сили. Зазначена компетентність вимагає розвитку у співробітників практичних 

навичок і умінь професійного і грамотного спілкування з громадянами як під 

час виконання службових обов'язків, так і поза службою. У діяльності 

співробітників оперативно-розшукових апаратів пріоритетне місце відводять 

соціально-педагогічній функції.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПОДОЛАННЯ НЕГАТИВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ТА 

ОСНОВНИХ ЗАГРОЗ У СФЕРІ БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНОЮ 

ЗЛОЧИННІСТЮ 

Анотація. На сьогодні, Україною прийнято низку урядових програм, які 

визначають стратегію держави у сфері протидії не тільки відмиванню доходів, 

що одержані завдяки злочинним діям, але й фінансуванню тероризму. 

Досліджуючи питання міжнародного тероризму зауважено, що він розвивається 

значно стрімкіше ніж антитерористичні зусилля держав. Цей фактор 

обумовлює необхідність здійснювати пошук більш дієвого механізму 

співробітництва держав у боротьбі з тероризмом. Ефективність міжнародного 

співробітництва у даній сфері, з урахуванням зазначеної негативної тенденції, 

вимагає чіткої скоординованості в роботі міжнародної спільноти, оскільки 

характерні риси сучасного тероризму вимагають всесвітнього реагування на 

його виклики шляхом міжнародної кооперації та співпраці. 

Окреслено деякі проблеми нормотворчої діяльності сучасного 

Українського законодавчого органу, пов’язані з удосконаленням національного 

антитерористичного законодавства. Реалізація державної політики у сфері 

протидії тероризму спирається на низку міжнародно-правових документів та 

положення національного законодавства України, які регулюють відповідні 

правовідносини. 

Відмічено, що в чинному на сьогодні Кримінальному кодексі України 

взагалі відсутня окрема норма, яка передбачала б відповідальність за діяльність 

екстремістського та сепаратистського спрямування. Проте, це не говорить про 
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відсутність у чинному законодавстві норм, які передбачають відповідальність 

за діяння, що є одними зі складових екстремізму та сепаратизму. Основна 

суспільна небезпека як самого екстремізму, так і його проявів полягає у тому, 

що він становить підґрунтя для вчинення інших злочинів, у тому числі і 

терористичних. Відзначено, що злочини, що мають ознаку екстремізму не є 

менш небезпечними ніж ті, що мають ознаки тероризму тільки через те, що 

тероризм здебільшого стає виявом конкретних дій, що призводять до людських 

жертв. Проте на практиці сьогодні в переважній більшості існують складнощі 

під час розрізнення цих двох суспільно небезпечних діянь, особливо в Україні, 

де відсутня норма законодавства, яка б надала чітке визначення поняття 

«екстремізм». 

Ключові слова: механізми державного управління, національне 

законодавство, територіальна цілісність, екстремізм, кримінально-правові 

засобами. 
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FEATURES OF OVERCOMING NEGATIVE TRENDS AND MAIN 

THREATS IN THE FIELD OF FIGHT AGAINST ORGANIZED CRIME 

Abstract. To date, Ukraine has adopted a number of government programs that 

define the state’s strategy in the field of combating not only money laundering, but 

also terrorist financing. Examining the issue of international terrorism, it was noted 

that it is developing much faster than the anti-terrorist efforts of states. This factor 

necessitates the search for a more effective mechanism for cooperation between states 

in the fight against terrorism. The effectiveness of international cooperation in this 

area, given this negative trend, requires clear coordination in the work of the 

international community, as the characteristics of modern terrorism require a global 

response to its challenges through international cooperation and collaboration. 
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Some problems of normative activity of the modern Ukrainian legislative body 

related to the improvement of the national anti-terrorist legislation are outlined. The 

implementation of state policy in the field of counter-terrorism is based on a number 

of international legal documents and provisions of national legislation of Ukraine, 

which regulate the relevant legal relations. 

It is noted that in the current Criminal Code of Ukraine there is no separate rule 

that would provide for liability for extremist and separatist activities. However, this 

does not mean that there are no norms in the current legislation that provide for 

liability for acts that are one of the components of extremism and separatism. The 

main social danger of both extremism and its manifestations is that it is the basis for 

committing other crimes, including terrorist ones. It is noted that crimes with a sign 

of extremism are no less dangerous than those with signs of terrorism only because 

terrorism is mostly a manifestation of specific actions that lead to human casualties. 

However, in practice today, the vast majority have difficulties in distinguishing 

between these two socially dangerous acts, especially in Ukraine, where there is no 

rule of law that would provide a clear definition of "extremism". 

Key words: mechanisms of public administration, national legislation, 

territorial integrity, extremism, criminal legal means. 

Постановка проблеми. В усьому світі на сьогодні проблеми тероризму 

мають особливу актуальність. Уваги науковців заслуговують дослідження умов 

та факторів, що сприяють як існуванню тероризму, так і його розвитку. Варто 

зазначити, що дослідження питання протидії тероризму в Україні мали 

переважно теоретичний характер, а прийняті законодавчі акти швидше 

приймалися не з метою їх використання, а для виконання взятих на себе 

зобов’язань європейської інтеграції. Це суттєвим чином знайшло своє 

негативне відображення у процесі державного регулювання у сфері боротьби з 

організованою злочинністю. 

З цих причин, коли наша країна у 2014 році зіткнулася з проявами 

тероризму на своїй території, це стало серйозним викликом для кримінально-

правової політики України та зробило актуальним питання щодо її готовності 

ефективно протидіяти цьому суспільно небезпечному явищу та здійснювати 

заходи, спрямовані на його попередження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед науковців поки що 

відсутня єдина думка щодо оптимальної оцінки ефективності подолання 

негативних тенденцій та основних загроз державного регулювання у сфері 

боротьби з організованою злочинністю. Значний внесок в обґрунтування 

стратегії держави у сфері протидії не тільки відмиванню доходів, що одержані 
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завдяки злочинним діям, але й фінансуванню тероризму зробили Л. Багрій-

Шахматова, О. Бандурка, Ю. Битяк, М. Бурбик, О. Бусол, О. Винник, 

І. Голосніченко та ін. Особлива увага щодо дослідження процес удосконалення 

законодавства у сфері протидії фінансуванню тероризму приділена в роботах 

вітчизняних науковців Ю. Дем’янчука, І. Зозулі, А. Куліша, М. Логвиненка, 

М. Мельника, О. Музичука. 

Метою статті  є  проаналізувати  основні  особливості  подолання 

негативних тенденцій та основних загроз державного регулювання у сфері 

боротьби з організованою злочинністю в нашій країні. 

Виклад основного матеріалу. Законом України «Про боротьбу з 

тероризмом» [1] визначається, що тероризм являє собою суспільно небезпечну 

діяльність, під час здійснення якої свідомо та цілеспрямовано застосовується 

насильство шляхом захоплення заручників, підпалів, убивств, тортур, 

залякування населення та органів влади або вчинення інших посягань на життя 

чи здоров’я ні в чому не винних людей або погрози вчинення злочинних дій з 

метою досягнення злочинних цілей. Останнім часом, у зв’язку з загостренням 

суспільно-політичної ситуації на Сході країни, все більшої актуальності набуває 

позбавлення волі осіб, які пов’язані зі здійсненням терористичної або 

сепаратистської діяльності, а також фінансування цих протиправних явищ. 

У Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»визначено поняття 

фінансування тероризму [2]. Під таким фінансуванням розуміють надання чи 

збір будь-яких активів, усвідомлюючи те, що їх буде використано повністю або 

частково з метою: 

− досягнення певних цілей окремим терористом, терористичною групою

або організацією; 

 − організувати,  підготувати  і   вчинити  окремим  терористом, 

терористичною групою або терористичною організацією дії, що мають 

терористичне спрямування. 

Якщо говорити про статистичні дані, то вони залишають бажати кращого. 

За даними звіту про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати 

їх розслідування протягом 2017 року органами Служби безпеки України 

обліковано 72 кримінальних правопорушення за ст. 258-5 КК України (за 2016 

рік – 48 проваджень), з яких у 4 провадженнях особам вручено повідомлення 

про підозру (за 2016 рік – 4) та лише по двох провадженнях обвинувальні акти 

направлені до суду (за 2016 рік – 2). 
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Якщо говорити більш предметно, то варто зауважити, що в Україні 

продовжує тривати процес удосконалення законодавства у сфері протидії 

фінансуванню тероризму. 

Так, 12 вересня 2002 року Верховною Радою України ратифіковано 

Міжнародну конвенцію 1999 року, чим було підтверджено наміри боротьби з 

цим небезпечним явищем. У преамбулі до Закону України від 28 листопада 

2002 року «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом» в ред. 2002 року було зазначено, що закон 

регулює відносини у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний 

обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та у сфері боротьби з 

фінансуванням тероризму. 

У преамбулі Закону України від 14 листопада 2014 року No 1702-VII «Про 

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення» також наголошено на тому, що цей 

закон спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і 

держави, забезпечення національної безпеки шляхом визначення правового 

механізму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення. 

Раціональність такого підходу не викликає сумнівів, оскільки з метою 

фінансування тероризму використовується економіка держав, в яких 

неефективно ведеться боротьба з відмиванням «брудних» коштів. Як слушно 

зазначено в Типовому законодавстві про відмивання грошей та фінансування 

тероризму, підготовленому Управлінням Організації Об’єднаних Націй з 

наркотиків і злочинності спільно з Міжнародним валютним фондом, ті, хто 

займається фінансуванням тероризму, зловживають можливостями фінансової 

системи, як і особи, що займаються відмиванням грошей. Щоб досягти своєї 

мети, їм необхідно отримати й направити кошти для подальшого використання 

таким чином, який є законним [3]. Тому можна дійти висновку, що між 

відмиванням «брудних» грошей і фінансуванням тероризму є певна схожість. 

Так Україною прийнято низку урядових програм, які визначають стратегію 

держави у сфері протидії не тільки відмиванню доходів, що одержані завдяки 

злочинним діям, але й фінансуванню тероризму. 

У Концепції розвитку системи запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню 

тероризму, основна увага зосереджена на тому, що невід’ємною частиною 
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складової боротьби з організованою злочинністю є протидія фінансування 

тероризму та відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом. 

Відповідно до Стратегії розвитку системи запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 

фінансуванню тероризму на період до 2015 року, зазначено про виникнення 

нових проблем у сфері боротьби зі згаданими негативними явищами, оскільки 

значною мірою активізувався міжнародний тероризм. Для того аби належним 

чином забезпечити таку боротьбу потрібно вжити жорсткі заходи, які дозволять 

контролювати фінансування «тіньових» фінансових потоків. 

Основну увагу в розробці антитерористичній стратегії України потрібно 

приділити виявленню та ефективному блокуванню каналів фінансової 

підтримки терористичних угруповань. Встановлення відповідальності за 

злочини терористичної спрямованості в кримінальному законодавстві України 

зумовлено зобов’язаннями, котрі наша держава прийняла в частині створення 

національного антитерористичного законодавства перед міжнародним 

співтовариством. 

Враховуючи зазначене, можна з упевненістю сказати, що створення в 

Україні нормативної бази щодо протидії фінансування тероризму є одним із 

пріоритетних засад національної політики у кримінально-правовій сфері. 

Досліджуючи питання міжнародного тероризму варто зауважити, що він 

розвивається значно стрімкіше ніж антитерористичні зусилля держав. Цей 

фактор обумовлює необхідність здійснювати пошук більш дієвого механізму 

співробітництва держав у боротьбі з тероризмом. Ефективність міжнародного 

співробітництва у даній сфері, з урахуванням зазначеної негативної тенденції, 

вимагає чіткої скоординованості в роботі міжнародної спільноти, оскільки 

характерні риси сучасного тероризму вимагають всесвітнього реагування на 

його виклики шляхом міжнародної кооперації та співпраці. 

Зазвичай, міжнародне співробітництво у сфері боротьби з тероризмом 

здійснюється завдяки: 

1) встановленню на міжнародному рівні єдиних підходів щодо

притягнення до кримінальної відповідальності за здійснення терористичних 

актів та проявів тероризму; 

2) розробці та укладанні міжнародних договорів, прийнятті інших

міжнародних документів як правової основи регулювання державної діяльності 

та діяльності міжнародних організацій у цій сфері. 

Міжнародна співпраця у згаданій сфері ґрунтується на певних принципах, 

що полягають у: 

1) осуді тероризму, незалежно від цілей терористів;
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2) відмові від будь-яких форм (фінансової, військово-технічної та ін.)

сприяння терористичній діяльності; 

3) співробітництві у боротьбі з фінансовими й технологічними

можливостями сучасного тероризму на світовому рівні; 

4) захисті світових культур і релігій від екстремістського впливу

тероризму; 

5) дотриманні норм міжнародного права.

Сьогодні Україна ратифікувала усі міжнародні конвенції, які регулюють

питання боротьби з тероризмом. Як член Ради Безпеки ООН, дотримується всіх 

резолюцій і рішень Ради Безпеки. На урядовому рівні здійснюються заходи з 

виконання резолюцій Ради безпеки ООН від 28 вересня 2001 р. № 1373  від 15 

січня 2002 р. № 1388 та від 16 січня 2002 р. № 1390, спрямованих на 

недопущення використання території України міжнародними терористичними 

організаціями й дотримання режиму санкцій щодо «Аль-Каїди»та афганського 

руху «Талібан». 

Водночас, прояви міжнародної конфліктності у вигляді тероризму не 

можна усунути лише завдяки укладанню міжнародних договорів, дій ООН, 

інших міжнародних організацій. Тому вважаємо, що функцію забезпечення 

контролю міжнародної конфліктності має брати на себе міжнародне 

кримінальне право й суміжні галузі права. 

У нещодавній Стратегії національної безпеки України наголошено на 

тому, що найактуальнішою загрозою для національної безпеки України на 

даний час є агресія з боку держави-агресора, яка суттєвим чином виснажує 

українську економіку і підриває суспільно-політичну стабільність маючи на 

меті знищення України як держави та захоплення її майна. Супроводжується 

дана агресія розпалюванням міжетнічної, соціальної та міжконфесійної 

ворожнечі, а також ненависті, тероризму та сепаратизму. 

Основними засадами нейтралізації згаданих загроз визначено: 

1) нейтралізація рухів та організацій сепаратистського та екстремістського

спрямування; 

2) забезпечення державної безпеки у сферах економіки, інформації та

кібербезпеки, а також боротьби з тероризмом; 

3) захист державної таємниці;

4) участь в операціях НАТО, що полягають у підтримці миру та безпеки;

5) розвиток спроможностей щодо запобігання і боротьби з тероризмом, а

також спільної боротьби з тероризмом. 

Успішна реалізація державної політики за даними засадами потребує 

належного законодавчого регулювання діяльності суб’єктів відповідних 
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правовідносин. У нашому дослідженні ми спробуємо окреслити деякі проблеми 

нормотворчої діяльності сучасного Українського законодавчого органу, 

пов’язані з удосконаленням національного антитерористичного законодавства. 

Реалізація державної політики у сфері протидії тероризму спирається на 

низку міжнародно-правових документів та положення національного 

законодавства України, які регулюють відповідні правовідносини. 

У Кримінальному кодексі України (далі – КК України) визначено, що 

громадяни, які вчинили терористичний акт, втягнули інших у вчинення такого 

акту, публічно закликають до вчинення терористичного акту, створили 

терористичну групу чи організацію, сприяли вчиненню такого акту, або 

здійснювали фінансування тероризму, несуть кримінальну відповідальність [4]. 

З огляду на санкції зазначених кримінально-правових норм одним із 

найбільш небезпечних злочинів, пов’язаних з тероризмом, вважається 

створення терористичної групи чи терористичної організації. Тому й не дивно, 

що удосконалення національного законодавства є сферою особливої 

зацікавленості вітчизняного законодавця. Проте необхідно зазначити, що 

нестримне прагнення окремих народних депутатів України до перманентного 

удосконалення національного законодавства (у тому числі й у сфері протидії 

тероризму) доволі часто не знаходить свого належного наукового 

обґрунтування та іноді набуває ознак правового нігілізму. Йдеться, зокрема, 

про низку законодавчих ініціатив, якими пропонується унормувати питання 

визнання тих чи інших організацій терористичними [5]. 

Так, Кабінетом Міністрів України підготовлено та подано на розгляд 

парламенту проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо визнання організацій терористичними». 

27 січня 2015 року законопроект розглянуто Верховною Радою України в 

першому читанні. Зазначимо, що стенограма обговорення цього законопроекту 

та проведення за його результатами голосування мали б стати предметом 

дослідження Генеральної прокуратури України на предмет наявності складу 

злочину в діях окремих народних депутатів, які свідомо, ігноруючи приписи 

Регламенту Верховної Ради України, спотворили текст законопроекту, 

внесеного Кабміном та направили до Комітету Верховної Ради України з 

питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності фактично новий 

законопроект. 

Не вдаючись до кримінально-правової оцінки вчинених народними 

обранцями дій (нехай це роблять уповноважені на те службові особи), 

зупинимось лише на короткому аналізі «нового» тексту законопроекту (реєстр. 

№ 1840 від 26.01.2015 р.) [6], який опрацьовувався згаданим Комітетом. 
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На відміну від тексту законопроекту, підготовленого Кабміном, його 

«інтерпретація» передбачала позасудовий порядок визнання організації 

терористичною. Так, пропонувалось наділити Раду національної безпеки і 

оборони України (далі – РНБО) повноваженням вносити подання до Верховної 

Ради України про визнання організації терористичною. Тож юридичне за своєю 

сутністю рішення, на думку народних обранців, має приймати не суд, а 

політичний орган. 

Варто зауважити, що 13 лютого 2015 року групою народних депутатів 

України у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення механізмів 

боротьби з тероризмом»(реєстр. № 2139 від 13.02.2015 р.). 

Не будемо зупинятись на тому, що зазначений законопроект фактично є 

альтернативним до згаданого раніше законопроекту, а тому повинен вноситись 

на розгляд парламенту та реєструватись у порядку і строки, визначені у статті 

100 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» [7]. Однак і в 

цьому випадку не важко помітити присутність ознак нехтування приписами 

Регламенту Верховної Ради України, яке для вітчизняного парламенту стає 

буденною справою. 

Наведені приклади, на наш погляд, можуть свідчити про безвідповідальне 

ставлення народних депутатів України до вирішення надзвичайно серйозних 

проблем для Українського суспільства, серед яких чільне місце посідають 

питання законодавчого регулювання питань протидії тероризму. 

На цьому фоні навряд чи варто дивуватись тому, що в Україні до цього 

часу залишається чинною Концепція боротьби з тероризмом, схвалена Указом 

Президента України (за іронією долі – В. Януковичем) від 25 квітня 2013 року 

№ 230/2013 [8]. 

Результати реалізації даної Концепції навіть для пересічного українця є 

очевидними. Тому серед пріоритетних завдань сучасного українського 

суспільства, на наш погляд, є невідкладне прийняття та негайне виконання 

нової Концепції боротьби з тероризмом. Однак, реалізація цього виключно 

важливого завдання повинна відбуватись без зайвого популізму, лише у 

порядку та у спосіб, визначені законодавством України. 

Сьогодні триває процес, коли держава-агресор здійснює підривну 

діяльність проти України, з одного боку, у формі широкомасштабної 

«гібридної» війни у двох східних регіонах України – Донецькій та Луганській 

областях, що базується на розпалюванні сепаратистських настроїв та 

міжнаціональної ворожнечі й ненависті, підтримці збройного сепаратизму, 
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проведенні ворожої антиукраїнської пропагандистської кампанії, а з іншого – у 

підтриманні екстремістської діяльності всередині країни. 

Аналіз ЗМІ засвідчує, що в сучасних умовах в Україні все помітнішими 

стають прояви екстремізму та сепаратизму. Проявами екстремізму вважається 

провокація заворушень, громадянська непокора, терористичні акції, методи 

партизанської війни. Прояви сепаратизму – це в буквальному розумінні означає 

прагнення до відокремлення, відособлення. Проте процеси відокремлення 

певних територій, безперечно, посягають на суверенітет та цілісність країни, 

що надалі породжує ще більшу небезпеку. 

Варто зауважити, що близько 5-6 років тому на Україні майже не було 

зафіксовано проявів не лише екстремізму, а й сепаратизму та тероризму [9]. 

Стрімке зростання цих негативних проявів почалось з 2014 року, внаслідок 

збройного конфлікту на Сході країни. 

Якщо говорити про загальні чинники, що сприяють поширенню цих 

злочинних явищ, то до них відносять: 

– соціально-економічну кризу в країні;

– різке зниження рівня життя населення;

– політичний режим тоталітарного спрямування, що супроводжується

придушенням опозиції з боку влади; 

– переслідування «інакшемислячих»громадян;

– неповага до культури етнічних меншин та нехтування їхніми

правами. 

У таких випадках, застосування крайніх заходів деякими особами (групами 

осіб, етнічними меншинами) та організаціями, може стати єдиною можливістю 

здійснити реальний вплив на ситуацію, особливо якщо країна охоплена 

революційними процесами, або громадянською війною. 

Зазначене вище обумовлює постановку цілком закономірного питання про 

запобігання проявам екстремізму та сепаратизму на державному рівні в 

сучасних умовах. 

Далі звернемо увагу лише на законодавчі ініціативи, які покликані 

створити правове підґрунтя для запобігання цим негативним проявам, у тому 

числі і кримінально-правовими засобами. 

Одразу зазначимо, що в чинному на сьогодні Кримінальному кодексі 

України взагалі відсутня окрема норма, яка передбачала б відповідальність за 

діяльність екстремістського та сепаратистського спрямування. Проте, це 

не говорить про відсутність у чинному законодавстві норм, які передбачають 

відповідальність за діяння, що є одними зі складових екстремізму та 

сепаратизму [10]. 
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Відповідно до КК України виділяють цілий ряд складів злочинів, що мають 

ознаки екстремізму, полягають вони у: 

– діях насильницького характеру, що мають на меті змінити чи

повалити конституційний лад або захопити державну владу; 

– посяганні на недоторканість нашої держави або її територіальну

цілісність; 

– порушенні рівноправності громадян залежно від їх переконань;

– терористичному акті; публічних закликах до його вчинення;

– створенні терористичної групи чи організації;

– сприянні вчиненню терористичного акту;

– фінансуванні тероризму; створенні формувань збройного чи

воєнізованого характеру, які не передбачені законодавством; 

– груповому порушенні громадського порядку;

– масових заворушеннях;

– закликах до вчинення дій, що несуть загрозу громадському

порядку; хуліганстві; 

– пропаганді війни та ін. [11].

Як вірно зазначають деякі науковці, основна суспільна небезпека як самого 

екстремізму, так і його проявів полягає у тому, що він становить підґрунтя для 

вчинення інших злочинів, у тому числі і терористичних [12]. Варто зауважити, 

що злочини, що мають ознаку екстремізму не є менш небезпечними ніж ті, що 

мають ознаки тероризму тільки через те, що тероризм здебільшого стає виявом 

конкретних дій, що призводять до людських жертв. Проте на практиці сьогодні 

в переважній більшості існують складнощі під час розрізнення цих двох 

суспільно небезпечних діянь, особливо в Україні, де відсутня норма 

законодавства, яка б надала чітке визначення поняття «екстремізм». 

Відповідно до КК України є також склади злочинів, що містять ознаки 

сепаратизму. Полягають вони у: 

– посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України;

– фінансуванні дій, які вчиняються з метою зміни чи повалення

конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж її території 

чи державного кордону за допомогою насильницьких методів. 

Зазначимо, що протягом вже тривалого часу в нашій державі на 

законодавчому рівні приймається ряд відповідних кроків, спрямованих на 

розробку окремих документів щодо протидії як екстремізму, так і сепаратизму, 

на врегулювання питання стосовно нормативно-правого визначення 

екстремізму і сепаратизму та пов’язаної з ними діяльності, а також на 
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запровадження самостійної відповідальності згідно з КК за злочини такого 

спрямування. 

Так, наприклад, тільки за 2002–2014 роки у Верховній Раді України з 

питання протидії екстремізму були зареєстровані такі законопроекти щодо 

протидії політичному екстремізму, щодо внесення змін до деяких законодавчих 

актів, що стосуються протидії екстремізму та відповідальності як за нього, так і 

за ксенофобію, антисемітизм, расову і релігійну нетерпимість тощо. Проте 

лише в деяких законопроектах запропоновано запровадити окрему норму до 

кримінального кодексу, а саме «Екстремістська діяльність, що загрожує 

громадському порядку та громадській безпеці», якою фактично запропоновано 

криміналізувати дії, що полягають у: 

– виготовленні, зберіганні з метою збуту або розповсюдженні

інформації та матеріалів, що містять ідеї екстремізму; 

– вчиненні таких дій повторно;

– керівництві та участі в екстремістських організаціях та будь-яке

сприяння їх діяльності матеріального чи організаційного характеру, а також 

якщо такі дії заподіяли значну майнову шкоду чи призвели до інших 

негативних наслідків або були вчинені з метою залякати населення, провокації 

воєнних конфліктів, міжнародних ускладнень. 

Проте аналіз цих нововведень показує, що діяння, передбачені у проектах 

редакції згаданої норми КК України, вже охоплюються іншими нормами КК 

України. Також, як вірно було зазначено свого часу в зауваженнях, наведених у 

висновках Головного науково-експертного управління Апарату ВРУ до цих 

законопроектів, є необґрунтованим підхід стосовно віднесення екстремістської 

діяльності, що загрожує громадському порядку та громадській безпеці, до 

злочинів, що несуть загрозу національній безпеці України. 

Особливу зацікавленість останнім часом викликає і проект Закону України 

«Про протидію і запобігання сепаратизму та подолання наслідків 

сепаратистської діяльності на території України (десепаратизацію)». Ним, крім 

іншого, запропоновано: 

– нормативне закріплення визначення поняття «сепаратизм»та

юридичної відповідальності за нього; 

– введення до правового поля України поняття «десепаратизації»;

– визначення надзвичайного характеру правових заходів 

десепаратизації; 

– визначення заходів десепаратизації люстраційного, ліквідаційного,

конфіскаційного, освітнього та інформаційного характеру. 
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Висновки. Таким чином, ми дійшли висновку, що сьогодні в державі 

стали помітними: 

1) значна активізація процесів, спрямованих удосконалити нормативно-

правове забезпечення запобігання проявам екстремізму та сепаратизму; 

2) перспектива розробки та прийняття окремого Закону України «Про

протидію і запобігання сепаратизму, екстремізму та подолання наслідків такої 

діяльності на території України». 
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ГЕНЕЗИС ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В 

УКРАЇНІ: ВІД ВАРЯГІВ – ДО СУЧАСНОЇ РЕФОРМИ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ НА ЗАСАДАХ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

Анотація. У публікації досліджуються проблеми витоків місцевих 

фінансів і місцевих бюджетів в Україні з часів утвердження Київського 

Князівства в IX-X ст. – до триваючої на сьогодні в Україні реформи місцевого 

самоврядування на засадах фінансової децентралізації.  

Здійснено періодизацію генезису місцевих фінансів і бюджетів на 

Українських землях та виокремлено й охарактеризовано сім наступних 

періодів: 1 період (VIII-XIII ст.) - формування ранньофеодальної фінансової 

системи Київського Князівства (Русі) на базі варязької ленної системи та різних 

зборів і данини, які після хрещення Русі почали збирати не лише князі та бояри, 

а й метрополити; 2 період (XIII-XVI ст.) – запровадження в Київському, 

Галицько-Волинському та інших слов’янських князівствах татаро-ординської 

системи фінансів, заснованої на збиранні «десятини» від всього майна і 

прибутків «мужів» (глав «дворів»), спочатку ханськими баскаками, а надалі – 

великими князями і метрополитами, які використовували частину зібраного для 

забезпечення власних місцевих бюджетів; запровадження в українських землях 

бюджетної системи Великого Князівства Литовського, а пізніше Польського 

Королівства та Речі Посполитої, які ігнорували потреби розвитку місцевого 
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самоврядування в Україні;  3 період (XVI-XVIII ст.) – козацького-гетьманська 

модель місцевих бюджету, за якої з населення продовжувала збиратися 

десятина і інші збори та мита, а бюджетом Війська Запорізького одноособово 

(іноді, разом із старшиною) розпоряджався гетьман; запровадження, з метою 

розділення публічних фінансів («скарбу») і гетьманської казни, посади 

підскарбія («міністра фінансів, зборів і податків») у Конституції П. Орлика 

1710 р.; 4 період (XVIII – поч. XX ст.) – руйнування Катериною II Запорізької 

Січі та козацько-гетьманської фінансової системи і поширення на Українські 

землі фінансово-бюджетних систем Російської, Австро-Угорської та 

Отаманської (Південь України) імперій та Румунії (Буковина), які 

забезпечували фінансування регіонів за остатковим принципом; 5 період (1917-

1922 рр.) – незавершене формування системи місцевих бюджетів за доби 

національної революції (УНР, ЗУНР, Гетьманат, Директорія); 6 період (1922 – 

1991 рр.) – включення України до складу колишнього СРСР та запровадження 

щодо одержавленого місцевого самоврядування радянської моделі планової 

економіки і централізованого бюджетного фінансування, яка охопила і місцеві 

бюджети; 7 період (1991 – 2020 рр.) – становлення, розвиток і реформування 

фінансової бази розвитку місцевого самоврядування та розвитку регіонів на 

засадах бюджетної децентралізації. Досліджені основні періоди утвердження, 

розвитку та модернізації місцевих бюджетів у незалежній Україні (1991-2020 

рр.). 

Ключові слова: місцеві фінанси, місцевий бюджет, місцеве 

самоврядування, реформа місцевого самоврядування, фінансова 

децентралізація, доходи місцевого бюджету. 
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THE GENESIS OF LEGAL REGULATION OF LOCAL BUDGETS IN 

UKRAINE: FROM THE VIKINGS - TO MODERN LOCAL GOVERNMENT 

REFORM ON THE BASIS OF FINANCIAL DECENTRALIZATION 

Abstract. The publication examines the problems of leakage of local 

finances and local budgets in Ukraine since the establishment of the Principality of 

Kiev in the IX-X centuries. - to the ongoing reform of local self-government in 

Ukraine on the basis of financial decentralization. 

The genesis of local finances and budgets in Ukrainian was periodized and 

the following seven periods were singled out and characterized: 1 period (VIII-XIII 

centuries) - formation of the early feudal financial system of the Kiev Principality 

(Russia) on the basis of the Varangian flax system and various fees and tributes 

Russians began to gather not only princes and boyars, but also metropolitans; 2nd 

period (XIII-XVI centuries) - the introduction in the Kiev, Galicia-Volyn and other 

slavic principalities of the Tatar-Horde system of finance, based on the collection of 

"tithes" (tithe tax collection) of all property and income of "men" (heads of "yards"), 

first by the khan's baskaks, and later by the grand dukes and metropolitans, who used 

part of what they collected to secure their own local budgets; introduction in the 

Ukrainian lands of the budget system of the Grand Duchy of Lithuania, and later of 

the Kingdom of Poland and the Commonwealth, which ignored the needs for the 

development of local self-government in Ukraine; 3rd period (XVI-XVIII centuries) 

- Cossack-Hetman model of local budgets, under which the population continued to

collect tithes and other fees, tax and duties, and the budget of the Zaporozhian Army

alone (sometimes, together with the officer) managed the hetman; introduction, in

order to separate public finances ("treasure") and the hetman's treasury, the position

of treasurer ("minister of finance, duties and taxes") in the Constitution of P. Orlyk in

1710; 4th period (XVIII - early XX centuries) - the destruction of Catherine II of the

Zaporozhian Sich and the Cossack-Hetman financial system and the spread to the

Ukrainian lands of financial and budgetary systems of the Russian, Austro-Hungarian

and Otaman (Southern Ukraine) empires and Romania (Bukovina), which provided

funding for the regions on a final basis; 5th period (1917-1922) - incomplete

formation of the system of local budgets during the national revolution (UPR, ZUNR,

Hetmanate, Directory); 6 period (1922 - 1991) - the inclusion of Ukraine in the

former Soviet Union and the introduction of the state model of state-owned local

Soviet planned economy and centralized budget financing, which included local

budgets; 7 period (1991 - 2020) - the formation, development and reform of the

financial base of local government and regional development on the basis of budget
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decentralization. The main periods of approval, development and modernization of 

local budgets in independent Ukraine (1991-2020) are studied. 

Key words: local finances, local budget, local self-government, local self-

government reform, financial decentralization, local budget revenues 

Постановка проблема. Місцеві бюджети, як фінансова основа 

регіонального розвитку України, отримали свій належний та подальший 

розвиток насамперед за часів незалежності України, із започаткуванням 

реформи місцевого самоврядування на засадах децентралізації та 

субсидіарності (2014-2020 роки). Важливим складником цієї реформи є 

фінансова децентралізація та утвердження владоспроможних громад, а також 

посилення фінансового потенціалу розвитку територіальних громад і регіонів в 

Україні.  

Разом із тим, помилковим було б вважати, що місцеві бюджети, як 

фінансова основа регіонального розвитку України є ноу-хау сьогодення. 

Визнаючи той факт, що лише у незалежній, демократичній, правовій державі 

місцеве самоврядування отримує найбільш сприятливі умови для свого 

всебічного розвитку, відзначимо, що місцеве бюджети, як важлива складова 

місцевого самоврядування та регіонального розвитку, мають глибокі історичні 

витоки, що забезпечує тяглість у часі досліджуваної нами проблематики. 

Аналіз останніх публікацій за проблематикою. Проблематика 

генезису місцевих фінансів і місцевих бюджетів, зокрема, в контексті процесів 

реформування місцевого самоврядування на принципах децентралізації та 

субсидіарності, на сьогодні досліджується в контексті історичної (М. 

Владімірський-Буданов [1], М. Дьяконов [2], Н. Полонська-Василенко [3, 4] й 

ін.), фінансової (Т. Бондарук [5] і ін.), та економічної (А. Чинчик [6] й ін.) 

науки, конституційного та муніципального права (М. Баймуратов, О. Батанов, 

Н. Мішина, В. Федоренко, О. Черниженко [7, 8, 9, 10] і ін.), інших 

соціогуманітарних наук. 

Історія становлення та розвитку місцевих фінансів в Україні на різних 

етапах вітчизняного державотворення буде неповною без аналізу відповідних 

історичних джерел. У контексті предмету цього дослідження заслуговують на 

увагу як нормативно-правові джерела (договори руських князів, Руська правда, 

Конституція Пилипа Орлика 1710 року та ін.), так і монографічні дослідження 

проблематики місцевих фінансів на Українських землях, проведені в XVIII – на 

поч. XX ст. Зокрема, це наукові розвідки Ю. Гегамейстера «Розвідки про 

фінанси давньої Росії» (1833 р.) [11] та Ф. Морошкіна «Про володіння за 

початками Російського законодавства» (1837 р.) [12], О. Васильчикова «Про 
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самоврядування. Порівняльний огляд Російських і іноземних земських і 

громадських установ» (1870 р.) [13], навчальні видання С. Іловайського 

«Підручник фінансового права» (1904) [15] та І. Озєрова «Основи фінансової 

науки» (1908 р.), 2-й том якої присвячено проблематиці місцевих фінансів [16] 

та ін.     

Метою статті є виявлення, аналіз і систематизація основних періодів 

утвердження та розвитку місцевих бюджетів в Україні й їх правового 

забезпечення з часів утвердження Київського Князівства (Русі) - до реформи 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади на засадах 

децентралізації та субсидіарності в 2014-2020 роках, а також формування 

наукових знань про логіку подальшого правового забезпечення процесу 

фінансової децентралізації в Україні.  

Виклад основного матеріалу. Беручи до уваги проблематику 

походження місцевих фінансів і місцевих бюджетів, слід звернути увагу на той 

феномен, що елементи місцевої самоврядності передують утвердженню 

перших держав. До того ж, на окремих етапах історичного розвитку України 

місцеве самоврядування складало єдину основу публічної влади для 

українських земель. Разом із тим, місцеве самоврядування, яке О. Васильчиков 

визначив як «… такий порядок внутрішнього управління, за якого місцеві 

справи і посади завідуються й займаються місцевими жителями – земськими 

обивателями» [13, с. 1], отримує свій системний розвиток саме із становленням 

і розвитком держави та її інститутів. До останніх слід віднести і державну 

бюджетно-фінансову систему. Адже, не зважаючи на самостійну природу 

місцевих фінансів і місцевих бюджетів, їх зміцнення та розвиток безпосередньо 

залежить від рівня ефективності та надійності державних бюджетно-

фінансових систем. 

Проблема походження етногенезу та державотворення слов’янських 

народів Східної та Південної Європи залишається однією з найбільш 

дискусійних. Щодо неї на сьогодні маємо чимало міфів і ретроспективних 

політизованих оцінок. Як пише Л. Залізняк, «… українська історіографія, що 

виросла на самоусвідомленні українцями свого генетичного зв’язку з 

населенням Південної Русі, традиційно вважала княжий Київ українським 

(«История Русов», 1846 та ін.). … Генетичним підґрунтям населення Київської 

Русі були південноруські літописні племена (деревляни, поляни, волиняни, 

хорвати, уличі, тиверці), які залишили археологічні пам’ятки лука-райковецької 

культури VIII-IX ст.» [17, с. 458]. Утім, нині маємо і множину інших теорій і 

підходів щодо ідентифікації походження державності у слов’ян, включаючи 

українців.  

До прикладу, Г. Кольб у другій пол. XIX ст. писав, що слов’янські народи 

стали відомими Західній Європі з VI ст. «Ті, що населяли Схід, в особливості 
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Північний Схід Германії, поділялися на множину племен: оботріти, поморяни, 

древляни, поляни, серби, чехи, морави і венеди. … Далі на Схід жили ляхи 

(поляки), яких ми водночас знаємо лише за свідченнями X ст., в кінці якого вони 

прийняли християнство. Дещо раніше починається історія Руссів» [18, с. 23], 

стверджував учений. 

Один із дослідників Давньої Русі М. Дьяконов, посилаючись на Ф. Гізо, 

який стверджував, що в дитинстві цивілізації не могло бути великих держав, 

писав про те, що Давня Русь являла собою «велику кількість невеликих держав, 

кордони яких піддавались постійним коливанням. … Ці давньоруські держави 

носять назви «земель», «княжінь», «волостей», «уїздів», «вотчин». … 

Літописи нерідко згадують про різні землі: Київську, Галицьку, Чернігівську, 

Муромську, Ростовську та ін.» [19, с. 62].  

Разом із тим, беручи до уваги норманську теорію походження 

державності в слов’янських народів, можна погодитись із думкою С. Плохія 

про те, що у кін. IX-X ст., Русь була «одним із багатьох «державотворчих» 

починань норманів (урманів) у середньовічній Європі» [20, с. 14]. Тобто, перші 

князівства слов’ян, по-суті, були заморськими ленами безземельних молодших 

синів варязьких (норманських) конунгів («конунг», «князь» - «кінна людина»; 

«варяг» - «білий вершник» [21, с. 995-996]). 

Окремі вчені вважали, що варязькі племена були етнічною основою Русі. 

Так, М. Владімірський-Буданов писав щодо цього таке: «… Руссю називали 

одне з варязьких племен; інші племена тієї ж національності були: Шведи 

(«Свеї»), Нормани («Урмани» - Норвежці), Англійці (Англяни) і Готи. «І від 

тих Варягів прозвалася Руська земля»» [1, с. 276]. Наведена ідея М. 

Владімірського-Буданова вбачається доволі дискусійною. Але, очевидним є той 

факт, що до XI ст. варяги мали важливий вплив на становлення державності та 

фінансової системи Київського Князівства. 

Зокрема, дослідник державного права Швеції П. Димша понад століття 

тому писав про цей тренд слов’янського державотворення наступне: 

«Постання на престол Великого Князя Володимира, якого в шведських 

літописах називали Вольдемаром, пов’язане з ім’ям Варягів; вони то й 

допомогли Великому Князю зайняти в 980 році Київський престол. Син 

Володимира Ярослав також звертався за допомогою до Варягів; у подальшому 

він вступив до шлюбу з варязькою принцесою Інгегерд, дочкою короля Олафа. 

… Тут прожив також хоробрий Інге, пізніше король Шведський, своє 

дитинство та юні роки. Такі оповіді літопису про постійні взаємні відносини 

наших зі шведами в ті віддалені часи» [22, с. 21]. 
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Під «нашими» П. Димша, звичайно ж, розуміє «предків росіян», а не 

українців. Але, визнання «норманської теорії» походження Київського 

Князівства на поч. XX ст. російським правником вбачається знаковим. Адже, 

боротьба у XVIII ст. офіційного ідеолога Російської Імперії М. Ломоносова з 

відомою «теорією Байєра-Міллера-Шльоцера» завершилась офіційним 

запереченням участі варягів у формуванні Київського Князівства, а сама 

категорія «Русь» почала безпідставно пов’язуватися, а пізніше навіть 

ототожнюватися з «Росією». 

Уникаючи більш глибоких наукових розвідок щодо особливостей і 

хронологічних рамок походження державності в слов’янських народів, 

відзначимо, що Київське та інші князівства загалом були співставними з 

багатьма іншими історичними державами Європи XI-X ст. і мали спільні 

проблеми: від охорони кордонів – до формування власних бюджетів. Хоча, 

згадок про фінансову основу княжої влади у цей період донині дійшло не 

багато.  

Відома українська дослідниця проблематики місцевих бюджетів Т. 

Бондарук обґрунтовує, що утвердженню місцевих фінансів на Українських 

землях передувало формування місцевого самоврядування за часів «Руської 

Правди» Ярослава Мудрого, коли було запроваджене місцеве звичаєве право. 

Як пише вчена: «І хоча на той час ще про місцеві фінанси не йшлося, проте 

адміністративно-господарські правовідносини, необхідні для їх 

функціонування, були створені» [5, с. 49]. Загалом погоджуючись із позицією 

про те, що місцеві фінанси і місцеві бюджети з’являються там і тоді, де 

утверджується місцеве самоврядування, відзначимо, що питання про фінанси і 

оподаткування на Українських землях виникли разом із утвердженням перших 

слов’янських князів. 

Беручи до увагу вже згадувану «Норманську теорію» походження 

державності в східних слов’ян, логічним було б передбачити, що варяги мали 

покладати на руські князівства, включаючи і Київське, данину. Але, як писав у 

сер. XIX ст. Ю. Гегемейстер щодо цього питання, «Рід нових Варязьких 

володарів був не підкорювачем туземців, ні рівним їм. Руські Князі, покликані на 

захист від зовнішніх ворогів, не змогли накласти на Слов’ян данину, якій 

піддавалися переможені народи, але вимагали від них, у винагороду за свою 

працю, кошти на утримання, і вводячи власні вітчизняні установи, ввели 

явища, дивні для настільки нової Держави» [11, с. 2]. 

Якими ж були «дивні» новели варягів (норманів) у сфері місцевих 

фінансів у Київській Русі? Очевидно, що йдеться про повинності та наймання 

варягів для ведення воєн, охорони від нападів з боку інших князів, шляхом їх 



ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи №2 (2) 2020 

72 

утримання, а також про данину «від двору», про яку згадує іще Нестор 

Літописець. Йдеться про відкуп Киян від варягів, які підтримували Володимира 

при зайнятті ним Київського престолу, у дві гривні «від чоловіка» (980 р.) [11, 

Додаток № 1].  

З часом данина (від слова «давати») стає фінансовою та матеріально-

технічною основою князівської влади у слов’ян. Її брали «з вогнища», «з 

димаря», «з двору», «від плугу» тощо. Данина з 883 по 1246 рік збиралася «по 

чорній куниці з людини» (883 р.), «по шлягу» (885 р.), по «від мужа 4 куни, від 

старост 5 гривень, від бояр 18 (80) гривень» (1018 р.), по «шкурі білого 

медведя, бобра, куниці, тхора і чорної лисиці з людиною» (1246 р.) [11, Додаток 

№ 1]. 

У Архангелських списках також згадується, що князь Олег брав з 

древлян дань «з чоловіка» («мужа»). При цьому, як зазначає Ю. Гагамейстер, 

ішлось не про все доросле чоловіче населення, а про глав родин («дворів»). Із 

часом ця данина стає усталеною, й збирається з міста в цілому. Зокрема, Нестор 

пише про збирання для варягів з Новгороду «гривень 300 на літо» [11, с. 14-15]. 

Цікаво Ю. Гагамейстер описує й саму процедуру збору податків у слов’янських 

князівствах: «Руські Князі проводили усе літо на війні, а решту року, 

починаючи із листопада місяця, кочували вони, за свідченням Косятнтина 

Багрянородного (de administrando imperi cap. IX) з двором і дружиною своєю, 

продовольствуючи себе і наближених своїх за рахунок підкорених народів і 

збираючи при цьому із них встановлену данину» [11, с. 15]. 

Окрім того, джерелом князівських доходів також були оброки і уроки, 

зміст яких у найбільш загальному вигляді зводився до особистих повинностей і 

проведення безоплатних робіт. До цих джерел також слід віднести військову 

добичу, князівську долю від контрибуцій. Значний відсоток з данини залишали 

для власних потреб  княжі намісники. До прикладу, «з 5000 гривень, які 

платили новгородці, Ярославль, будучи Намісником тамошнім, отримував 

1000; Ольга відправляла третю частину збираної нею у древлян данини в своє 

володіння в Вишгород» [11, с. 28]. 

Після хрещення в IX ст. Князя Володимира на Русі з’являється новий 

соціально-політичний і фінансово-економічний прошарок тодішнього 

суспільства - духовенство. Новим механізмом поповнення бюджетів з цього 

часу стали віри – грошові штрафи за вбивство людини, відомі як інститут 

композицій (з лат. compositio – «примирення»), який передбачав примирення 

через виплату викупів за скоєний злочин. Зазначене зумовлюється тим, що 

після запровадження християнства в слов’ян церква «сурово засуджувала 

«язицницьке» позбавлення життя «ближнього»» [23, с. 194], а також негативно 
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ставилась до кровної помсти. Застосування штрафів за вбивство передбачало 

відрахування з цього штрафу судового збору. 

Князівські бюджети також поповнювали судові збори, податки і митні 

збори. Щодо останніх, то «вони спочатку складалися з мита, яке сплачувалося 

торгівцями чи подорожуючими власникам землі за утримання доріг і ринків, і 

за право їхати по першим чи зупинятися на останніх. Тому, збори ці належали 

не верховній владі, і будь-який боярин, будь-який монастир присвоював собі це 

право. Таке ж зустрічається в Середні віки і в Західній Європі» [11, с. 44-45]. З 

цієї розлогої цитати можна зробити висновок, що мито стало важливим 

джерелом для власних доходів місцевих бюджетів. Зокрема, т.з. «вагові гроші», 

які збиралися в Новгороді, починаючи із XII ст., як мито з певної ваги товару, 

сприяло розвитку торгівельних портів і міст, де відбувалися торги і 

проводилися ярмарки.  

До джерел власних доходів тогочасних місцевих бюджетів слід віднести 

також надзвичайні податки, які «розкладалися здається на добровільний розсуд 

начальників, чи за розпорядженням суспільства» [11, с. 48]. Натомість, інститут 

данини втратив у цей час своє значення. Лише Новгород продовжував 

нерегулярно збирати данину з окремих фінських племен. А за короткий час 

слов’янські племена, як відомо, самі стали об’єктом завоювання й платниками 

данини. 

Період володарювання на українських землях татарів у XIII-XVI ст. 

призвів до втрати державності та встановлення системи фактичного васалітету 

над найбільшим серед слов’ян Київським Князівством, яке було 

трансформоване в Київську Метрополію. Твердження сучасників про те, що 

татарська навала та бездержавність «не перервали етнокультурний розвиток 

територій між Карпатами та Дніпром і тяглість етнічної самосвідомості 

українців» [17, с. 468] вбачається патріотичною, але не зовсім об’єктивною. 

Як відомо, з появою монголів у світі їх власна назва-топонім постійно 

змінювалася. У східних джерелах їх називали «улус Берке», «улус Узбека»; у 

європейських джерелах, у залежності від політичного контексту, знаходимо 

назву «королівство татар», «володіння імператора (король) татар», або ж 

поліетнічне – «татари»; у слов’янських літописах – це «татаро-монголи», 

«татаро-монгольське іго», а також «Золота Орда» та за низкою менших, 

місцевих орд (Мамаєва, Перекопська, Білгородська) [24, с. 8-13]. 

У 1239 р. нащадок Чінгісхана хан Батий почав завойовувати українські 

землі. Один загін татар взяв «копьем» (штурмом) і «избил» Переяслів; інший 

оточив «в силе тяжце» Чернігів і розбив військо Мстислава Глібовича. У 1240 

р. було взято в облогу та зруйновано Київ, який перетворився на «мізерне» 
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місто в 200 дворів. Батий віддав Київ Володимиро-Суздальському князю 

Ярославу Всеволодовичу, а по його смерті – Олександру Невському. Утім, 

жоден із них не в’їздив до Києва [25, с. 49]. Можемо передбачити, що втрата 

інтересу до Києва інших слов’янських князів, які вступили у договірні стосунки 

з татарами, призвела до послаблення світської влади на території Київського 

Князівства на користь влади духовної. Про це, зокрема, свідчить і факт 

отримання ханських ярликів Київськими метрополитами, які будуть 

проаналізовані далі.    

Татарське нашестя на Українські землі в XIII ст., з одного боку, стало 

можливим через конфлікти між князями «… в Галичі, на Волині, в Київі й 

Курську, Новгороді й Володимирі, Смоленську та Чернігові» [26, с. 304], а з 

іншого т.з. «темні віки» зруйнували публічну владу тогочасних слов’янських 

князів, знищили їх бюджетно-фінансову систему. Утім, з точки зору 

фінансового та податкового права, у цей час спостерігаємо й тенденція щодо 

упорядкування та уніфікації щонайменше на два з половиною століття 

тогочасної податкової системи.  

Зазначимо, що татарська адміністрація запровадила для підкорених 

слов’янських народів, включаючи українців, досить зрозумілу і універсальну 

систему збору податків. Як пише Ю. Гагамейстер, «татари здається прийняли 

за правило, що десята частина всього майна, мита і навіть люди у підкорених 

ними народів мали належати їм, що узгоджується й із тією обставиною, що 

військо їх складалося частково із підвладних їм народів … Татари все ж у 

подальшому переконалися в незручності десятинного податку, і тому почали 

брати подушні гроші, переписавши в оклад всі класи людей, крім духовенства. 

Таким чином і знатні (люди – автор.), як наприклад бояри, підтримали 

спочатку ці податки, але вони швидко встигли полегшити їх, і навіть, через 

подарунки, зовсім звільнилися від них. Тому, весь тягар залишався на черні; над 

10, 100, 1 000 людей визначені були татарами наглядачі, які після збору 

податків віддавали їх відкупщикам чи князівським чиновникам» [11, с. 56-57]. 

Щодо особливої ролі духовенства за часів татарської орди, то в текстах 

Ханських ярликів, які містяться в хрестоматії «Зібранні найважливіших 

пам’ятників з історії давнього Руського права» (1859 р.), йдеться про умови 

виплати Київськими метрополитами данини за текстами ханських ярликів. 

Зокрема, в Ярлику, хана Бердебека Метрополиту Київському Олексію в 1357 р., 

йдеться про «данину» й «збір», який мали сплачуватися «Татарському 

улусному й ратному князеві Бердебеку», але їх розміри не уточнювалися. 

Натомість, для сплати данини і зборів на користь татар, Метрополитові 

Київському ханом жалувалося право на збір із церковних домів, і городів, і 
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виноградників, і церковних людей. При цьому, в силу віротерпимості тодішньої 

релігії татар, останні зобов’язували молотись за них Метрополита Київського та 

«церковний люд», та гарантували їм свій захист [27, с. 426-427].   

У свою чергу, «татарські відкупщики» (баскаки), за свідченням того ж 

Ю. Гагамейстера, «були торгівцями різних народів, Хівінці, Козари, Жиди, і не 

мали інших видів, окрім власної вигоди …» [11, с. 58]. З часом, великі князі 

витіснили і підмінили собою баскаків і самі збирали данину, яку відправляли у 

Золоту Орду. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що біля трьох століть, з 

середини XIII ст. – до кін. XV ст., Київське та інші князівства та метрополії 

були окуповані татарської ордою та охоплені прийнятою в ній системою 

«десятинного» оподаткування. З часом, відтіснивши баскаків, слов’янські князі 

і метрополити, по-суті, стали частиною інституційної татаро-ординської 

податкової системи, і отримували із неї відому власну вигоду («… самі хани 

докоряли великим князям в тому, що вони збирали данину з підданих своїх 

непорівняно більшу, ніж платили до Орди …» [11, с. 136]), нерідко 

зловживаючи своїми правами «відкупщиків», та фактично знищили місцеві 

бюджети тодішніх громад. Разом із тим, великі князі й метрополити за «темних 

віків» створили фінансову основу для абсолютизацію своєї влади.  

Об’єктом татарської навали стало й Галицько-Волинське князівство на 

чолі з Данилом Галицьким, який у 1245-1246 році був змушений визнати 

залежність від Золотої Орди й отримати ярлик на княжіння, хоча від боротьби 

із татарами не відмовився. У 1253 році Данило погодився на унію з 

католицькою церквою та був коронованим папою Римським. Не отримавши 

допомоги у боротьбі Данило відмовився від унії й зі своїми силами повстав 

проти татарського воєводи Куремси. Але, під натиском нового татарського 

воєводи Бурандая Галицько-Волинське князівство в 1256-1259 роках остаточно 

потрапило під вплив Золотої Орди і перейшло на систему збору данини, 

охарактеризовану вище щодо Київського Князівства [25, с. 52-55]. 

Пізніше, починаючи із XIV ст., фінансові основи місцевого 

самоврядування та регіонального розвитку в Україні, за умови відсутності 

міжнародної правосуб’єктності як національної держави, перебували під 

впливом сусідніх держав. Відносно сприятливі умови для регіонального 

розвитку Українських земель стало перебування їх у складі Великого 

Князівства Литовського (толерантність до мови, культури і віросповідання). Як 

відомо, за часів князя Гедиміна в 1340 році вплив Великого Князівства 

Литовського або ж Литовсько-Руського князівства поширився на Галичину та 

Волинь.     
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За свідченням А. Чинчика, «За часів Великого Князівства Литовського 

зберігалась церковна «десятина», податкові пільги для вищих верств 

населення, поширеними були безкоштовні роботи селян на задоволення потреб 

князя і шляхти. Селяни залишались основним платником податків» [6. с. 64]. 

Але, після союзу литовського князя Ягайла з ханом Мамаєм та в силу поразки 

останнього в Куликовській битві 1380 року від Московського князя Дмитра 

Івановича (Донського), а також через зміцнення Тевтонського Ордену, позиції 

Великого Князівства Литовського похитнулися. Внаслідок укладення в 1385 

році Кревської унії та шлюбу в наступному році Ягайла з королевою Польщі 

Ядвігою, литовські й руські землі були приєднані до Корони Польської. У 

подальшому Польська Корона та Велике Князівство Литовське утворили у 1569 

році Річ Посполиту, до складу якої ввійшли Галичина, Холмщина, Волинь, 

Поділля, Брацлавщина, Київщина та Підляшшя. Ці українські землі почали 

щедро роздаватися Польською Короною власним магнатам і «королев’ятам», а 

населення було обкладене обтяжливими податками [3, с. 315, 343]. 

Певні преференції мали лише Українські міста, наділені Магдебурзьким 

правом (Magdeburger Weichbildrecht), відомим у Європі з кін. XII ст. На теренах 

України Магдебургзьке право у XIV-XVIII ст. було проголошено у Житомирі, 

Кам’янець-Подільському, Києві, Кременці, Львові, Луцьку, Мукачеві, 

Новгород-Сіверському, Пирятині, Полтаві, Прилуках і інших містах. Власне, ці 

«вільні міста» могли формувати відносно самостійні міські бюджети, які 

забезпечували їх життєдіяльність і розвиток.   

Інша частина України, Правобережна, за часів Хмельниччини, 

перебувала в стані національно-визвольної війни, яку іще називали козацькою 

революцією, та яка «… завершилась у вересні 1676 р. з припиненням 

функціонування державних інституцій Правобережної Гетьманщини» [28, с. 

353]. Закономірно, що перманентні козацькі війни і революції, драматичний 

вибір союзників між Москвою, Варшавою та Портою, не створили сприятливих 

умов для формування ефективних фінансових основ місцевого самоврядування 

в Україні. 

Н. Полонська-Василенко так пише про тогочасну фінансову систему 

України: «Фінанси України-Гетьманщини в XVII ст. були неподільно зв’язані з 

господарством гетьмана і мали натуральний характер. В основі державного 

господарства лежали реквізовані в польської шляхти землі, які стали 

власністю Війська Запорізького – давні «королівщини», що служили на 

утримання державних установ та урядовців. Селяни, що мешкали на цих 

землях, платили податки скарбові. З цього фонду приділяли рангові землі 

старшині і урядовцям … Постійні прибутки йшли від податків. За податковою 
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системою Гетьманщини оподатковувалось найбільш незаможну людність – 

селян і міщан, а козаки та монастирі податків не платили» [4, с. 190]. 

Отже, фінансово-податкову систему Гетьманщини, на наш погляд, 

складно вважати достатньою, а тим більше ефективною базою для розвитку 

місцевого самоврядування та регіонального розвитку України, а також для 

забезпечення діяльності національних органів публічної влади на місцях, за 

винятком Гетьмана та гетьманських старшин і полковників. Спроби Гетьмана 

Брюховецького роз’єднати майно Гетьмана і Запорізької Січі не мали успіху. 

Посада генерального підскарбія, як керівника державних фінансів, 

запроваджена цим гетьманом відродилася лише в 1728 році. 

Драматичної поразки армії Швеції та їх союзників – козаків, під 

керівництвом Гетьмана І. Мазепи, у Північній війні надовго відтермінувала 

реалізацію мрії українців про власну національну державу та бюджетно-

фінансову систему. Показово, що аж до краху Російської імперії І. Мазепа 

описувався у всіх наукових розвідках проімперських учених з неприхованою 

ворожнечею та презирством. Для прикладу, відомий історик Й. Павловський 

так описував переправу І. Мазепи і війська Карла XII у своїй роботі, 

присвяченій 200 річчю Полтавської битви: «Першим переправився Мазепа, 

якому треба було поспішати і потурбуватися про власний порятунок, не 

дочікуючись результатів перемовин з королем. Він встиг захопити з собою дві 

діжечки із золотом» [29, с. 95]. Російська історіографія містить і більш нищівні 

характеристики Гетьмана І. Мазепи, який намагався вибороти національну 

державність.   

Після поразки Швеції в Північній війні Українські землі на тривалий 

час потрапила під вплив Росії. Як звертає увагу А. Чинчик, «Показовим 

моментом у податковій політиці Петра І було введення 1724 року єдиного 

грошового та подушного податків. Згодом відбувалася поступова монетизація 

податків, тобто повна відмова від натуральних їх форм» [6, с. 53-54]. 

Проблема формування власних доходів місцевих бюджетів в Україні та 

фінансового забезпечення розвитку Правобережної України полягала в їх 

повному ігноруванні Російською Імперією.   

Давня проблема поєднання державних і приватних фондів бюджету 

після смерті Гетьмана І. Мазепи поставила під удар фінансування уряду в 

екзилі Пилипа Орлика. Як пише Н. Полонська-Василенко, П. Орлик, «обраний 

на гетьмана ввесь час витрачав на державні справи свої власні кошти» [4, с. 

191]. Це вплинуло й на текст Конституції Пилипа Орлика 1710 року, в якій 

відновлювався уряд підскарбія, а гетьман обмежувався в правах 

розпоряджатися «добром військовим» [30]. Але, Катерина II в XVIII ст. не лише 
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зруйнувала Запорізьку Січ, а і знищила всі інші паростки національної 

державності та місцевого самоврядування в Україні. Із 1781 року Гетьманщину 

було поділено на 3 намісництва: Київське, Чернігівське та Новгород-Сіверське. 

Малоросійську колегію та всі спеціальні установи з «українських питань» були 

скасовані.  

У ХIX ст. у Європі (Англія, Німеччина, Франція, Росія) та США 

сформувалася теорія та практика місцевого самоврядування, а також теоретико-

методологічні положення щодо місцевого оподаткування, прототип сучасної 

бюджетної системи, модифікацію якої використовували і продовжують 

використовувати багато держав світу. Підставою для розвитку місцевих 

бюджетів і оподаткування став розвиток місцевого самоврядування в більшості 

тогочасних європейських держав, включаючи і Російську імперію, до складу 

якої входила значна частина України.   

Український учений С. Іловайський на поч. XX ст. так описував місцеві 

фінанси: «Зазвичай держава доручає певні функції громадської діяльності 

місцевим союзам, в яких визначається й відкривається сфера для діяльності 

останніх. Жодне місцеве господарство не може бути само по собі суб’єктом 

фінансового верховенства. Якщо воно може встановлювати податки і різні 

збори та приймати примусові заходи щодо їх стягнення, то лише у силу 

повноважень, наданих йому державою» [15, с. 366].  

У другій пол. XIX ст. реформи місцевого самоврядування мали успіх і в 

Російській імперії, чому посприяло скасування Маніфестом 1861 р. 

кріпосництва та проведення наступного року селянської реформи. В 1862 році 

також було проведено реформу фінансового господарства імперії, результатом 

якої стало призначення міністра фінансів і концентрацію в його руках повноти 

державного управління фінансами. 

Після земської реформи 1864 року, в основу якої було покладено 

Положення про земські заклади, у 34 губерніях російської імперії створюються 

земства – органи місцевого самоврядування, які мали демократичний характер 

[5, с. 51]. Вони мали право оподатковувати нерухоме майно в містах та повітах 

та формувати інші земські збори, до яких належали акцизи на заклади з 

продажу напоїв та трактири, судове мито, збори за керування переправами, 

шляхами, свідоцтво на промислову продукцію та патенти заводів, та ін. 

Загальний закон визначав максимальні ставки в межах яких земства самостійно 

встановлювали земські збори. Крім того земства мали право встановлювати 

земські повинності, які мали цільовий характер та фінансували лікарні, школи, 

місцеву поліцію та інші соціально значимі сфери життя. 
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У 90-х роках XIX ст. повноваження земств було обмежене, бо частина 

земських повинностей встановлювалася не земствами, а державою. До того ж, 

як пише Н. Полонська-Василенко, утворення земств у 1864 році відбулося лише 

на Лівобережній і Південній Україні, тоді як «на Правобережжі, яке тільки 

пережило польське повстання, земство поширилось щойно в 1911 році, бо уряд 

боявся дати можливість польському шляхетству впливати на самоуправління 

цього краю» [4, с. 315]. 

До початку XX ст. фінансові основи місцевого самоврядування та 

фінансового розвитку на Українських землях були виснажені сусідніми 

імперіями, які не залишали для України жодних шансів на відродження. У 

цьому сенсі можемо погодитись із А. Чинчиком, який пише: «У період 

панування Речі Посполитої, подальшого поневолення Російською імперією та 

Австро-Угорської монархією, податковий тиск на населення продовжував 

бути дуже високим» [6, с. 64]. Закономірно, що тогочасні доволі жорсткі 

централізовані бюджетно-фінансові й фіскальні системи, як і відсутність 

національної державності, стримували розвиток місцевого самоврядування в 

Україні.  

Земські збори та повинності було скасовано в 1917-1918 рр., після 

ліквідації земського місцевого самоврядування. Але, Перша світова війна, а 

надалі й більшовицька революція призвели до краху Російської імперії, яка 

через свою архаїчність не змогла відповісти на виклики модернізації XX ст., в 

тому числі, й у частині формування ефективних місцевих бюджетів.  

У період національно-визвольної революції 1917-1922 років УНР, 

ЗУНР, Гетьманат П. Скоропадського та Директорія, в процесі національного 

державотворення створювали міністерства, які відали фінансами і податками, у 

складі урядів. Це, для прикладу, було Міністерство фінансів у складі Ради 

народних міністрів УНР, що існувала в січні-квітні 1918 року та ін. Разом із 

тим, нетривалий період національної державності не дозволив сформувати 

стабільну фінансову базу для розвитку місцевого самоврядування та 

регіонального розвитку. 

Після більшовицької експансії та встановлення радянської влади в 

Україні, з її наступним включенням у 1922 року до складу СРСР, було 

демонтовано національну фінансово-бюджетну систему, яка почала 

утверджуватися в Україні в 1917-1922 роках. Після НЕПУ (1922-1927 рр.) СРСР 

вдався до планової економіки та розбудови жорстко централізованої системи 

«рад всіх рівнів», які формувалися на безальтернативних виборах і діяли в 

складі радянського державно-партійного апарату. Цей період розвитку 

фінансових основ місцевого самоврядування та регіонального розвитку 
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передбачав забезпечення базових потреб громадян при їх максимальному 

оподаткуванню. 

Певна лібералізація радянської фінансової системи відбулася після т.з. 

«Перебудови», але значних змін для розвитку місцевого самоврядування вона 

не принесли. Утім, керівництво радянських союзних і автономних республік 

почали в кін. 90-х років XX ст. готувались до радикальних змін і все частіше 

залишали значну частину доходів в своїх республіканських бюджетах. Ці 

фінансові ресурси, в одних випадках, були розграбовані після розпаду СРСР, а 

в інших – використані для становлення національної державності 

пострадянських республік у 1991 році.    

Реформа місцевого самоврядування в незалежній Україні також має 

власну тривалу історію [8, с. 582-592]. Лише у період незалежності (1991-2020 

рр.) спроби реформування місцевого самоврядування в Україні здійснювалися 

декілька разів. Використовуючи попередні напрацювання, та здійснючи їх 

екстраполяцію на генезис бюджетів місцевого самоврядування та регіонального 

розвитку, можна виявити наступні п’ять основних етапів: 

 1991-1996 рр. – формування конституційної моделі місцевого

самоврядування в незалежній Україні, трансформація радянської системи «рад 

всіх рівнів» у пострадянську громадівську модель місцевого самоврядування, 

спочатку в Конституційному Договорі [31], який став альтернативою для 

примирення парламенту і глави держави після провалу низки проектів 

Конституції України і проекту Закону «Про державну владу та місцеве 

самоврядування в Україні, з одночасним збереженням пострадянської моделі 

формування місцевих бюджетів, яка передбачала їх перерозподіл з центру; 

 1996-2004 рр. - закріплення засад місцевого самоврядування в

Конституції (ст. 142 і ін.) [32] та законах України, зокрема в Законі України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» [33], та розбудова громадівської 

моделі місцевого самоврядування в Україні й запровадження окремих 

елементів бюджетної децентралізації;  

 2004-2014 рр. - спроби реформування місцевого самоврядування

шляхом прийняття законопроекту про внесення змін до Конституції України 

щодо удосконалення системи місцевого самоврядування (реєстр. № 3207-1), 

інші ініціативи щодо посилення владоспроможності територіальних громад і 

регіонів, включаючи проекти про запровадження в окремих регіонах зон вільної 

торгівлі (до прикладу, ідея запровадження porto franco в порту Одеси); 

 2014-2019 рр. - започаткування після Революції гідності 2014 року

системної реформи місцевого самоврядування та територіальної організації 
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публічної влади на засадах децентралізації та субсидіарності [34] та невдала 

спроба її закріплення в Законі про внесення змін до Конституції України (щодо 

децентралізації (№ 2217а) [35]; напрацювання законів про співробітництво 

територіальних громад [36] та їх добровільне об’єднання [37], а також 

прийняття закону [38] та стратегій і програм регіонального розвитку й їх 

реалізація; 

 2019-2020 рр. – переосмислення новообраним Президентом України і

Верховною Радою України IX скликання здобутків реформи місцевого 

самоврядування; курс на завершення процесу утворення в Україні ОТГ шляхом 

затвердження Кабміном перспективних планів розвитку територій громад 

областей до кін. 2020 року, а також на поглиблення фінансової децентралізації 

територіальних громад і регіонів; конституційні ініціативи щодо її 

продовження на регіональному рівні в кін. 2019 року [39] та на поч. 2020 року 

та розроблення механізмів поновлення та посилення власних доходів місцевих 

бюджетів після пандемії COVID-2019, як фінансової та матеріально-технічної 

основи розвитку регіонів. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Мета, завдання та 

обсяг однієї статті не дозволяють вичерпно розкрити проблематику генезису 

місцевих фінансів і бюджетів в Україні з найдавніших часів – до сьогодення. 

Кожен окремо взятий період генезису досліджуваного явища може бути 

предметом декількох подальших фундаментальних досліджень. Не всі з 

досліджуваних періодів розкриті пропорційно. Більша увага приділялася 

джерелам формування місцевих фінансів в Україні в IX-XV ст.ст. за варягів і 

татар, а також генезису місцевих фінансів і місцевих бюджетів у незалежній 

Україні (1991-2020 рр.). 

Разом із тим, дослідження дозволило виявити і охарактеризувати сім 

основних періодів генезису фінансових основ місцевого самоврядування та 

регіонального розвитку на Українських землях із найдавніших часів – до 

сьогодення, а саме: 

1 період (VIII-XIII ст.) - формування ранньофеодальної фінансової 

системи Київського Князівства (Русі) на базі варязької ленної системи та різних 

зборів і данини, які після хрещення Русі почали збирати не лише князі та бояри, 

а й метрополити; 

2 період (XIII-XVI ст.) – запровадження в Київському, Галицько-

Волинському та інших слов’янських князівствах татаро-ординської системи 

фінансів, заснованої на збиранні «десятини» від всього майна і прибутків 

«мужів» (глав «дворів»), спочатку ханськими баскаками, а надалі – великими 

князями і метрополитами, які використовували частину зібраного для 
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забезпечення власних місцевих бюджетів; запровадження в українських землях 

бюджетної системи Великого Князівства Литовського, а пізніше Польського 

Королівства та Речі Посполитої, які ігнорували потреби розвитку місцевого 

самоврядування в Україні;  

3 період (XVI-XVIII ст.) – козацького-гетьманська модель місцевих 

бюджету, за якої з населення продовжувала збиратися десятина і інші збори та 

мита, а бюджетом Війська Запорізького одноособово (іноді, разом із 

старшиною) розпоряджався гетьман; запровадження, з метою розділення 

публічних фінансів («скарбу») і гетьманської казни, посади підскарбія 

(«міністра фінансів, зборів і податків») у Конституції П. Орлика 1710 р.; 

4 період (XVIII – поч. XX ст.) – руйнування Катериною II Запорізької 

Січі та козацько-гетьманської фінансової системи і поширення на Українські 

землі фінансово-бюджетних систем Російської, Австро-Угорської та 

Отаманської (Південь України) імперій та Румунії (Буковина), які 

забезпечували фінансування регіонів за остатковим принципом; 

5 період (1917-1922 рр.) – незавершене формування системи місцевих 

бюджетів за доби національної революції (УНР, ЗУНР, Гетьманат, Директорія); 

6 період (1922 – 1991 рр.) – включення України до складу колишнього 

СРСР та запровадження щодо одержавленого місцевого самоврядування 

радянської моделі планової економіки і централізованого бюджетного 

фінансування, яка охопила і місцеві бюджети; 

7 період (1991 – 2020 рр.) – становлення, розвиток і реформування 

фінансової бази розвитку місцевого самоврядування та розвитку регіонів на 

засадах бюджетної децентралізації. 

Досліджені основні періоди утвердження, розвитку та модернізації 

місцевих бюджетів у незалежній Україні (1991-2020 рр.), очевидно, матимуть 

своє продовження. Так, у липні 2020 року, Верховна Рада України IX ст. дала 

старт подальшій реформі місцевого самоврядування, ліквідувавши 490 районів і 

утворивши 138. Укрупнення районів загалом сприятиме зміцненню фінансових 

основ і повновладдя територіальних громад і посиленню регіонів. Водночас, 

важливим завданням подальшої реформи місцевого самоврядування в Україні 

має стати збереження існуючої та розширення податкової бази місцевого 

самоврядування, як основи дохідної частини місцевих бюджетів.   
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ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК СКЛАДОВА В СИСТЕМІ 

ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

Анотація. Розвиток інтеграційних процесів та глобалізації вимагає 

підвищення рівня безпеки підприємств та стає необхідною умовою їх 

функціонування. Питання, пов’язані з еколого-економічною безпекою 

підприємств, зокрема, набувають актуальності в сучасних умовах швидкого 

розвитку виробництва і зовнішньоекономічних зв’язків та потребують 

подальших досліджень не тільки на рівні країни, а й на рівні регіонів і 

підприємств. Еколого-економічна безпека є одним з найбільш пріоритетних 

функціональних напрямів національної безпеки країни [1]. Глобалізація, 

інформатизація, забруднення навколишнього природного середовища 

актуалізують проблему забезпечення економічної безпеки та екологічного 

аспекту зокрема. 

Однією із задач, яка розв’язуються під час аналізу, оцінки або 

моделювання економічної безпеки держави, є задача вибору системи критеріїв. 

Визначення набору (системи) адекватних критеріїв дозволяє ефективно 

вирішувати задачі аналізу, порівняння та прогнозування стану економічної 

безпеки України. 
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У статті розглянуто існуючі підходи до визначення сутності екологічної 

безпеки. Набули подальшого розвитку підходи до змістовного наповнення 

екологічної безпеки підприємства як стану захищеності від негативних впливів 

внутрішнього та зовнішнього середовища та здатності швидко усунути загрози, 

забезпечити своє функціонування на основі екологічно орієнтованих техніко-

технологічних та управлінських інновацій, що унеможливлюють нанесення 

шкоди навколишньому природному середовищу, життю та здоров’ю людей. 

Отже, екологічну безпеку підприємства доцільно розглядати з двох позицій: як 

захищеність довкілля, людей від негативного впливу діяльності підприємства 

та захищеність підприємства від екологічних загроз. 

 Розглянуто та запропоновано основні типи екологічної безпеки. Показано, 

що при оцінюванні екологічної безпеки найчастіше використовуються 

категорії, що негативно відображаються на її економічній безпеці. Виявлено, 

що маються також позитивні категорії, але в методиках оцінювання вони 

практично не враховуються. Проаналізовано вплив екологічної безпеки 

підприємства на економічну безпеку через такі поняття як розвиток 

підприємства та його конкурентоспроможність. Удосконалено перелік 

економічних показників екологічної безпеки. 

Ключові слова: підприємство, екологічна безпека підприємства, 

негативний вплив, позитивний вплив, економічна безпека, показники.  
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ENVIRONMENTAL SAFETY OF THE ENTERPRISE AS A COMPONENT 

IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY INDICATORS OF THE 

STATE  

Abstract. The development of integration processes and globalization requires 

an increase in the level of security of enterprises and becomes a necessary condition 

for their functioning. Issues related to the environmental and economic security of 
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enterprises, in particular, are becoming relevant in today’s rapidly developing 

production and foreign economic relations and require further research not only at the 

national level but also at the level of regions and enterprises. Ecological and 

economic security is one of the most priority functional areas of national security [1]. 

Globalization, informatization, environmental pollution raise the issue of economic 

security and environmental aspects in particular.  

One of the tasks that is solved when analyzing, evaluating or modeling the 

economic security of the state is the task of choosing a system of criteria. Defining a 

set (system) of adequate criteria allows to effectively solve the problems of analysis, 

comparison and forecasting of the state of economic security of Ukraine.  

The article considers the existing approaches to defining the essence of 

environmental safety. Approaches to content of ecological safety of the enterprise as 

a state of protection from negative influences of internal and external environment 

and ability to quickly eliminate threats, to provide the functioning on the basis of 

ecologically oriented technical-technological and administrative innovations which 

prevent harm to environment and life have been further developed. human health. 

Therefore, the environmental safety of the enterprise should be considered from two 

positions: as the protection of the environment, people from the negative impact of 

the enterprise and the protection of the enterprise from environmental threats.  

The main types of ecological safety are considered and offered. It is shown that in 

assessing environmental safety, the categories that negatively affect its economic 

safety are most often used. It was found that there are also positive categories, but in 

the evaluation methods they are practically not taken into account. The influence of 

ecological safety of the enterprise on economic safety through such concepts as 

development of the enterprise and its competitiveness is analyzed. The list of 

economic indicators of ecological safety has been improved.  

Keywords: enterprise, ecological safety of the enterprise, negative impact, 

positive impact, economic security, indicators.  

Постановка проблеми. Питання екологічної безпеки, зменшення впливу 

діяльності підприємств на навколишнє середовище та забезпечення їх 

економічної безпеки є одними з найактуальніших питань сьогодення. 

Підприємства здійснюють свою діяльність не в природному, а в створеними 

цими підприємствами техногенному середовищі, яке в свою чергу, продукує 

все більше загроз і небезпек для їх функціонування та розвитку. Тому 

дослідження екологічної безпеки є вкрай важливими.  

На сьогодні загальновизнані загрозливі тенденції зростання залежності 

суспільства від природного середовища через вичерпання природних ресурсів, 
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зменшення асиміляційного потенціалу навколишнього середовища, втрати ним 

первинних властивостей. Основними причинами цього є прийняття екологічно 

необґрунтованих рішень; неефективне використання природних ресурсів; 

споживацьке ставлення до природних ресурсів, домінування поточних інтересів 

над перспективними; недосконале екологічне обґрунтування проектів; 

недосконалість системи державного управління, законодавчого забезпечення, 

організаційних механізмів у природокористуванні. Тому постає нагальна 

потреба реформи інститутів корпоративного екологоорієнтованого управління. 

Йдеться не просто про імплементацію екологічних імперативів у структуру 

управління підприємством, а переорієнтацію мислення, системи прийняття 

управлінських рішень, критеріїв ефективності згідно принципів 

екоефективності та екосправедливості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняття екологічної безпеки 

вперше було застосоване у 1974 р. у США, у праці генерала М. Тейлора 

«Законні вимоги національної безпеки», де автор наголосив на тому, що 

основні загрози національній безпеці США розвиваються у невійськовій сфері. 

Вже у 90-х роках минулого століття американські політологи дійшли висновку, 

що вичерпання природних ресурсів та деградація довкілля поглиблюють розрив 

між економічною та соціальною сферами. Отже, різні публікації, статті, а також 

дискусії призвели до того, що в США поняття «екологічна безпека» було 

включено до концепції національної безпеки [1]. 

Поняття екологічної безпеки можна розглядати у різних масштабах – як 

локальних, регіональних, так і в глобальних. Проте екологічна безпека є 

обмеженою у часі та просторі, тобто зміни, які відбулись тепер, можуть стати 

незворотними завтра, зміни, які відбуваються у локальних межах, можуть 

перейти у глобальні [2]. 

Розповсюдженими є дослідження ресурсно-екологічної безпеки держави 

та регіону (наприклад, у роботі Д.В. Зеркалова [3]). Серед науковців, що 

працюють в сфері економіки підприємств, найбільше праць містять поняття 

«екологічна складова економічної безпеки», що показано в працях О.В. 

Нусінової [4], С.М. Ілляшенко [5] та інших науковців. Крім цього, О.В. 

Ілляшенко, О.І. Будрик та інші вчені уживають термін «еколого-економічна 

безпека» [6], а О.М. Молодецька та інші науковці використовують поняття 

«соціально-екологічна безпека» [7]. Тому виникає необхідність в уточненні 

понятійного апарату щодо економічної основи екологічної безпеки з 

урахуванням економічної безпеки підприємства.  

Крім того проблема оцінки економічної безпеки розглядалася 

В.І.Мунтіяном, О.І.Черняком, А.В.Ставицьким, В.М.Геєцем, А.І.Сухоруковим, 
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Т.С.Клебановою, Ю.М.Харазішвілі, О.В.Баженовою та іншими українськими 

науковцями-економістами [8-15]. Загальновизнаним є те, що критеріальна 

оцінка економічної безпеки повинна охоплювати з-поміж інших такі 

характеристики як: природно-ресурсний потенціал, ефективність його 

використання та розвитку; індикатори конкурентоспроможності економіки; 

показники цілісності території та економічного простору; показники 

спроможності протистояти зовнішнім та внутрішнім економічним загрозам; 

якість життя (в т.ч. стан навколишнього середовища) [13-15]. 

Метою статті є дослідження економічної основи екологічної безпеки в 

контексті діяльності органів публічної влади та з урахуванням забезпечення 

економічної безпеки підприємства.  

Виклад основного матеріалу. Екологічна безпека – це стан 

навколишнього природного середовища, при якому забезпечується 

попередження погіршення екологічної обстановки та виникнення небезпеки для 

здоров’я населення. Дотримання такого стану забезпечується державою 

шляхом запровадження широкого комплексу взаємопов’язаних економічних, 

технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів, направлених 

на реалізацію екологічних прав громадян України [16]. 

Безпека підприємства в екологічній сфері - це захист від руйнівного 

впливу природних, техногенних чинників і наслідків господарської діяльності 

підприємства. Повені, землетруси, смерчі, зсуви ґрунту, лавини можуть завдати 

величезної шкоди майну підприємства, здоров’ю працівників. На практиці 

передбачити природні катастрофи неможливо, однак потрібно вжити всіх 

заходів, щоб наслідки стихійних лих були мінімальними для підприємства. 

Одним із найголовніших заходів забезпечення екологічної безпеки – є 

здійснення державного контрою за її дотриманням юридичними та фізичними 

особами. І це не дивно, оскільки майже будь-яка господарська діяльність 

здатна, в тій чи іншій мірі, нанести шкоду навколишньому природному 

середовищу чи здоров’ю населення, яке проживає в районі провадження 

діяльності. 

Реалізація даного контролю здійснюється державою відповідно до Закону 

України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 

1991 року № 1264-XII  [16], через Міністерство екології та природних ресурсів 

України (Мінприроди України), його місцеві структурні підрозділи чи державні 

установи, які знаходяться у його підпорядковані. Відповідно до положень цього 

закону, будь-які діючі підприємства, установи і організації зобов’язані 

виконувати основні вимоги екологічної безпеки, які здійснюються шляхом 
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розробки та практичного виконання проектної, нормативно-дозвільної та 

внутрішньо-регламентної екологічної документації суб’єкта господарювання. 

З одного боку, безпека підприємства в екологічній сфері являє собою захист від 

руйнівного впливу природних, техногенних чинників і наслідків господарської 

діяльності підприємства, а з іншого боку, в результаті господарської діяльності 

саме підприємство може стати джерелом небезпеки для навколишнього 

середовища [17]. Разом із цим, зауважимо, що в цьому твердженні немає 

прямого указання на поняття «екологічна безпека», що потребує додаткового 

уточнення (табл. 1).  

Недотримання умов екологічної безпеки призводить до збільшення 

витрат підприємства. Зокрема, якщо є шкідливе виробництво, зростають 

відповідні доплати, витрати на виплату пільгових пенсій, компенсації при 

професійних захворюваннях, травмах на виробництві. Якщо підприємство 

використовує природні ресурси, то стають платниками збору за спеціальне 

використання природних ресурсів на основі встановлених нормативів і лімітів, 

що відноситься до витрат на виробництво. 

Понаднормове використання оплачується з прибутку. Аналогічна 

ситуація зі збором за забруднення навколишнього природного середовища, що 

встановлюється на основі фактичних обсягів викидів і лімітів. 

В цьому контексті екологічна безпека пов’язується з: 

– відсутністю суттєвих збитків для навколишнього середовища завдяки

використанню еколого-безпечних технологій, застосування екологічно чистого 

виробництва або використання очисних споруд, які мінімізують негативні 

впливи (викиди в атмосферу, скиди у воду, забруднення грунтів не 

перевищують ГДН); 

Таблиця 1 

Окремі з існуючих термінів щодо екологічної безпеки з урахуванням 

економічної безпеки 

Термін щодо 

економічної безпеки 

Дефініція терміну, її автор і джерело 

Екологічна безпека 1) Стан захищеності особистості, суспільства й держави від 
наслідків антропогенного впливу на навколишнє середовище, а 
також стихійних лих і катастроф. Загрозу екологічної безпеки може 

представляти діяльність фізичних і юридичних осіб, а також інших 

держав, пов’язана з навмисним і ненавмисним впливом на 
навколишнє середовище, а також стихійні природні процеси і явища, 

Д.Зеркалов [18].

2) Складний системний процес, який виявляється при взаємодії 
природних, економічних і соціальних чинників, А.Б. Качинський 
[19]. 
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Екологічна безпека 
підприємства 

1) Це гарантії економічного розвитку підприємства, на основі

безпечного використання зовнішнього і внутрішнього соціально-

економічного, природноресурсного та мінеральносировинного

потенціалу, О.В. Ілляшенко, О.І. Будрик [20];

2) Стан захищеності економічних інтересів підприємства від

реальних і потенційних екологічних загроз, що створюються в 

результаті виробничої діяльності об’єктів господарювання внаслідок

екологічно необумовленої діяльності, за умови мінімізації

негативного впливу роботи самого підприємства на навколишнє

середовище і суб’єктів виробничого процесу, І.В. Федотова [21]; О.І. 

Судакова, Д.А. Судакова [22]. 

Еколого-економічна 

безпека 

підприємства 

Це стабільний збалансований розвиток підприємства в умовах 

ефективного та результативного управління, спрямований на 

мінімізацію негативних економічних, екологічних та соціальних 

наслідків його функціонування як елемента еколого-економічної 

системи, що характеризуєтьсястійким зниженням збитку довкіллю 

[7]. 

– відсутністю негативного впливу на здоров’я людей – жителів території,

де розміщене підприємство і працівників підприємства; 

– дотриманні норм чинного екологічного законодавства та зменшення

витрат і втрат від забруднення навколишнього середовища; 

– створення на підприємствах безпечних умов праці, забезпечення техніки

безпеки; 

– можливістю отримання переваг за умови екологобезпечної діяльності

(підвищення конкурентоспроможності за рахунок позитивного іміджу, 

зниження непродуктивних витрат, збільшення прибутків за рахунок вищих цін 

на екологічно чисту продукцію; підвищення експортного потенціалу). 

Друга позиція, пов’язана з зовнішніми загрозами екологічній безпеці 

підприємств, визначається, в першу чергу, сферою та специфікою їх діяльності. 

Зокрема, для підприємств сільськогосподарської сфери, лісового господарства 

та інших підприємств-природокористувачів, важливі природно-кліматичні, 

природоресурсні умови, відсутність природних та техногенних катаклізмів. Для 

багатьох закладів сфери послуг важливе чисте довкілля, повітря, наявність 

непорушених екосистем, якісної прісної води (туризм, рекреація). 

Типами екологічної безпеки, які також здійснюють взаємний вплив одна 

на одну є:  

– екологічна безпека самого підприємства в контексті її впливу на його

стейкхолдерів. Даний тип екологічної безпеки поділяємо на внутрішню 

екологічну безпеку (безпеку внутрішніх стейкхолдерів підприємства у розрізі 

безпеки на робочих місцях, захисту від професійних захворювань, травм тощо) 
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та зовнішню екологічну безпеку (безпеку усіх зовнішніх стейкхолдерів 

підприємства);  

– екологічна безпека усіх стейкхолдерів підприємства в контексті її впливу

на дане підприємство. 

Варто відмітити, що діяльність підприємств, що порушує встановлені 

умови та вимоги, може бути обмежена, тимчасово заборонена або призупинена 

органами Мінприроди (ст. 12 Закону України № 2707 «Про охорону 

атмосферного повітря в редакції від 18.12.2017 р.») [23].  

Отже зазвичай, при оцінюванні екологічної безпеки, використовуються 

категорії, що негативно відображаються на її економічній безпеці. Проте 

маються й позитивні, але в методиках оцінювання їх практично не враховують 

(табл. 2). 

Таблиця 2 

Категорії екологічної безпеки, що позитивно впливають на економічну 

безпеку підприємства 

Назва категорії Сутність категорії, її автор і джерело 

Підвищення 

рівня екологічної 

відповідальності 

Підвищення конкурентоздатності та інвестиційної привабливості; 

А.А. Алимов [24]. 

Система економічного 

стимулювання 

1) Заохочення, до яких відносяться такі інструменти: податкові 
пільги, надання цільових субсидій і дотацій для здійснення 
природоохоронних заходів, надання пільгових кредитів 
господарствам, які ведуть екологічно безпечне землеробство, 
підвищують родючість ґрунтів, встановлення підвищених 
закупівельних цін на екологічно чисту продукцію;

2) Економічні вигоди: зниження витрат у результаті економії 
природних ресурсів, переробки відходів, зростання доходів за 
рахунок екологічних товарів, підвищення 
конкурентоспроможності, нових ринків збуту;

3) Стратегічні вигоди: поліпшення іміджу підприємства, зростання 

продуктивності праці, виконання екологічних вимог; С.В. 

Щербина [25]. 

Організаційно- 

економічні заходи 

щодо забезпечення 

охорони 

атмосферного повітря 

1) Надання    підприємствам,   установам,   організаціям   та 
громадянам - суб’єктам підприємницької діяльності податкових, 
кредитних та інших пільг у разі впровадження ними 
маловідхідних, енерго- і ресурсозберігаючих технологій, 
застосування заходів щодо регулювання діяльності,

що впливає на клімат, здійснення інших природоохоронних 
заходів з метою скорочення викидів забруднюючих речовин та 
зменшення рівнів впливу фізичних і біологічних факторів на 
атмосферне повітря;

2) участь   держави   у   фінансуванні   екологічних   заходів   і 
будівництві об’єктів екологічного призначення [ст. 22 Закону [16]. 
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Очевидно, що підприємства зацікавлені в забезпеченні балансу 

економічних й екологічних інтересів у контексті економічної безпеки їх самих 

та її впливу на безпеку своїх внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів.  

Отже, на основі узагальнення існуючих думок науковців, пропонуємо 

перелік економічних показників екологічної безпеки через які здійснюється 

прямий вплив на економічну безпеку підприємства диференціювати на поточні 

та довгострокові, у межах яких виділити:  

1) поточні витрати на охорону навколишнього середовища: витрати на

охорону і раціональне використання водних ресурсів, на охорону атмосферного 

повітря, на охорону навколишнього середовища від відходів виробництва і 

споживання, на рекультивацію земель тощо;  

2) екологічні платежі: плата за допустимі викиди (скиди) забруднюючих

речовин; плата за наднормативні викиди (скиди) забруднюючих речовин; 

засоби (позови) і штрафи, стягнення за відшкодування шкоди, заподіяної 

порушенням природоохоронного законодавства;  

3) капітальні витрати на ремонт основних засобів, у т.ч. основних засобів

з охорони навколишнього середовища; 

4) витрати, які підвищують екологічну та економічну ефективність

впроваджуваних заходів виробничого, технологічного характеру тощо; 

5) економічні вигоди (заохочення, пільги тощо) від заходів щодо

екологічних поліпшень. 

Слід указати, що окремі з наведених витрат можуть бути як поточними, 

так і довгостроковими.  

З метою мінімізації негативного впливу екологічної безпеки на 

економічну, пропонуємо створити на підприємстві резервні фонди страхування 

їх соціальної відповідальності.  

Висновки. На основі зазначеного можна стверджувати, що екологічна 

безпека підприємства – це, з одного боку, стан захищеності від негативних 

впливів внутрішнього та зовнішнього середовища, з другого – його здатність 

швидко усунути загрози, забезпечувати своє функціонування на основі 

екологоорієнтованих техніко-технологічних та управлінських інновацій, що 

унеможливлюють нанесення шкоди навколишньому природному середовищу, 

життю та здоров’ю людей. 

Еколого-економічній безпеці підприємства властивий подвійний 

характер: з одного боку, вона забезпечує можливість власного функціонування, 

з іншого – є частиною (елементом) економічної безпеки системи вищого рівня і 



ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи №2 (2) 2020 

97 

суб’єктом,який функціонує у складному до змін ринкової кон’юнктури 

середовищі з урахуванням екстернальних ефектів (наслідків від забруднення 

навколишнього природного середовища), що впливає на економічні інтереси 

суб’єктів господарювання.  

На нашу думку, стратегія еколого-економічної безпеки підприємства 

повинна враховувати тривожні тенденції погіршання еколого-економічної 

ситуаціїта стати одним із найважливіших національних пріоритетів, що 

потребує посиленої уваги з боку владних структур. Адже політика еколого-

економічної безпеки стане дійовою за умов бездоганності визначення її 

стратегії. 

Стратегія еколого-економічної безпеки передбачає визначення мети і 

завдань системи її гарантування, напрямів, форм і методів застосування 

відповідних засобів, створеннярезервів для нейтралізації та локалізації 

можливих загроз. 

Важливо чітко окреслити стратегічні цілі й не плутати їх з тактичними 

заходами, інколи вимушеними, але потрібними задля досягнення певної 

стратегічної мети. Отже, визначення стратегії і тактики сприятиме 

повноцінному функціонуванню системи гарантування еколого-економічної 

безпеки, здійсненню ефективної політики її реалізації. 

Оскільки екологізація виробництва відображає довготермінові цілі 

розвитку підприємства, екологічну безпеку в системі менеджменту 

підприємства доцільно розглядати як критерій прийняття стратегічних рішень 

щодо: забезпечення відповідності усіх аспектів функціонування підприємств 

вимогам чинного екологічного законодавства та національних і міжнародних 

екологічних стандартів; забезпечення екологічного оздоровлення та 

відтворення порушених екосистем; використання екологобезпечних ресурсів та 

технологій; підготовки фахівців, які приймають екологовмотивовані 

управлінські рішення; використання в системі управління підприємствами 

екологічного менеджменту; формування ефективної системи інформаційно-

аналітичного забезпечення управління екологічною безпекою. 
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ЕКОНОМІІЧНІ ОСНОВИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРІВ

НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ: ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД

Анотація. Розглянуто сутність поняття «адміністративні послуги» 

сучасні основи їх розподілу, фінансування й законодавчого запровадження в 

Україні. Вивчено кращий закордонний досвід стосовно надання та формування 

адміністративних послуг органами державної виконавчої влади та місцевого 

самоврядування. Вивчення досвіду розвинених держав світі щодо надання 

адміністративних послуг показало значну диференціацію у їх кількості й 

класифікації між розвинутими країнами та країнами пострадянського простору. 

У даній роботі розглянуто кращий закордонний досвід функціонування ЦНАП з 

метою покращання їх роботи в Україні – Польщі, Франції, Німеччини, 

Азербайджану, Ізраїлю. У даній статті авторами узагальнено зарубіжний досвід 

функціонування механізмів державного управління процесами надання 

адміністративних послуг населенню. Виявлено, що більшість держав має свій 
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власний досвід у цій сфері, який зумовлений правовими, політичними, 

культурними й історичними особливостями кожної зі країн. Надання 

державних послуг (публічних, адміністративних, муніципальних) визначено 

процесом проведення адміністративних реформ із значною увагою до відносин 

органів влади, населення та організацій під час надання цих послуг. У 

дослідженні застосовано системний підхід. Запропоновано основні заходи 

удосконалення процесу надання адміністративних послуг на основі кращого 

досвіду розвинених країн світу. Запропоновано пріоритети підвищення якості 

надання адміністративних послуг в Україні: затвердження державних 

стандартів якості надання послуг й проведення постійного державного 

моніторингу процесу надання послуг та оцінювання якості послуг, що 

надаються; створення механізму вивчення потреб громадян у послугах та 

задоволеності щодо їх надання; розробка комплексу інноваційних послуг 

(наприклад, «єМалятко»). 

Ключові слова: центр надання адміністративних послуг, економіка, 

системний підхід, міжнародна співпраця, управління, органи місцевого 

самоврядування. 
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ECONOMIC FOUNDATIONS FOR IMPROVING THE ACTIVITIES OF 

ADMINISTRATIVE SERVICES CENTERS: INTERNATIONAL 

EXPERIENCE 

Abstract. The essence of the concept of «administrative services» has been 

considered the modern fundamentals of their distribution, financing and legislative 

implementation in Ukraine. The best foreign experience regarding the provision and 

formation of administrative services by the state executive authorities and local self-

government have been studied. The study of the experience of developed countries in 

the world to provide administrative services showed significant differentiation in 

their number and classification between developed countries and the post-soviet 

countries. This paper considers the best foreign experience of the administrative 

services centers (ASC) functioning to improve their work in Ukraine – Germany, 

Poland, France, Azerbaijan, and Israel. In this article, the authors summarized foreign 

experience of functioning mechanisms of public administration of administrative 

services provision to the population. It is discovered that most states have their own 

experience in this field, which is conditioned by legal, political, cultural and historical 

peculiarities of each country. The provision of public services (public, administrative, 

municipal) has been defined by the process of conducting administrative reforms with 

considerable attention to the relations between the authorities, population and 

organizations during the provision of these services. A systematic approach has been 

applied in this study. The main measures for improvement of administrative services 

provision based on the best experience of the developed countries have been 

suggested. The following priorities for increasing the quality of administrative 

services in Ukraine have been proposed: approving state standards of quality of 

service provision and conducting permanent state monitoring of the service provision 

and evaluating the quality of services provided; creation of a mechanism for studying 

the needs of citizens in the services and satisfaction regarding their provision; 

development of a complex of innovative services (for example, «еMalyatko»). 

Keywords: administrative services center, economy, systematic approach, 

international cooperation, management, local self-governing bodies. 

Постановка проблеми. За останні роки у світі спостерігається бурхливий 

розвиток надання адміністративних послуг, що і в Україні набуло особливої 

актуальності й стало одним із найважливіших завдань сучасності. Це питання 

створює реальне підґрунтя до забезпечення соціальної політики державою, 

підвищення стандартів життя, а отже – й економічного благополуччя 

населення, сприяє демократичному розвитку держави й суспільства. Проте 
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система надання адміністративних послуг може набрати елементів системності 

лише завдяки розвитку демократичних засад управління суспільством, 

ефективного функціонування державного управлінського апарату у цій сфері. 

Така ситуація вимагає максимальної концентрації зусиль усіх гілок влади та 

органів місцевого самоврядування у сфері формування й надання 

адміністративних послуг. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням питання 

якісного надання адміністративних послуг займалася чисельна кількість 

вітчизняних науковців – О. Ф. Андрійко, К. К. Афанасьєв, Н. О. Армаш, А. 

Баб’як, Є. О. Романенко, А. М. Школик, В. Тимощук та багатьох інших [1; 2-

20].   

Мета статті: на основі системного підходу здійснити узагальнення 

поняття «адміністративні послуги», розглянути можливість імплементації 

досвіду розвинутих демократичних країн щодо управління наданням 

адміністративних послуг та їх економічного розвитку в Україні, дослідження 

перспектив  впровадження нових форм і видів адміністративних послуг в 

Україні на основі досвіду розвинених держав світу.   

Виклад основного матеріалу. Адміністративні послуги  – це публічні 

(державні й муніципальні) послуги, які надають органи виконавчої влади, 

виконавчі органи місцевого самоврядування та інші уповноважені суб’єкти, й 

надання їх пов’язано зі реалізацією владних повноважень [1]. Процес надання 

адміністративних послуг в Україні здійснюється згідно національного 

законодавства, яке складається із Конституції України, Закону України «Про 

адміністративні послуги», та інших законів, прийнятих відповідно до них 

нормативно-правових актів, що регулюють відносини в цій сфері. 

Нині необхідно зважено підходити до запровадження нових видів послуг 

і враховувати можливості людських, фінансових й технічних ресурсів задля 

надання якісних послуг. Неприпустимі ситуації, коли адміністрацією органу 

влади вирішено видавати дозволи, хай і обґрунтовано, але при цьому ще не 

вирішено до кінця питання процедури надання цієї послуги і не створено 

матеріально-організаційних умов для її забезпечення. Стосовно «локальних» 

адміністративних послуг у частині перегляду й вдосконалення організації їх 

надання, нині більшу активність повинні проявляти органи місцевого 

самоврядування. Як показує практика, в багатьох випадках у локальних актах 

недостатня увага приділяється процедурному аспекту 

регулювання.  Розглянемо взаємозалежність між суб’єктом надання послуг в 

Україні та джерелами їх фінансування (табл. 1). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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Таблиця 1. Взаємозв`язок типів послуг, суб`єктів надання й джерел 

фінансування послуги 

Тип послуги 

Суб’єкт надання послуги 
Джерела фінансування 

послуги 

Орган 

державної 

влади 

Адміністративний 

орган 
Орган 

самовря-

дування 

Державне 

підпри-

ємство 

Суб’єкти 

інших 

форм 

власності 

Державний 

бюджет 

Місцевий 

бюджет 

Фінансові 

активи 

підприємств 
держав-

ний 

недер- 

жавний 

Державна + + +* +* + * + 

Адміністративна + + + + + * + + 

Муніципальна + + ** + ** + 

Соціальна + + + + + * + + 

Господарська + + + + + 

* За умови наявності повноважень від органу державної влади.

** За умови наявності повноважень від органу самоврядування.

Проведене дослідження процесу надання адміністративних послуг в 

Україні на прикладі Рівненської області, вивчення організаційної структури 

центрів надання адміністративних послуг, їх функцій і повноважень, основних 

статистичних показників кількості наданих адміністративних послуг для 

населення,  аналіз перспектив впровадження кращого закордонного досвіду 

дозволило сформувати такі основні результати даного наукового дослідження.  

1.Вивчення досвіду розвинених держав світу щодо надання 

адміністративних послуг показало значну диференціацію у їх кількості й 

класифікації між розвинутими країнами та країнами пострадянського простору. 

Зокрема, у більшості нових країн-членів ЄС (Латвії, Чехії, Угорщині) прийнято 

закони «Про місцеві органи влади», згідно зі положеннями яких органи 

місцевого самоврядування мають право самостійно вирішувати питання й 

потреби місцевого значення, а також шляхом організації і фінансування 

процесів і процедур надання муніципальних послуг. Наприклад, Закон Латвії 

«Про місцеві органи влади» однією з головних функцій передбачає надання 

якісних муніципальних послуг населенню, а законодавство більшості країн ЄС 

розмежовує муніципальні послуги за такими критеріями, як обов’язкові, 

необов’язкові. При цьому органи самоврядування мають право вирішувати 

питання щодо фінансування й надання  послуг, які не передбачено законом. 

Латвія демонструє ефективну роботу «Порталу латвійських державних і 

муніципальних послуг», реалізовуючи концепцію надання е-послуг й 

застосовуючи електронний підпис. Литва теж характеризується сформованою 

електронною інфраструктурою, зокрема – бібліотекою, порталу водіїв, 

реєстрацією приватних підприємств, акціонерних товариств тощо, в країні 

впроваджено електронну систему обслуговування мешканців. Неможливо 

оминути увагою досвід країни, яка вжила значних заходів з інтернетизації – 

Естонії. Тут ефективно поєднані уніфіковані реєстри, поширені е-послуги 
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(земельний реєстр, школа, податки, банк, пацієнт, поліція та ін.), діють 

Державний портал е-послуг, електронні бази даних, електронний 

документообіг, в обігу електронна та мобільна ID-карти. Запроваджено 

цифровий підпис за допомогою ID-карти і технології  «Перехрестя» – 

використання одночасно кількох баз різних установ через єдиний портал [2; 4; 

6; 12; 17; 19]. 

У країнах Північної Америки та Європейського Союзу поняття «публічні 

послуги», також є недостатньо систематизованим і позначає досить широкий 

спектр взаємодії влади зі населенням. Зокрема, у США модель діяльності 

федеральних державних органів за функціональними ознаками сконцентровано 

в чотирьох сферах, а саме: підтримка процесу надання послуг; послуги для 

громадян; способи надання послуг; управління державними ресурсами [2-9]. 

При цьому «послуги для громадян» охоплюють 19 напрямів діяльності 

(економічного розвитку, внутрішньої безпеки, оборони, національної безпеки, 

енергетики, охорони здоров’я, соціальних послуг, освіти, науки й інновацій, 

транспорту та ін.), кожен із яких розділено на окремі піднапрямки. Потрібно 

звернути увагу на той факт, що найповнішу класифікацію спектру публічних 

послуг розроблено саме у Німеччині. Послуги федерального уряду (близько 400 

видів) за змістом класифіковано на вісім типів, причому понад 70% від 

загальної кількості послуг належать тільки до трьох із них, а саме: збору, 

оброблення та надання загальної й спеціалізованої інформації, опрацювання 

заяв і звернень до державних органів, а також надання допомоги в отриманні 

різних форм фінансової допомоги, участі в конкурсах на отримання грантів й т. 

ін. [2-6; 10]. 

2. Забезпечення ефективного функціонування ЦНАП в Україні переважно

залежить від зацікавленості та активної позиції керівників місцевих органів 

влади. Зокрема, від їх рішень залежать фінансування діяльності ЦНАП, 

укомплектованість штату працівниками, налагодження конструктивної 

співпраці ЦНАП із територіальними підрозділами центральних органів 

виконавчої влади, а також впровадження сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій. Незаперечний вплив на процес забезпечення 

належної якості надання адміністративних послуг у ЦНАП має проведення 

регулярного моніторингу їх діяльності, що дозволяє виявити окремі недоліки 

організації роботи ЦНАП. В Україні моніторинг й оцінювання якості надання 

адміністративних послуг у ЦНАП проводять як органи державної влади, так й 

органи місцевого самоврядування, а також громадські організації щодо 

дотримання вимог Закону України «Про адміністративні послуги». Нині 

нараховується близько триста послуг, що здатні надавати ЦНАП для населення 
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і підприємницьких структур. Перелік адміністративних послуг є надзвичайно 

широким. На основі аналізу науково-методичної літератури проведено 

рейтинґування послуг за частотою звернень громадян. Виявилося, що 

найбільшим попитом користуються послуги щодо видання закордонних 

паспортів, проведення державної реєстрації юридичних осіб, видачі довідок з 

реєстру документів дозвільного характеру, видача будівельних паспортів 

забудови земельної ділянки, видача посвідчень особам, які одержують 

державну соціальну допомогу та ін. Надання адміністративних послуг в Україні 

здійснюється згідно Закону України «Про адміністративні послуги», 

прийнятого від 6 вересня 2012 року, № 5203-VI [1]. 

3. У даній роботі розглянуто кращий закордонний досвід функціонування

ЦНАП з метою покращання їх роботи в Україні – Франції, Німеччини, Польщі, 

Азербайджану, Ізраїлю. Авторами узагальнено зарубіжний досвід 

функціонування механізмів державного управління процесами надання 

адміністративних послуг населенню. Виявлено, що більшість держав має свій 

власний досвід у цій сфері, який зумовлений правовими, політичними, 

культурними та історичними особливостями кожної зі країн. Надання 

державних послуг (адміністративних, публічних, мініципальних) визначено 

процесом проведення адміністративних реформ із значною увагою до відносин 

органів влади, населення та організацій під час надання цих послуг. Переважно, 

у більшості розвинених країн світу, законів про адміністративні послуги немає, 

натомість ефективно діють закони, кодекси (програми) про адміністративну 

процедуру, що підвищують відповідальність суб’єктів надання послуг за їх 

якість. До того ж основними формами надання адміністративних послуг є 

«універсами послуг», «єдине вікно» та електронні послуги. Зокрема, механізм 

надання публічних послуг Польщі характеризується тим, що кожна послуга, 

яку надає воєводська адміністрація, відповідно задокументована. Наприклад, 

карта послуги «Видання паспортів» містить такі основні дані: документи, які 

повинна подати особа з метою оформлення паспорта, плата, адреса та дані 

відповідальної особи, місце оформлення та отримання, телефон, можливість 

подання скарг та пропозицій, правові підстави та рекомендації клієнту. При 

цьому основна мета надання послуг – покращання якості життя клієнта. 

Створення системи відділів обслуговування мешканців проведено в усіх 

районах Варшави задля забезпечення мешканцям міста належної якості послуг 

та прискорення адміністративних процедур. Зазначені відділи створено як 

установи, де кожен мешканець столиці Польщі має можливість легко вирішити 

свої питання, зокрема, щодо обміну ID-карток, реєстрації транспортного засобу, 

отримання ліцензії тощо. Такі відділи пропонують споживачам надійні, 
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кваліфіковані та швидкі послуги: якщо раніше споживачам потрібно було 

відвідати декілька кабінетів у приміщенні установи, то зі створенням відділів 

адміністративні процедури було значно спрощено.  

Цікавим в організації роботи щодо надання послуг від органів влади 

Азербайджану є навчання й тренінги для державних службовців, а також 

залучення волонтерів задля допомоги відвідувачам Асану щодо заповнення 

документів, консультування (користування терміналами сплати штрафів, 

прийняття платежів та ін). Послуги з реєстрації шлюбу також надаються в 

Асан. Це відбувається через місяць після подачі заявки та проходження 

медичного обстеження. Додаткові кошти за такі послуги користувачі не 

сплачують. При отриманні внутрішнього документу, що посвідчує особу, 

законодавством передбачено фіксування таких даних як зріст та колір очей – і 

все це робиться на місці. Такі послуги в Азербайджані можуть надаватися 

мобільною службою, наприклад – «Мобільний» Асан – це автобус спеціально 

облаштований електронною чергою, спеціальними робочими місцями, 

обладнанням для виготовлення посвідчення водія, банківським відділенням, 

нотаріусом. Спектр послуг не відрізняється від того, що надається в 

стаціонарному приміщенні.. Графік курсування таких автобусів затверджується 

на рік вперед, розміщується такий автобус біля приміщення місцевої влади. Ще 

одна цікава новація – Радіо Асан. Спочатку це було радіо одного центру 

надання послуг, далі стало спільним для всіх відкритих центрів. І майже рік 

потому народилася найсучасніша радіостанція FM діапазону. Перевагами її є 

спілкування в прямому ефірі з керівництвом держави найвищого рівня, 

міністрами, юридичні консультації, популяризація роботи Асан та багато 

іншого. Молодь-волонтери, після роботи в Асані отримують сертифікат про 

кваліфікацію та потрапляють в кадрову базу Асану, яка, до речі, є відкритою, а 

тому державні служби та представники бізнесу можуть обрати для себе кадри. 

Крім цього, в Асан надаються медичні послуги, послуги з перекладу документів 

на різні мови, можна придбати квитки до кіно, театру, тощо, поповнити свою 

бібліотеку новою книгою. Цей досвід має бути імплементований в Україні. 

4. Аналіз сучасного стану процесів надання адміністративних послуг

дозволив встановити, що до найбільш узагальнених факторів, які виявляють 

недоліки і генерують проблемні ситуації у сфері надання адміністративних 

послуг, сьогодні належать як організаційні та функціональні фактори, так і 

людські чинники (віковий та освітній стан, володіння навиками, брак мотивації, 

недоінформованість, незадоволення, конфліктність, схильність до використання 

корумпомотивувальних методів тощо). На основі проведеного аналізу зроблено 

висновок про необхідність інноваційного удосконалення функціонування 
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системи «суб’єкт звернення-суб’єкт надання» адміністративної послуги. При 

визначенні переліку адміністративних послуг, які мають надаватись через 

ЦНАП, пріоритетне значення мають інституційна спроможність громади та 

потреби споживачів послуг. Так, у ЦНАП середніх та великих міст має 

надаватись максимальний спектр адміністративних послуг. У сільських 

громадах необхідно забезпечити надання найпопулярніших адміністративних 

послуг, наприклад таких, як видача паспортів, реєстрація місця проживання, 

актів цивільного стану, призначення житлових субсидій та інших видів 

державної допомоги, призначення та перерахунок пенсій [7-8]. 

5. На основі проведеного аналізу судової практики встановлено, що

основними видами публічно-правових спорів у сфері надання адміністративних 

послуг, що розглядають адміністративні суди, є такі як: спори про визнання 

незаконним і скасування рішення про відмову в наданні адміністративної 

послуги та зобов’язання вчинити дії (надати адміністративну послугу), спори 

про визнання бездіяльності суб’єкта надання адміністративної послуги 

протиправною та зобов’язання вчинити дії (у разі зволікання суб’єкта надання 

адміністративної послуги зі розглядом заяви про надання адміністративної 

послуги), спори між суб’єктами владних повноважень з приводу реалізації 

їхньої компетенції у сфері надання адміністративних послуг, спори щодо 

оскарження нормативно-правових актів суб’єктів владних повноважень на 

предмет їх відповідності Закону України «Про адміністративні послуги» [1] та 

іншим законам, які регулюють суспільні відносини у відповідних сферах, та 

інші. 

6. На основі вивчення досвіду запровадження «точки одного контакту» та

транскордонних адміністративних послуг у ЄС вважаємо за доцільне 

запровадити в Україні відкритий сервіс для надання адміністративних послуг 

громадянам та юридичним особам із інших країн, зокрема держав-членів ЄС, 

правове регулювання якого доцільно закріпити в Законі України «Про 

адміністративні послуги» шляхом доповнення частини 3 статті 17 Закону 

України «Про адміністративні послуги» пунктом 7 такого змісту: «можливість 

транскордонного доступу іноземних фізичних та юридичних осіб до функцій 

Єдиного державного порталу адміністративних послуг, передбачених пунктами 

1-6 частини третьої цієї статті». Наведений сервіс може функціонувати як

складова ЄДПАП у формі певного «Путівника для іноземця та інвестора».

Обов’язково такий сервіс повинен працювати на кількох іноземних мовах

(англійській, французькій чи німецькій) [3; 5; 7; 10].

7. Досвід країн ЄС щодо надання адміністративних послуг вказує на те,

що використання у всіх країнах принципу субсидіарності, тобто надання 



ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи №2 (2) 2020 

110 

адміністративних послуг тими органами влади (місцевими, регіональними, 

центральними), які можуть їх надати найбільш ефективно. У ЄС проводять 

державний моніторинг процесу надання послуг та оцінювання якості послуг за 

спеціально встановленими методиками. Методика ЄС передбачає 

відстежування таких питань, як задоволеність споживачів, орієнтація на 

споживача послуги, прозорість її надання, доступність на місцевому та 

міжнародному рівні, тощо. При чому забезпечення отримання послуги 

здійснюється на багатьох мовах, що посилює позитивний ефект. Створено 

умови для постійного обміну досвідом між різними органами влади щодо 

надання адміністративних послуг. У ЄС відбувається активне залучення 

громадськості до процесу оцінки якості послуг. Кожен громадянин у разі 

порушення стандарту послуги або обслуговування може звернутися до суду і 

добитися надання послуги належної якості. Розвивається система надання 

електронних послуг. У більшості європейських країн сьогодні значну частину 

послуг (реєстрація, видача дозволів, ліцензування тощо) можна отримати 

заочно, надіславши необхідні документи в електронному вигляді. При цьому в 

країнах ЄС функціонує єдиний портал адміністративних послуг.  

Зокрема, орієнтованість на потреби споживачів адмінпослуг в Україні має 

визначатися за рівнем безпечності та гнучкості доступу, а також персоналізації 

послуг; багатоканальності отримання послуги, що визначає її доступність; 

уникнення необхідності повторного надання інформації; збереження 

комерційної таємниці та персональних й приватних даних. До того ж необхідно 

розробити механізм надання послуги багатьма мовами, створення умов для 

постійного обміну досвідом між різними органами влади щодо надання 

адміністративних послуг [4-7]. Актуальним нині питанням є активне залучення 

громадськості до процесу оцінки якості послуг, що надаються, та повна 

прозорість їх надання [3]. Громадські ради, організації, товариства активно 

долучаються до розробки рішень, спрямованих на удосконалення системи 

надання адміністративних послуг. При цьому сам процес надання є абсолютно 

прозорим (надання послуг здійснюється у відкритих або скляних приміщеннях і 

кожна людина може спостерігати за цим процесом.  

Висновки. Адміністративні послуги є особливим видом послуг, які 

надаються органами влади згідно чинного законодавства і спрямовані на 

задоволення потреб громадян. Впродовж останніх років в Україні юридично та 

організаційно сформовано систему надання адміністративних послуг на 

місцевому рівні, в основі якої знаходяться Центри надання адміністративних 

послуг, що функціонують як структурні підрозділи органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування. Між тим, як свідчать результати 
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проведеного дослідження, вивчення різних аналітичних матеріалів, рівень 

якості надання адміністративних послуг в Україні потребує вдосконалення 

згідно кращого закордонного досвіду. На основі узагальнення досвіду країн 

Європейського Союзу і наявних проблем пропонуються такі пріоритети 

підвищення якості надання адміністративних послуг в Україні, як: 

затвердження державних стандартів якості надання послуг й проведення 

постійного державного моніторингу процесу надання послуг та оцінювання 

якості послуг, що надаються; створення механізму вивчення потреб громадян у 

послугах та задоволеності щодо їх надання; розробка комплексу інноваційних 

послуг (наприклад, «єМалятко»); затвердження законодавчо встановленого 

вичерпного переліку адміністративних послуг і закріплення за ними 

відповідних суб’єктів надання; активна участь громадськості в процесі оцінки 

якості послуг, що надаються, та прозорості їх надання; впровадження дійової 

системи оскарження дій суб’єкта надання послуги; забезпечення 

функціонування єдиного державного електронного порталу адміністративних 

послуг та розвиток системи електронних послуг. Впровадження розроблених у 

даному дослідженні комплексу заходів значно покращить якість надання 

адміністративних послуг в Україні. 
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МЕХАНІЗМ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТНОГО ОПИТУВАННЯ З 

МЕТОЮ ОТРИМАННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ ЩОДО ОСНОВНИХ 

ПОКАЗНИКІВ ОПТИМІЗАЦІЇ РОБОТИ БАГАТОПРОФІЛЬНОГО 

МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ 

Анотація. Постійні зміни в умовах діяльності закладів охорони здоров’я 

викликають необхідність додаткового пошуку шляхів ймовірного вирішення 

проблем для оптимізації показників їх діяльності. Розширення сфери пошуку 

зумовлює використання для цих потреб процедури експертного опитування, як 

одного із елементів проведення соціологічних досліджень.  

Відтак, виникає необхідність ґрунтовнішого дослідження механізму 

проведення експертних опитувань, скоригованих під потреби медичних 

закладів, зокрема багатопрофільних. На виконання цього, у науковій статті 

визначено передумови початку застосування даного виду соціологічних 

досліджень у діяльності медичних установ. Визначено ступінь дослідження 

зазначеної тематики у науковій літературі із виокремлення раніше не 

вирішених частин проблеми. 

Відображено сутність понять експерт, експертне опитування, а також 

позитивні аспекти від використання експертних опитувань у діяльності 
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установ. Для повноти відображення обраної теми наукового дослідження 

визначено етапи проведення експертного опитування у багатопрофільній 

медичні установі із детальним аналізом кожного із них.  

Отже, до етапів експертного опитування відносять визначення 

необхідності його проведення, в частині ідентифікації невирішених проблем, 

для розв’язання яких необхідна допомога експертів. Другим етапом виступає 

складання програми та плану опитування, який плавно переходить у етап 

формування групи експертів, причетних до його проведення. Вибір експертів 

здійснюється шляхом оцінки їх компетентності об’єктивним або суб’єктивним 

способом. На цьому ж етапі відбувається безпосередньо процес проведення 

опитування, методом обраним із наявного переліку та таким, який найбільше 

підходить під визначену проблему.  

Окрім того, в науковій статті нами визначено, що на четвертому етапі 

проводиться групування та підсумування результатів проведеного опитування, 

а на п’ятому етапі розрахунок на основі отриманих даних відповідних 

згрупованих показників, які повинні дати інформацію про ступінь 

однодумності експертів, а також про ті думки, які виходять за межі стандартних 

відповідей. На шостому етапі визначається ступінь однодумності  думок 

шляхом розрахунку таких статистичних показників як середнє квадратичне 

відхилення та коефіцієнт варіації. 

Поруч із цим, у науковій статті, наведено приклад практичного 

впровадження даних етапів, із визначенням впливу на діяльність 

багатопрофільного медичного закладу придбання обладнання для проведення 

експрес-аналізів. Визначено усереднену відповідь експертів на дану тематику, а 

також розраховано, що даний задум позитивно вплине на діяльність 

зазначеного закладу. Відтак, необхідно переходити до етапу його реального 

придбання, що становить собою сьомий етап експертного опитування, який має 

назву «Практичне впровадження отриманих результатів». На основі зазначеної 

інформації сформовано обґрунтовані висновки. 

Ключові слова: багатопрофільний медичний заклад, експрес опитування, 

експерт, експертна оцінка, методи анкетування, дельфійська техніка. 

Hbur Zoryana Volodymyrivna Doctor of Science in Public Administration, 

Professor of the Department of Health Management of the National Medical 

Academy of Postgraduate Education named after PL Shupyk, Chief Specialist of the 

Ministry of Finance of Ukraine, Dorohozhytska Street 9, Kyiv, Ukraine, 04112, tel: 

+3080508687675, e-mail: ernest-natan@ukr.net, https//orcid.org/ 0000-0003-4536-

2438

mailto:ernest-natan@ukr.net


ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи №2 (2) 2020 

116 

Shchyrina Katherine Vasilyevna graduate student of the Department of 

Health Management of the PL Shupyk National Medical Academy of 

Postgraduate Education, Dorohozhytska Street 9, Kyiv, Ukraine, 04112, tel: 

+380989792999, e-mail: shchyrinak@gmail.com, https://

orcid.org/0000-0002-4187-4017 

MECHANISM OF EXPERIENCE TESTING FOR OBTAINING 

EXPERT EVALUATION ON THE MAIN INDICATORS OF 

OPTIMIZATION OF MULTIPROFILE WORK 

Abstract.The constant changes in the conditions of activity of healthcare 

institutions make it necessary to look further for ways of probable problem solving in 

order to optimize their performance indicators. Expanding the scope of the search 

causes the use of the expert survey procedure for this purpose as one of the elements 

of sociological research. 

Therefore, there is a need for a more thorough examination of the mechanism 

of expert surveys, adjusted for the needs of medical institutions, in particular 

multidisciplinary ones. To do this, the scientific article defines the prerequisites for 

the beginning of the application of this type of sociological research in the activities 

of medical institutions. The degree of research of the mentioned subject in the 

scientific literature is determined to identify previously unresolved parts of the 

problem. 

The essence of the concepts of expert, expert survey, as well as the positive 

aspects of the use of expert surveys in the activities of institutions are reflected. In 

order to fully reflect the chosen topic of the research, the stages of conducting an 

expert survey in a multidisciplinary medical institution were determined with a 

detailed analysis of each of them. 

Therefore, the stages of the expert survey include determining the need to 

conduct it, in terms of identifying unresolved issues that require the assistance of 

experts. The second stage is the preparation of the program and the survey plan, 

which gradually goes into the formation of a group of experts involved in its 

implementation. Experts are selected by assessing their competence in an objective or 

subjective manner. At the same stage, there is a direct process of conducting the 

survey, a method selected from the existing list and one that is most suitable for a 

particular problem. 

In addition, in a scientific article, we have determined that the fourth stage is 

grouping and summarizing the results of the survey, and in the fifth stage, the 

calculation based on the data obtained relevant grouped indicators, which should give 
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information about the degree of unanimity of experts, as well as those opinions that 

go beyond standard answers. The sixth stage determines the degree of unanimity of 

thought by calculating such statistical indicators as the root mean square deviation 

and the coefficient of variation. 

In addition, a scientific article provides an example of the practical 

implementation of these stages, with determining the impact on the activities of a 

multidisciplinary medical facility to purchase equipment for rapid analysis. The 

average response of experts to this topic is determined, and it is calculated that this 

plan will have a positive impact on the activity of the institution. Therefore, it is 

necessary to proceed to the stage of its actual acquisition, which is the seventh stage 

of the expert survey, which is called "Practical implementation of the obtained 

results". Based on the above information, sound conclusions are drawn. 

Keywords: multidisciplinary medical institution, express survey, expert, expert 

evaluation, questionnaire methods, delphic technique. 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день в Україні активно 

впроваджується реформа сфери охорони здоров`я, яка передбачає тотальне пере 

форматування процесу надання медичних послуг, у тому числі шляхом 

перетворення наявної мережі медичних закладів, надання їм розширеного 

переліку повноважень, укрупнення наявної мережі закладів охорони здоров’я, 

тощо. Для того, щоб у результаті цих процесів якість обслуговування населення 

не погіршилась, а навпаки, долаючи наявні проблеми зазнала змін на краще, 

необхідно враховувати досвід, напрацьований у сфері надання медичних послуг 

за роки незалежності, з метою уникнення повторення тотожних помилок, а 

також орієнтуватися на успішний досвід розвинутих країн у побудові 

ефективної медичної системи. Цей досвід має як позитивні, так і негативні 

сторони, що впливають на рівень задоволеності громадян якістю їх 

обслуговування закладами охорони здоров`я. З метою відстеження проблем, які 

заважають підвищенню якості надання медичних послуг, часто виникає потреба 

з’ясування погляди різних людей з цих питань. В таких умовах виникає потребу 

у застосування методів соціологічного дослідження, до яких, зокрема, 

відноситься метод експертного опитування, що в свою чергу зумовлює 

актуальність даного наукового дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання методологічного 

забезпечення проведення соціологічних досліджень, зокрема в частині 

експертних опитувань, розглядаються у працях таких дослідників як: О. Р. 

Титаренко, І. Р. Верцімага, Н. В. Толстих, Б. Г. Литвак, В. І. Добреньков, Г.М. 

Гнатієнко А. І. Кравченко, В.В. Рудень, В. Я. Ельмеєв, В. Г., Т.Г. Гутор, 
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Овсянников, В.Є. Снитюк, С.Е. Зелінський та інші. В Україні протягом 

останнього часу, підвищилась увага до проведення різного роду опитувань, в 

тому числі і в медичній сфері. При цьому опитують головним чином пацієнтів 

закладів охорони здоров`я. При цьому такі дослідження здійснюються частіше 

за все громадськими організаціями або на їх замовлення. Деякі медичні 

установи також намагаються дослідити думку пацієнтів про ефективність їх 

роботи, застосовуючи невеликі експрес-опитування. Разом з тим, на нашу 

думку,  недостатньо уваги приділено використанню експертного опитування, як 

інструменту для дослідження проблемних питань у діяльності медичних 

закладів та використання отриманих даних для розробки пропозиції з 

оптимізації основних показників їх роботи. 

Постановка завдання.  З урахуванням вищенаведеного, метою даного 

наукового дослідження виступає вивчення наявних підходів до організації 

експертних опитувань, з метою отримання кваліфікованих висновків щодо 

проблемних тенденцій у діяльності медичних установ та формування заходів 

для їх усунення.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження, які 

проводяться в медичній сфері, зокрема в умовах активного реформування 

галузі, часто зумовлюють у дослідників необхідність залучення додаткової 

інформації, яка може допомогти підтвердити або спростувати сформовані 

гіпотези та висновки, виявити коло проблем, для вирішення яких необхідне 

прийняття відповідних управлінських рішень.  

Одним з джерел отримання такого роду інформації стають експерти (від 

лат. еxpertus – досвідчений), тобто спеціалісти у конкретній сфері, які 

володіють необхідними знаннями та досвідом і здатні аналізувати інформацію, 

яка до них поступає, та надавати кваліфіковану оцінку об’єкту експертизи у 

межах своєї компетенції [1, c. 77; 2]. Окрім того, вони також володіють 

необхідними технологіями та навичками, що використовуються у сфері 

дослідження і здатні оцінити можливість їх реалізації в межах конкретної 

ситуації, а також з відповідальністю надавати відповідні рекомендації та 

висновки. 

Таким чином, метод експертного опитування – це досить поширений 

науковий метод, який дає змогу одержати об’єктивну оцінку щодо предмету 

опитування на основі сукупності особистих думок експертів [3, c. 64]. В той же 

час, під експертом мається на увазі особа, які передається повноваження на 

висловлювання думки про якийсь неоднозначний чи нелегкий випадок, процес, 

ситуацію, адже ще з давніх-давен у складних ситуаціях, як правило, звертались 

до спеціалістів у сфері виникнення проблеми. 



ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи №2 (2) 2020 

119 

Як правило, експертні опитування проводяться в комплексі з масовим 

(соціологічним) опитуванням. Але, в той же час, поширеною є практика їх 

одиничного використання. Проведення експертних опитувань допомагає 

інтерпретувати кількісні дані, отримані в результаті масового збору інформації. 

Думки компетентних фахівців дозволяють сформувати і уточнити дослідні 

гіпотези, правильно оцінити факти та «суху» інформацію [4; 5].  

Якщо говорити про заклади охорони здоров’я, то даний метод доцільно 

застосовувати для пошуку проблем у їх діяльності на шляху до оптимізації 

роботи медичного закладу, особливо в умовах активного етапу реформи 

медичної галузі. Проте, часом експертне опитування доцільно проводити, 

навпаки, не результатів проведення змін для пошуку вже сформованих 

проблем, а на самому початку їх запровадження. 

Процес проведення експертних опитувань відрізняється, залежності від 

напрямку на якому він сфокусований. Відтак, механізм проведення експертного 

опитування націлений на визначення показників оптимізації діяльності 

багатопрофільного медичного закладу повинен проводитись в декілька етапів, 

наочне відображення яких отримуємо із рис. 1.  

Розглянемо кожен із етапів детальніше. Отже, на першому етапі 

проведення експертного опитування визначається необхідність його 

проведення, яка в подальшому слугуватиме основою навколо якої 

вибудовуватимуться наступні етапи. Такою необхідністю в межах 

багатопрофільного медичного закладу, який слугує для нас основою для 

проведення дослідження, виступає: 

– наявність практики невдоволеності пацієнтів отриманими послугами;

– недостатня матеріальна та технологічна забезпеченість діяльності

лікарів, з метою визначення найбільш необхідних елементів в його діяльності 

на думку експертів; 

– наявність фактів значного погіршення здоров’я населення, яке підлягає

обслуговуванню в даній лікарні; 

– невдоволення працівників умовами роботи, тощо.



ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи №2 (2) 2020 

120 

Рис. 1. Етапи процесу експертного опитування щодо діяльності 

багатопрофільної лікарні 

* Джерело: власна розробка автора на основі [6, c.32]

Залежно від визначеної проблеми складається програма та план 

проведення експертного опитування. В межах даного етапу відбувається 

визначення мети та завдань експертного опитування. У нашому випадку, метою 

його проведення виступає пошук можливих шляхів вирішення проблем на 

шляху до оптимізації показників діяльності багатопрофільного медичного 

закладу. Завданнями експертного опитування є: 

– отримання висококваліфікованих даних щодо можливих шляхів

вирішення наявних проблем у діяльності; 

– одержання незалежного погляду зі сторони, з метою виявлення тих

частин проблеми, які перебуваються за межами поля зору керівників та 

працівників лікарні; 

– формування чіткого переліку високоефективних заходів для

покращення діяльності медичної установи; 

– пошук додаткових джерел, як матеріальних, так й інформаційних для

оптимізації діяльності багатопрофільного закладу охорони здоров’я. 

Етап 2. Складання програми та плану його проведення 

Етап 3. Формування групи експертів та безпосереднє проведення опитування 

Етап 4. Групування та підсумування матеріалів, отриманих в результаті опитування 

Етапи проведення експертного опитування 

Етап 1. Ідентифікація необхідності у проведенні експертного опитування 

Етап 5. Розрахунок показників на основі результатів 

Етап 6. Визначення рівня спів падання думок експертів шляхом розрахунку 

переліку показників 

Етап 7. Практична реалізація запропонованих заходів 
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Окрім того, на другому етапі відбувається  формування анкети-

опитувальника з визначеним переліком запитань, які в майбутньому надаються 

експерту. Відповіді на запропоновані запитання розглядаються як дані, про 

ступінь впевненості експерта у ймовірності розвитку якоїсь конкретної події, 

або ступеня її важливості [3, c. 92].   

Для прикладу, запитання в анкеті-опитувальнику можуть бути побудовані 

наступним чином: 

1. Опишіть обов’язкові елементи виконання якісної роботи лікарем будь-

якого профілю (для прикладу оториноларинголога, хірурга, анестезіолога, 

тощо) . 

2. Який ступінь впливу на рівень невдоволеності пацієнтів має

відсутність необхідного обладнання для проведення повноцінного лікування у 

спеціалізованого лікаря. Виберіть один із варіантів: 1 – взагалі немає; 2 – 

незначний вплив; 3 – помірний вплив; 4 – впливає значною мірою. 

3. Що на вашу думку, значною мірою вплинуло на підвищення кількості

звернень пацієнтів із лор-проблемами протягом останнього кварталу. 

Дані питання повинні вибудовуватись навколо визначеного напрямку 

проведення експертного опитування. При цьому їх кількість може коливатись 

від одного до декількох десятків.  

На третьому етапі соціологічного опитування відбувається відбір 

експертів, а  також відбувається оцінка їх компетентності. Дана оцінка може 

здійснюватись об’єктивним та суб’єктивним способом (рис.2). 

Щодо об’єктивного способу, то метод документальної оцінки передбачає 

відбір експертів на основі їх кваліфікаційних характеристик в медичній галузі. 

Тут важливу роль відіграє наявність атестаційної категорії, наукового ступеня, 

стажу роботи, тощо. В той же час, експериментальний метод передбачає оцінку 

ефективності діяльності експерта в минулому. Недоліком його застосування є 

нехтування новими кваліфікованими кадрами, які ще не брали участі в 

експертних опитуваннях. 
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Рис. 2. Способи оцінки компетентності експертів 

* Джерело: власна розробка автора на основі [2, c.100]

Якщо мова йде про спосіб суб’єктивної оцінки, то він може проводитись 

методом само та взаємооцінки. Під час проведення самооцінки, експерт 

власноруч визначає вагомість своєї оцінки, тоді як при взаємооцінці 

характеристики надаються спеціалісту його колегами [2, c.101]. Характерною 

рисою методу самооцінки є також визначення ступеня впливу різних джерел 

інформації на думку експерта.   

Поруч із цим, експерт повинен володіти наступними якостями [6, c.34]: 

1. Креативність, яка передбачає вміння нестандартно вирішувати наявні

проблеми, шляхом застосовування невідомих або маловідомих методів. 

2. Еврестичність, яка виражається у здатності виокремлювати неочевидні

проблеми. 

3. Хороша інтуїція, яка дозволяє приймати рішення без знання всіх

аспектів проблематики опитування. 

4. Передбачуваність, а іншими словами вміння прогнозувати стан об’єкта

дослідження у майбутньому. 

5. Незалежність, яка виражається у відсутності впливу на думку експерта

загальноприйнятих постулатів та думки громадськості. 

6. Всеобізнаність – здатність аналізувати проблему під різним кутом.

Окрім вищезазначеного, на даному етапі відбувається власне саме

проведення експертного опитування одним із обраних методів. Серед методів, 

які використовуються для проведення експертних опитувань виділяють заочні 
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та очні. В межах кожного із них виділяють специфічні підвиди, схематичне 

зображення яких отримуємо з рис.3. 

Розглянемо детальніше деякі із них з позиції визначення доцільності їх 

застосування для оцінки основних показників оптимізації роботи 

багатопрофільного медичного закладу.  

Отже, розпочнемо із методу письмового опитування, який за своєю 

сутністю є найбільш простим із всіх вищеперерахованих методів. Суть його 

полягає в тому, що обраному колу експертів розсилаються спеціально 

підготовлені опитувальні листи, в яких вони зазначають свою думку з приводу 

запропонованих у ньому запитань. В той же час, при складанні даного 

опитувальника застосовується від  50 до 90 відсотків відкритих питань [7]. 

Даний вид схожий із інтерв`ю, маючи лише одну відмінну рису, що даний 

метод проводиться у письмовій формі, яка дозволяє залучити до опитування 

велику кількість експертів.  

Рис. 3. Методи експертного опитування 

* Джерело: власна розробка автора на основі [7]

Недоліком даного методу є те, що при його застосування необхідно 

забезпечити роботу складної організаційної структури, тому що в 

протилежному випадку буде низьке повернення опитувальників. Щодо 

застосування даного методу для наших потреб, то застосування його можливе, 

проте буде натикатись на таку перешкоду як необхідність залучення великої 
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кількості фахівців саме медичної сфери, а це розширює границі проведення 

дослідження і в підсумку може вплинути на його розпорошеність. 

У випадку застосування методу анкетування, то тут питання можуть 

задаватись як у відкритій так  і в закритій формі [7]. За поставленими цілями, 

завданнями та змістом даний метод значно відрізняється від попереднього. Так, 

ціллю письмового опитування є виявлення принципово нових ідей, поглядів 

підходів до вирішення проблем, а метою анкетування, в свою чергу, є 

з’ясування оцінок тих чи інших аспектів вже готових прийнятих рішень. З цієї 

позиції даний метод є одним із найбільш прийнятних для проведення 

експертних опитувань у багатопрофільних медичних закладах через те, що 

отримується можливість проаналізувати поточну ситуацію та сформувати 

шляхи її покращення. 

Метод незалежних характеристик дозволяє дати узагальнену оцінку 

одного явища, інформація про який надходить з декількох незалежних джерел 

(або від різних людей). На першому етапі його проведення відбувається 

порівняння і зіставлення різних думок, на другому їх обробка  із використанням 

математично-статистичних прийомів, а на заключному – третьому етапі – 

відбувається формування висновків щодо об’єкта дослідження [7]. Проте, 

даний метод частіше за все використовується для оцінки індивіда, і не може 

бути адаптований під потреба багатопрофільного медичного закладу.  

Заключним методом заочних експертних опитувань є дельфійська 

техніка, яка передбачає опитування експертів у кілька турів, із обробкою 

результатів кожного туру, подальшим інформування експертів про одержані 

результати і знову повторення такої ж процедури. У першому турі відповідь на 

запитання необхідно надати в балах, при цьому не здійснюючи ніякої 

аргументації. Після обробки даних, отриманих в ході першого туру, 

формуються граничні й середні судження, які повідомляються експертам [6, 

c.35]. Іншими словами, за результатами першого туру визначається частка

експертів, які дали найвищий та найнижчий бал, з подальшим повідомленням

їх, що їхня відповідь виходить за межі усередненої відповіді та пропонуються

обґрунтувати причини розбіжності в поглядах із можливістю зміни кінцевої

відповіді.

Після другого туру обробляються нові оцінки: крайні і середні думки 

узагальнюються, підсумки знову доповідають експертам. Важливою рисою 

даного методу є те, що між першим та другим туром експерти мали час 

переглянути свої погляди, а також дізнались про існування думок відмінних від 

їхніх. Описана процедура повторюється 3-4 рази [6, c.34]. Як показує практика, 

після третього або четвертого туру думки експертів не міняються. У ході 
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подібної процедури виробляється узгоджена оцінка, при цьому дослідник не 

повинен ігнорувати думку тих, хто після неодноразових опитувань залишився 

на своїй позиції. Даний метод, незважаючи на складність, часто застосовується 

до оцінки діяльності закладів охорони здоров`я, в тому числі і для 

багатопрофільних медичних закладів. 

Метод інтерв’ю, який входить до очних експертних опитувань, 

передбачає опитування за різними типами питань, зокрема такими, приклад 

яких наведений вище в даному дослідженні. Цікавим фактом є те, що найбільш 

точні та продумані відповіді надаються експертом після пів хвилинних 

роздумів над запитанням [8]. Практика застосування даного методу є також 

досить поширеною, адже дозволяє співпрацювати напрямку з обраною групою 

експертів, що підвищує результативність дослідження. 

Нарада та дослідницька бесіда, є схожими до вищезазначеного методу, 

проте носять більш відкритий характер, застосування якого не прийнято у 

вітчизняній практиці. Окрім того, дані методи не виключають можливість 

впливу на думку експерта загальної думки, що негативно позначається на 

об’єктивності його висновків. 

Заключним методом, який нами розглядається є метод «мозкової атаки» , 

під час використання якого визначається загальна проблема діяльності 

багатопрофільного медичного закладу, про яку знають як керівництво так і 

медичні працівники, і яка обговорюється групою обраних експертів. При 

цьому, ні одна ідея не піддається критиці, а навіть навпаки – всі ідеї 

схвалюються. Застосування даного методу дає змогу підвищити продуктивність 

експертів, так як поширеною є думка, що більша кількість ефективних ідей 

виникає тоді, коли аналізуються лише ефективні ідеї. Даний метод 

застосовується досить рідко для потреб медичної галузі так як обговорення 

специфічних проблем галузі охорони здоров’я викликає багато суперечностей, 

які в межах діяльності одного закладу охорони здоров’я вирішити дуже 

складно. 

Окрім того, той факт, що в результаті мозкової атаки  висувається досить 

довгий список ідей також не на користь використання даного методу, адже така 

ситуація поставить перед керівником закладу охорони здоров’я нову проблему 

у виборі серед існуючих пропозицій. Наявність такого вибору знецінює думки 

експертів, адже основною метою їх залучення було розробка конкретних 

пропозиції по оптимізація діяльності медичного закладу, чого на практиці не 

відбувається. 

Таким чином, можемо підсумувати що для потреб отримання експертної 

оцінки з приводу основних показників оптимізації роботи багатопрофільного 
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медичного закладу найбільш прийнятними є такі методи як, анкетування, та 

дельфійська техніка. Інші методи застосовувати можливо, проте в цьому 

випадку процес експертного опитування може бути складнішим або не 

настільки точним. 

Наступним етапом експертного опитування є групування та підсумування 

результатів опитування. На цьому етапі проводиться обробка всіх отриманих 

даних у вигляді анкет  та опитувальників, їх групування за критерієм спів 

падіння результатів, а також проводиться аналіз кількості тотожних думок 

шляхом вираховування їх відсоткового співвідношення. На цьому етапі 

важливим є отримання відповіді на запитання [8]: 

1. Яку думку висловили експерти.

2. Чи можна дану думку вважати достовірною та взяти її за основу для

прийняття рішення. 

Після виконання цих дій, переходимо до етапу розрахунку показників на 

основі результатів експертного опитування. Тут роль відіграє в якій формі були 

поставлені запитання. Якщо у вигляді простої відповіді «так» або «ні», то нам 

для проведення аналізу необхідно використовувати відносні показники, а саме 

інтенсивні показники та показники співвідношення. У випадку використання 

бальної оцінки, для отримання середнього значення суму всіх думок експертів у 

балах ділять на кількість експертів [8]. 

Окрім того, може бути випадок, коли використовують градацію 

важливості думок експертів, відповідно до їх посади. Так,  думка доктора наук, 

головного лікаря буде мати більше значення ніж кандидата у доктори наук, 

лікаря – спеціаліста у певному напрямку, тощо. 

При цьому під час розрахунки середнього значення результату 

дослідження кожну думку експерта в балах множать на ваговий коефіцієнт 

розрахований для його наукового ступеня чи посади і в підсумку ділять на 

кількість експертів [6, c.36]. 

На шостому етапі відбувається оцінка спів падання думок шляхом 

розрахунку таких статистичних показників, як середнє квадратичне відхилення 

та коефіцієнт варіації [5, c.112]. 

. Проведемо наочне відображення вищеописаних етапів на прикладі 

проблеми багатопрофільного медичного закладу, яка пов’язана із відсутністю у 

лікарів медичного закладу необхідного обладнання, а саме проведемо 

експертне опитування яким чином вплине купівля обладнання для проведення 

експрес-аналізів крові пацієнтів на оптимізацію роботи досліджуваного закладу 

охорони здоров`я. Свої думки експерти повинні зазначити в опитувальнику 

присвоївши бали відповідно до важливості купівлі даного обладнання від 10 до 
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0. Серед експертів опитуємо директорів приватних клінічних лабораторій,

головних лікарів медичних закладів, які вже мають дане обладнання, завідувача

лабораторії багатопрофільного медичного закладу.

Таким чином, за результатами опитування ідею необхідності купівлі 

такого обладнання підтримали всі експерти. При цьому середній показник 

важливості такого придбання із використанням шкали вагомості експертів 

склав 8,95±0,54 бали. У структурі оцінювання найвищу кількість балів 

поставили 40 % експертів, а найнижчу – 9,3 % спеціалістів. Проведення аналізу 

розбіжності думок експертів шляхом розрахунку коефіцієнту варіації у 

підсумку складає 19,15%, що показує достатній рівень спів падання думок 

експертів, що в свою чергу свідчить про необхідність купівлі обладнання для 

проведення експрес-аналізів крові. 

Купівля даного обладнання на думку 89,0±4,3% опитаних експертів дасть 

змогу значною мірою розвантажити діючу лабораторію (орієнтовано на 

54±3,0%), дозволить підвищити швидкість проведення лабораторних 

досліджень, що підтримують 100 % експертів. Окрім того, дозволить 

налагодити потоки клінічних досліджень між пацієнтом та його лікарем – що 

підтверджується 87±3,9% експертів. 

В той же час, 97,1±1,2 % експертів вважають, що купівля обладнання для 

проведення експрес-тестування позитивно вплине на імідж багатопрофільного 

медичного закладу в регіоні його дислокації, а 94,3±2,2 % опитаних 

стверджують що така операція дозволить збільшити якість послуг, які 

надаються даною медичною установою за рахунок підвищення швидкості та 

точності результатів. 

Отже, на основі вищевикладеного приймається рішення про практичну 

реалізацію запропонованого заходу шляхом фактичного придбання обладнання 

для експрес-тестування, що складає собою заключний етап експрес опитування. 

Таким чином, формування експертної оцінки щодо доцільності придбання 

нового обладнання стало основою для оптимізації роботи багатопрофільного 

медичного закладу в частині підвищення здатності у проведенні лабораторних 

досліджень у день, зменшенні часу на його проведення, підвищення якості 

послуг медичної установи, що є позитивним. 

З наведеного вище, бачимо, що процес експертного опитування є досить 

складним та багатоетапним, а отже для його проведення потрібно значні 

затрати часу, а подекуди й ресурсів. Саме тому, перед прийняттям рішення про 

початок даного виду дослідження необхідно повною мірою оцінити можливі 

затрати та результат. 
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Висновки з проведеного дослідження. Підсумовуючи дані, наведені в 

науковому дослідженні зазначимо, що заклади охорони здоров’я не завжди 

можуть вирішувати проблеми, з якими стикаються в процесі своєї діяльності 

самостійними силами. Відтак, виникає необхідність звернення до сторонніх 

людей – спеціалістів у медичній сфері, які повинні допомогти якомога 

ефективніше вирішити ситуацію, яка склалась. На допомогу в цьому процесі 

приходить експерте опитування, яке має чіткий механізм його проведення.  

Отже, експертне опитування в закладі охорони здоров’я починається із 

виявлення необхідності у його проведенні. Наступним кроком є складання 

програми та плану проведення експертного опитування поруч із формуванням 

групи експертів. На етапі безпосереднього проведення з-поміж широкого 

переліку методів здійснення експертного опитування відбувається вибір 

найбільш прийнятного для виявленої проблеми та потреб установи охорони 

здоров’я, зокрема багатопрофільного медичного закладу. Після проведення 

опитування виникає необхідність групування та підсумування матеріалів, для 

виявлення найбільш поширених тверджень й визначення відсоткового 

співвідношення між ними. Завершується цей процес практичною реалізацією 

запропонованих заходів. Таким чином, виконання всіх цих етапів дозволяє 

керівництву сформувати компетентну думку щодо ймовірних шляхів 

вирішення наявних проблем або відстежити яким чином запровадження певних 

заходів вплине на діяльність закладу охорони здоров’я загалом, що виступає 

одним із ключових факторів на шляху до оптимізації показників діяльності 

медичного закладу.  
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СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ДОВІРИ В МЕДИЧНІЙ ЛОГІСТИЦІ 

Анотація. У статті висвітлено стратегії формування довіри в медичній 

логістиці: клієнто орієнтована, ризик орієнтована, інноваційна логістична. 

Визначено, що медична логістика повинна базуватися на стратегіях 

клієнторієнтованості, де клієнт довіряє системі охороні здоров’я та вчасності 

надання медичної послуги. Основне завдання медичної логістики – 

своєчасність, оперативність медичної допомоги клієнту точно в строк, що 

передбачає інтеграцію зусиль медичного закладу та ресурсів: фінансових, 

кадрових, технічних, матеріальних, інформаційних. Орієнтація на клієнта, 

створення комфортних умов, відповідність медичній реформі залежить від 

компетенцій управлінців, які в умовах реформування системи охорони здоров’я 

України повинні володіти набором компетенцій в медичній логістиці. Логістика 

– це управління різними вхідними та вихідними потоками медичного закладу з

метою їх оптимізації. В умовах реформування управління медичним закладом

покладено на керівників, які повинні володіти базовими компетенціями. У свою

чергу, медичному персоналу логістика допомагає повністю сконцентруватися

на лікуванні і турботі про пацієнтів.

На сучасному етапі важливими елементами інноваційних процесів у 

логістиці стають управління нововведеннями й оцінка інвестицій, а також 

логістична координація в процесі вироблення рішень, що стосуються 

продуктових або процесних інновацій. 

Головні напрямки реформ стосуються підвищення особистої 

відповідальності громадян за здоров’я, забезпечення вільного вибору 
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постачальників медичних послуг належної якості, надання адресної допомоги 

найбільш соціально незахищеним верствам населення, створення бізнес-

дружньої обстановки на ринку охорони здоров’я. У зв’язку з трансформацією 

системи охорони здоров’я посилюється актуальність дослідження сучасних 

стратегій формування довіри до медичної логістики, що власне досліджується у 

даній статті.  

Ключові слова: стратегія медичного закладу, медична логістика, довіра в 

медицині, логістика медичного закладу.  
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THE STRATEGY OF TRUST-BUILDING IN HEALTH LOGISTICS 

Abstract. The article discusses the strategy of trust-building in health logistics: 

a customer-focused, risk-oriented, innovative logistics. Determined that health 

logistics should be based on strategies of customer-focused services, where the client 

trusts the health care system and the timeliness of medical services. The main task of 

medical logistics timeliness, efficiency of medical care to the client in time, which 

implies the integration of efforts medical facilities and resources: financial, human, 

technical, material, informational. Customer orientation, creation of comfortable 

conditions, compliance with medical reform depends on the competence of managers, 

which in the conditions of reforming the system of health of Ukraine must possess a 

range of competencies in medical logistics. Logistics is the management of different 

input and output flows of a medical institution with a view to their optimization. In 

the conditions of reforming of healthcare facility management is vested in managers, 

who should have basic competences. In turn, medical personnel logistics helps to 

concentrate fully on the treatment and care of patients.  

At the present stage important elements of innovation processes in logistics become 

managing innovations and investments, as well as logistics coordination in the 

decision-making process relating to product or process innovation. 
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The main directions of the reforms relate to increasing personal responsibility 

of citizens for health, ensuring free choice of providers of good quality, providing 

targeted assistance for the most vulnerable population, the creation of a business 

friendly environment in the healthcare market. In connection with the transformation 

of the health system increases the relevance of the study of modern strategies for 

building confidence and trust in medical logistics, what is actually studied in this 

article. 

Key words: strategy of medical institution, medical logistics, trust in medicine, 

logistics of medical institution. 

Постановка проблеми. Логістика в медицині інтегрується в стратегію 

розвитку медичного закладу, трансформуючи логістичні бізнес-процеси у таких 

напрямках: ефективність потоків пацієнтів, ефективність інформаційних 

потоків, ефективність кадрових потоків та управління людськими ресурсами, 

ефективність фінансових потоків. Довіра є важливою для забезпечення 

ланцюгів поставок в медичній логістиці, оскільки це позитивно впливає на 

ефективність роботи команди. Довгострокові відносини в ланцюгах поставок 

будуються на довірі як їх ключовому елементу. Проте традиційні моделі довіри 

мають обмежене застосування у швидко сформованих мережах, які 

формуються без врахування довгострокової складової. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В науковій літературі 

логістика розглядається з позицій матеріально-технічного забезпечення. Проте 

більш сучасним підходом до логістики медичної сфери є підхід з позицій 

створення цінності, що дає змогу більш ширше оцінити вклад логістичної 

діяльності у всіх елементах медичної сфери. Дослідженням медичної логістики 

присвячено праці: Бабич В., Бєлікова І. В., Костріков А. В., Князюк Н. Ф., 

Чеховская С. А., Котис Н. В. Ціщик Р. В., Мамчин М. М., Колядич М. М., 

Фуртак І. І., Посилкіна О. В., Сагайдак Р. В., Громовик Б. П., Смірнова В. Л., 

Панчишин Н. Я., Фігун Н. В., Дзелендзяк Ю. А., Філіпішин В. П., Ціщик Р. В.  

Мета статті полягає у виокремленні особливостей стратегій формування 

довіри в медичній логістиці.  

Виклад основного матеріалу. Для налагодження ефективної медичної 

мережі, через яку відбувається потік пацієнтів (первинні медичні заклади, 

вторинні, третинні, лабораторії діагностики тощо) необхідно забезпечити 

налагодження кадрової політики, організації лікувальних блоків, позмінність 

лікарів, безпечні умови праці, розподіл фінансових, людських, матеріальних 

ресурсів. Як наслідок, це забезпечує скорочення витрат пацієнтів та часу на 

лікування й надання медичних послуг. Ефективне проходження пацієнта через 
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налагоджений ланцюг надання медичних послуг потребує ефективної логістики 

всередині медичної мережі. Тим самим, новий підхід розвитку логістики в 

медицині забезпечить формування довіри до медицини, як ефективної системи 

надання медичної допомоги та медичних послуг. Відповідно, формування 

довіри в медичній логістиці повинно будуватися на стратегії створення цінності 

для пацієнтів, стратегія клієнтоорієнтованості відповідно Стратегії сталого 

розвитку «Україна – 2020». Відтак, згідно Стратегії мета реформи системи 

охорони здоров’я «є кардинальне, системне реформування, спрямоване на 

створення системи, орієнтованої на пацієнта, здатної забезпечити медичне 

обслуговування для всіх громадян України на рівні розвинутих європейських 

держав». Головні напрямки реформ стосуються підвищення особистої 

відповідальності громадян за здоров’я, забезпечення вільного вибору 

постачальників медичних послуг належної якості, надання адресної допомоги 

найбільш соціально незахищеним верствам населення, створення бізнес-

дружньої обстановки на ринку охорони здоров’я. У зв’язку з трансформацією 

системи охорони здоров’я посилюється актуальність дослідження сучасних 

стратегій формування довіри до медичної логістики.  

Перевагою логістичного підходу в системі охорони здоров’я є можливість 

впливати на стратегію й  тактику роботи медичної організації, на створення 

нових конкурентних переваг на ринку медичних послуг. Застосування 

логістики прискорює процес отримання та передачі інформації про необхідні 

ресурси, в результаті забезпечуючи підвищення якості надання медичної 

послуги. Таким чином, логістика координує діяльність щодо ресурсного 

забезпечення медичної сфери в цілому.  

Логістична стратегія медичних закладів спрямована на виконання восьми 

правил логістики – своєчасне забезпечення споживача потрібними лікарськими 

засобами, високої якості, за конкурентним рівнем цін, в необхідному обсязі, у 

визначений термін, у потрібному місці, з урахуванням персоніфікованості 

системи обслуговування, яка розробляється для кожного споживача [1]. 

При розробці стратегії доцільно пам’ятати, що стратегія – це гіпотеза 

розвитку організації. В сучасній практиці виділяють три підходи до 

формування  стратегії: 

1) конструктивний. Розробку стратегії розглядають як логічний процес, в

якому за допомогою аналітичних методів та оцінок зважують рушії розвитку та 

обмеження організації для формування чіткого стратегічного напрямку, 

створюючи умови для ретельно спланованої організації; 

2) стратегія як досвід. При такому підході стратегії є адаптацією під

досвід діяльності організації. В цьому підході важливого значення набуває 
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прийняття припущення про дії та заходи, які відповідають корпоративній 

культурі; 

3) стратегія як ідея. Вище зазначені підходи недостатньо пояснюють

інновації. В цьому випадку стратегію не планують зверху, вона виникає 

всередині організації, коли люди в повсякденній діяльності вирішують 

проблеми, які виникають за певних умов.  

Відповідно, головними цілями мотивації стратегії медичної організації 

можна вважати наступні: 

 задоволення потреб пацієнтів; 

 досягнення визначених показників прибутковості; 

 збільшення обсягів продажу; 

 ресегментація ринку та чітке позиціонування організації; 

 мінімізації ризику при введенні нових послуг. 

Згідно з рішенням Міжнародного комітету Червоного Хреста терміном 
«медична логістика» прийнято називати планування, управління, контроль 
ефективності потоку, транспортування і зберігання фармацевтичних 
препаратів, медичного та хірургічного приладдя, медичних приладів та 
устаткування, необхідних для забезпечення роботи персоналу в медичних 
установах, а також санаторіях і аптеках. Кінцеві споживачі несуть 
відповідальність за життя і здоров'я своїх пацієнтів, тому медична логістика 
унікальна тим, що головним її пріоритетом є оптимізація ефективності 
лікування, його якості і тільки потім мінімізація витрат.

Для того, щоб підвищити рівень сервісу, і при цьому знизити витрати в 
секторі охорони здоров'я, підприємствам слід використовувати інноваційно-
логістичний підхід до управління ланцюгами поставок. Основним завданням 
медичної логістики є інтеграція логістичних підприємств і логістичної 
інформації (транспортування, складування та зберігання медичного 
обладнання, ліків, медичної техніки) на одній платформі, а потім комплексний 
централізований аналіз з впровадженням диспетчеризації транспортних засобів, 
доріг, складів, ліків, медичного обладнання та персоналу, для зменшення 
витрат на зберігання, зниження вартості логістики та підвищення її 
ефективності [2]. 

З початком децентралізації влади у 2014 році в Україні активізувалося 
впровадження програмно-цільового методу управління медичними закладами, 
відповідно якому планується досягти соціально-економічного розвитку 
територій. У 2017-2019 роках активізувалися процеси розробки 
короткострокових річних програм розвитку регіонів України, зокрема в межах 
району. На  районному  рівні   розроблено  соціально-економічні  програми,  які 
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визначають потреби територіальних закладів охорони здоров’я та обсяги 
фінансування. Програмно-цільовий підхід (ПЦП) передбачає досягнення цілей 
сталого розвитку в галузі охорони здоров’я. Ефективність його впровадження 
підтверджується практикою в країнах ЄС, де визначення стратегічних цілей та 
середньострокове планування дали змогу досягти високого рівня якості 
медичних послуг. Отже, актуалізується потреба у проведенні дослідження 

До найбільш ефективних інструментів управління розвитком в медицині 
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.

Основними джерелами ресурсного забезпечення на основі ПЦП через 
регіональні цільові програми (РЦП) є ресурси закладу охорони здоров’я, а саме 
трудові, матеріально-технічні, фінансові, наявність яких пов’язана з 
територією. Це є свідченням того, що ефективність реалізації РЦП в значній 
мірі залежить від власної ресурсної забезпеченості закладу охорони здоров’я та 
спроможність налагодити ефективну систему логістики в таких вимірах: 
фінанси, інформація, кадри, матеріали, управління. 

В сучасних умовах децентралізації охорони здоров’я та автономізації 
медичних закладів до складових механізму управління закладом охорони 
здоров’я належить організаційний механізм, що передбачає розробку стратегій 
розвитку; систему управління розвитком закладів охорони здоров’я; 
централізацію і децентралізацію управління закладів охорони здоров’я. Метою 
організаційно-економічного механізму управління реалізацією програм 
збалансованого розвитку виступає забезпечення ефективного управління 
реалізацією цільових програм, а основні завдання спрямовані на: 
удосконалення процесів прийняття рішень, виявлення джерел впровадження 
реалізації програм та вдосконалення процесів оптимального процесу 
управління з обов’язковим систематичним контролем на різних етапах 
впровадження.

Сьогодні формування стратегії довіри до медичної логістики залежить від 
управлінських можливостей керівників медичних закладів, на яких покладено 
обов’язок приймати управлінські рішення: визначати свою організаційну 
структуру, встановлювати чисельність персоналу і затверджувати штатний 
розпис. Тому в Україні формується децентралізований підхід до формування 
стратегії довіри до медичної логістики. Для здійснення господарської 
некомерційної діяльності автономізовані медичні заклади залучають і 
використовують матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, 
використання  яких  не  заборонено  законодавством.  Медичні  заклади   мають 
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самостійний баланс, рахунки в установах банків, Державному казначействі 
України, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з 
власними реквізитами.

Головним стратегічним документом медичних закладів, що визначають 
напрямки розвитку, сьогодні є щорічні Програми соціально – економічного  
розвитку регіонів. З початку реформування охорони здоров’я та децентралізації 
влади на органи місцевого самоврядування покладено повноваження щодо 
надання послуг швидкої медичної допомоги, первинної охорони здоров’я, з 
профілактики хвороб [3], зокрема на районному рівні – надання медичних 
послуг вторинного рівня, на обласному рівні – надання високоспеціалізованої 
медичної допомоги. 

Органи місцевого самоврядування здійснюють стратегічне управління 
визначаючи напрямки діяльності, затверджуючи програми та плани розвитку, 
фінансові плани, здійснює фінансування закладу та проводить контроль за 
використанням коштів, оцінку ефективності бюджетних програм на основі 
нормативно-правової бази (аналіз план-факт, відсоток виконання). Головний 
лікар (Директор) здійснює оперативне управління, планування матеріальних, 
фінансових, кадрових, технічних ресурсів закладу з врахуванням потреб 
трудового колективу та потреб громади у медичних послугах відповідно 
демографічним показникам. 

Нова система фінансування не відповідає особливостям корпоративної 
культури медичного закладу, зокрема, вимагає від головного лікаря навичок 
оперативного і стратегічного менеджменту, здатності очолити радикальні 
перетворення, допомогти персоналу адаптуватись до нових вимог. Від 
персоналу вимагається зосередженість на клієнті, вибір якого визначатиме 
обсяг фінансування практики сімейного лікаря.

У процесі планування організація визначає мету свого існування, 
довгострокові та короткострокові цілі, а також необхідні кроки для реалізації 
цілей із залученням ресурсів.

В межах стратегічного управління доцільно визначити місію діяльності 
медичних закладів – забезпечення високого рівня якості медичних послуг та 
обслуговування шляхом розвитку інституту сімейного лікаря, матеріально-
технічного забезпечення, залучення приватного фінансування та підвищення 
кваліфікації лікарів. 

Організаційна структура є втіленням стратегії організації, тобто повинна 
відповідати стратегії та змінюватися разом з нею. Оскільки стратегічна ціль – 
забезпечення якості медичних послуг та обслуговування, то доцільно 
призначити  відповідальну  особу  за  розвиток  відносин  «пацієнт-лікар»,  чиїм
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обов’язком будуть пропозиції по вдосконаленню системних помилок в 
обслуговуванні, вимірювання показників якості, пропонувати системні заходи з 
вдосконалення [4]. 

Клієнто орієнтований підхід до управління повинен включати заходи 
організаційного, фінансового, матеріально-технічного характеру для 
покращення якості медичних послуг та сервісу. 

Численні дослідження свідчать, що сервіс  покращує медичні результати 

діяльності закладу та впливає на здоров’я пацієнтів. Культура сервісу покращує 

відносини з клієнтами, що, в свою чергу, впливає на [5]:  

 утримання клієнтів (клієнти залишаються з вами довше); 

 рекомендації клієнтів (клієнти приводять до вас інших клієнтів);  

 клієнти поводяться з вашим персоналом навзаєм чемно, що значно 

покращує робоче середовище (адже ви працюєте з людьми більшість свого 

часу);  

− клієнти пробачають вам помилки і вказують на недоліки;

− знижується ймовірність скарг на ваш заклад до контролюючих органів.

Сервіс формує унікальну культуру, яка приваблюватиме не тільки

клієнтів, а й працівників, оскільки мало де в комунальних установах і закладах 

існує культура клієнтського сервісу.  

Клієнто орієнтований підхід повинен насамперед задовольняти потреби різного 

населення, які є спільними: фізичні, інформаційні, емоційні та духовні. 

Очевидно, що для різних груп зазначені групи потреб є спільними, проте 

мають різну вагу. 

В межах клієнто орієнтованого підходу важливо забезпечити 

інформування клієнтів, пацієнтів шляхом комунікації. Комунікація з 

пацієнтами є складовою зв’язків з громадськістю – Public Relations (PR). 

Зовнішня комунікація – система заходів з надання інформації, що має на меті 

вплив на розуміння, уявлення, очікування та поведінку цільових груп 

відповідно до завдань організації. Кінцевий результат комунікації щодо 

реформи первинної медицини полягає в тому, що пацієнти довіряють медичній 

системі, розуміють, як системно та прозоро отримати інформацію про свої 

права, і мають можливість надання зворотного зв’язку [13, с. 27].  

Для  удосконалення  управління  закладом  доцільно  впровадити  клієнто 

орієнтований підхід, що матиме на меті підвищення якості медичних послуг. 

Новий підхід до забезпечення якості повинен передбачати покращення 

культури  сервісу,  здійснення  зовнішніх   комунікацій  з   клієнтами, 

розвиток  соціальних   мереж,  як   каналу  комунікації,  інформування   шляхом
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проведення ярмарків та відкритих днів, проведення опитування шляхом 

анкетування відвідувачів медичного закладу для виявлення поточної якості 

медичних послуг. 

В умовах реформування охорони здоров’я України значення 

управлінських рішень, що торкаються керівної ланки галузі, відіграють роль 

спускового гачка перетворень, оскільки саме управлінський персонал через 

низку заходів прямого та опосередкованого впливу сприяє або, навпаки, 

перешкоджає трансформації галузі [11], тим самим, забезпечуючи ефективність 

логістики в усіх процесах.  

Відповідно керівник медичного закладу – це менеджер технологічного 

профілю, який здійснює загальне керівництво тими чи іншими медичними 

технологічними процесами, координує дії окремих її ланок і об’єднує зусилля 

колективу для досягнення мети й отримання високого результату.  

Логістика – це управління різними вхідними та вихідними потоками 

медичного закладу з метою їх оптимізації. В умовах реформування управління 

медичним закладом покладено на керівників, які повинні володіти базовими 

компетенціями. У свою чергу, медичному персоналу логістика допомагає 

повністю сконцентруватися на лікуванні і турботі про пацієнтів. Оптимізація, 

що забезпечує більш ефективну роботу медичного персоналу, скорочення 

відходів в ланцюгах поставок, надання якісних послуг та вирішення 

поставлених замовником завдань точно в термін є пріоритетами логістики в 

медицині. 

На сучасному етапі важливими елементами інноваційних процесів у 

логістиці стають управління нововведеннями й оцінка інвестицій, а також 

логістична координація в процесі вироблення рішень, що стосуються 

продуктових або процесних інновацій. Транспортні інновації 

використовуються в організації та управлінні як у сфері матеріального 

виробництва, так і невиробничій сфері, до якої належить охорона здоров’я. При 

цьому логістичні інновації через необхідність регулярної реновації технічних 

засобів активно впливають на розвиток науковотехнічного прогресу. 

На сьогодні половина управлінців медичних закладів не задоволені 

управлінською діяльністю та покладеними обов’язками. Керівник повинен 

характеризуватися суто компетенціями управлінця, який має медичну освіту, 

розуміє бізнес-процеси та потреби клієнта, якість наданих послуг, та має 

здібності до організації ефективної роботи працівників навіть за умов 

відсутності на робочому місці.  
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Рис. 1. Перелік та зміст управлінських компетенцій, необхідних 

керівникам системи охорони здоров’я для забезпечення ефективної діяльності 

Примітка. Складено автором. 

Компетенціями експертів в сфері логістики охорони здоров’я є: 

 визначення малоефективних місць і ризиків в ланцюзі постачань і 

розробка планів для їх усунення; 

 оптимізація способів транспортування для економії коштів і часу, а 

також задоволення потреб клієнтів в поставках; 

 забезпечення дотримання нормативних актів; 

 розробка спеціальної упаковки для захисту чутливої медичної 

продукції під час перевезення; 
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 застосування інформаційних технологій для ефективного 

управління ресурсами, зниження кількості помилок і поліпшення 

обслуговування клієнтів; 

 реалізація зручних рішень для дистрибуції і транспортування, які 

будуть відповідати постійно змінюваних умов ринку, включаючи піки попиту і 

повернення продукції [3]. 

Побудова логістичної моделі системи управління медичною установою 

дасть можливість вирішити завдання ефективної організації потоків пацієнтів, 

своєчасної ліквідації проблемних ділянок і учасників руху, розміщення 

обладнання, переміщення та розподілу матеріальних ресурсів, створення на 

маршрутах відповідної інфраструктури тощо.  

Отже, нагальним завдання сьогодення є створення нової системи підбору, 

підготовки та підзвітності керівних кадрів, яка б враховувала стратегії, 

орієнтовані на ефективність системи охорони здоров’я та оновлену роль лідера.  

Досвід функціонування приватних клінік в Україні свідчить про ефективність 

медичної логістики, яка формує довіру клієнтів. Можна виділити кілька 

векторів розвитку та побудови успішної бізнес-моделі для надання медичних 

послуг [1]: 

1. Відповідність медичній реформі, тобто вибір клієнто орієнтованої

стратегії. 

2. Орієнтації на клієнта, створення комфортних умов та достойного

відношення. 

3. Дотримання концепції «клініка для всієї родини неподалік від

дому», до якої хочеться приходити. 

Таким чином, завдяки розвитку інновацій та застосування інноваційного 

підходу до медичної логістики, вдасться створити контрольоване й регульоване 

середовище для ефективного виконання різних логістичних процесів в сфері 

охорони здоров’я і, як наслідок, підвищити окремі показники рівня розвитку 

регіонів. 

Для досягнення більшого ефекту медичні заклади можуть вдатися до 

впровадження інтегрованої системи логістики якості. Для оптимізації єдиної 

логістичної системи необхідно розглядати сукупність кількох функціональних 

областей, включаючи їх учасників. За даних обставин медичний заклад має 

можливість одноразово приступити до впровадження декількох логістичних 

концепцій, які визначають якість надання медичних послуг, прикладом яких є 

[4]:  

1. Система інтегрованого планування ресурсів або ERP (Enterprise

Resource Planning). 
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2. Загальне управління якістю або TQM (Total Quality Management).

3. Система «Точно-в-строк» або JIT (Just In Time).

3.1. Точне виробництво або LP (Lean Production).

3.2. Логістика, орієнтована на час, або TBL (Time-based Logistics).

Окремим напрямком в діяльності медичного закладу має стати

управління ризиками в логістиці якості. Ризик орієнтованоий підхід дозволить 

своєчасно виявляти, оцінювати ризики, пов’язані з якістю та безпекою 

медичної діяльності, а також розробляти превентивні заходи, сфокусовані на 

ліквідації, мінімізації, передачі або страхуванні ризиків. 

Розглянуті логістичні концепції (ERP, TQM, JIT, LP, TBL) є новими 

стратегіями у досягненні ефективності в логістичній діяльності нового часу та 

можуть слугувати основою для формування, розробки, впровадження моделі 

зрілості логістики в медичному закладі.  

Висновки. Проведене дослідження дає змогу сформувати такі висновки. 

Медична логістика повинна базуватися на стратегіях клієнторієнтованості, де 

клієнт довіряє системі охороні здоров’я та вчасності надання медичної послуги. 

Основне завдання медичної логістики – своєчасність, оперативність медичної 

допомоги клієнту точно в строк, що передбачає інтеграцію зусиль медичного 

закладу та ресурсів: фінансових, кадрових, технічних, матеріальних, 

інформаційних. Орієнтація на клієнта, створення комфортних умов, 

відповідність медичній реформі залежить від компетенцій управлінців, які в 

умовах реформування системи охорони здоров’я України повинні володіти 

набором компетенцій в медичній логістиці. Логістика – це управління різними 

вхідними та вихідними потоками медичного закладу з метою їх оптимізації. В 

умовах реформування управління медичним закладом покладено на керівників, 

які повинні володіти базовими компетенціями. У свою чергу, медичному 

персоналу логістика допомагає повністю сконцентруватися на лікуванні і 

турботі про пацієнтів.  

На сучасному етапі важливими елементами інноваційних процесів у 

логістиці стають управління нововведеннями й оцінка інвестицій, а також 

логістична координація в процесі вироблення рішень, що стосуються 

продуктових або процесних інновацій. 
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ЗМІНА ГЛІАЛЬНОГО СКЛАДУ КЛІТИННИХ УТВОРЕНЬ МОЗКУ ПРИ 

ГОСТРОМУ ІНСУЛЬТІ 

Анотація: Ішемічний інсульт є найбільш частим видом гострої 

церебральної ішемії. Основним патогенетичним механізмом розвитку 

ішемічного інусльту представляється атеросклероз на поразки магістральних 

артерій голови і інтрацеребральних судин. 

Фактори ризику розвитку ішемічного інсульту: артеріальна гіпертензія, 

цукровий діабет, гіперхолістеринемія, паління, зловживання алкоголем, 

ожиріння, недостатня фізична активність. Якщо ж інсульт не приводить до 

летального кінця, то наслідки для життя людини стають досить серйозні: 

можливе порушення рухових і когнітивних функцій, а також роботи органів 

чуття. [1] 

Інсульт - гостре порушення мозкового кровообігу, яке є стресовим 

фактором для організму людини. В результаті включається цілий комплекс 

нейрогуморальних, нейроендокринних та імунних реакцій, які призводять до 

вивільнення біологічно активних речовин, які модулюють розвиток 

адаптаційного синдрому. Його перебіг в умовах ішемії головного мозку має 

свої особливості. Зниження доставки кисню до нервової клітини в умовах 

ішемії призводить до ряду регуляторних функціонально метаболічних змін в 

мітохондріях, серед яких провідну роль відіграють порушення стану 

мітохондріальних ферментних комплексів, які призводять до пригнічення 

аеробного синтезу енергії. Загальна реакція організму на гостру кисневу 
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недостатність характеризується активацією термінових регуляторних 

компенсаторних механізмів.  

У головному мозку при інсульті на рівні з нейродегенеративних 

процесами відбувається системна реакція всіх елементів нервової тканини, а 

також ендотелію церебральних судин. У процесі досліджень були відзначені 

взаємозалежні зміни чисельності клітинних популяцій фіброзних астроцитів, 

перінейрональних олігодендроцитів і мікрогліальних клітин. Зміни також 

торкнулися епендими шлуночків головного мозку.  

Повне відновлення мозку після інсульту залежить від ступеня його тяжкості. Є 

спеціальні градації поразки: важке, середньої тяжкості, помірне, легке. Якщо 

мова про помірний ступінь, то людина може відновитися повністю. Якщо 

ступінь ураження важка, то це позначається на рухової активності м'язів: 

починаються парези кінцівок, паралічі. [2] 

Ключові слова: інсульт, ішемія, гліальні клітини, гліоз, адаптація. 
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CHANGES IN THE GLIAL COMPOUND OF BRAIN CELLS DURING 

ACUTE STROKE 

Abstract. Ischemic stroke is the most common type of acute cerebral ischemia. 

The main pathogenetic mechanism of development of Ischemic stroke is 

atherosclerosis and lesions of the main arteries of the chairman and intracerebral 

vessels. 

Factors that usually trigger the development of the ischemic stroke: arterial 

hypertension, diabetes mellitus, hypercholesterolemia, smoking, alcohol abuse, 

obesity, lack of physical activity. If the stroke does not lead to death, the 

consequences for human life become quite serious: possible impairment of motor and 

cognitive functions, as well as the work of the senses. [1] 
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Stroke is an acute impairment of cerebral circulation, which is a stress factor 
for the human body. As a result, a whole complex of neurohumoral, neuroendocrine 
and immune reactions is included, which lead to the release of biologically active 
substances that modulate the development of the adaptation syndrome. Its progress in 
conditions of cerebral ischemia has its own characteristics. Decreased oxygen 
delivery to the nerve cell under ischemic conditions leads to a number of regulatory 
functionally metabolic changes in the mitochondria, among which the leading role is 
played by disturbances in the state of mitochondrial enzyme complexes, which lead 
to the suppression of aerobic energy synthesis. The general reaction of the body to 
acute oxygen deficiency is characterized by the activation of urgent regulatory 
compensatory mechanisms.

 In the brain during a stroke at the same time with the neurodegenerative 
processes there is a systemic reaction of all elements of nervous tissue, as well as the 
endothelium of cerebral vessels. During research interdependent changes of number 
of cellular populations of fibrous astrocytes, perineuronal oligodendrocytes and 
microglial cells were noted. The changes also affected the ventricular ependyma of 
the brain.

Complete recovery of the brain after a stroke depends on its severity. There are 
special gradations of defeat: heavy, average weight, moderate, easy. If it is moderate, 
then a person can recover completely. If the degree of damage is severe, it affects the 
motor activity of the muscles: paresis of the extremities, paralysis. [2]

Key words: stroke, ischemia, glial cells, gliosis, adaptation. 

Постановка проблеми.  Поширеність судинних захворювань головного 

мозку в Україні неухильно зростає. Щорічно в лікувально-профілактичних 

установах надається близько 2 млн. хворих з цією патологією, з них кожен 

другий - працездатного віку. Інсульт - друга за частотою причина смерті людей 

у всьому світі.  

Аналіз останніх публікацій за проблемою.  Смертність від хвороб 

системи кровообігу в Україні займає перше місце і в 2-4 рази вище, ніж в 

країнах ЄС та світу, причому в нашій країні вмирають від цих захворювань не 

тільки частіше, але й раніше. У більшості розвинених країн протягом останніх 

15-20 років спостерігається зниження захворюваності на цереброваскулярні

захворювання. Головним чином, це пов'язано з поліпшенням профілактичних

заходів і адекватним лікуванням артеріальної гіпертонії, поліпшенням

діагностики і лікування цереброваскулярної патології, а також з формуванням

здорового способу життя. [3]
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Мета статті полягає у дослідженні кількісної зміни, фенотипових змін та 
унікальності реакцій чотирьох основних типів гліальних клітин на різних 
етапах ішемічного та геморагічного інсульту. 

Виклад основного матеріалу. Мікроглія бере участь у всіх реакціях мозку 
на ішемію. Аналіз з'єднань, які синтезуються мікрогліальними клітинами, 
свідчить про активний і погодженому з іншими клітинними пулами участю 
активованої мікроглії у всіх основних процесах глутамат-кальцієвого каскаду, 
глутаматной «ексайтотоксичності», активації внутрішньоклітинних ферментів, 
вільнорадикальних реакцій, перекисного окислення ліпідів, а також 
спеціалізованих імунних реакцій , що зберігає запалення в осередку ішемії. 
Мікрогліальні клітини індукують синтез не тільки нейротоксичні речовин, але і 
сигнальних молекул, клітинних регуляторів, трофічних факторів, які сприяють 
виживання нейронів і зменшують процеси ішемії для поста рубцювання. [4]

Кількість мікрогліоцитів достовірно збільшується в іпсілатеральній 
півкулі в порівнянні з відповідним показником контралатеральної півкулі і 
показником неокортексу. Крім істотних кількісних змін, встановлені і якісні 
зміни і порушені системи взаємозв'язків відносин між різними типами 
гліоцитів. 

 Так, у ході експериментального відтворення первинного гострого 
геморагічного інсульту спостерігалося порушення міжклітинної 
співвідношення в зниженні показника астроцитів в мікрогліоцитів в сенсо-
моторному неокортексі. [5]

Рис. 1. Фотографія, зроблена в лабораторії університету Айови в США, 2019 рік 

Ішемічний процес активує мікрогліальні клітини приводячи в стан 

готовності до фагоцитозу. Це призводить до мікроциркуляторних порушень, 

зміні гематоенцефалічного бар'єру, виникнення комплексу гіпоксично-
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метаболічних порушень в нейронах (зміна властивостей цитоплазми, 

пошкодження мітохондрій, зміна ДНК i PHK ядра, редукція ендоплазматичної 

сітки), а крім того ініціюють цитотоксичну дію астроцитів. [6] 

Поряд з цим мікроглія виконує і спеціалізовані імунні функції, ініціюючи 

і підтримуючи запальну реакцію в осередку ішемії, що врешті-решт, призводить 

до відстроченим нейрональних втрат, змін мікроциркуляції і 

гематоенцефалічного бар'єру. 

З вищесказаного випливає, що провідну роль в запальної реакції при 

гострій цереброваскулярної недостатності грає мікроглія. Вона першою 

приймає інформацію про гематоенцефалічний бар'єр, починає процес 

трансформації порушення спочиває глії в активну фагоцитуючих форму з 

відповідним морфологією. Нейрони здорового мозку контролюють стан 

мікроглії, але існують і зворотні механізми взаємодії мікроглії і нейронів. 

Останнє обумовлено втратою специфічної комунікації між нейронами і 

мікроглією, що призводить до утворення регіонів мікрогліальної 

гіперактивності, як наслідок виходу мікроглії з під нейронного контролю і 

підвищення рівня персистентного запалення і загострення нейропатології. 

Тобто, через кілька днів після інсульту активовані моноцити досягають піку 

секреторною активності і вивільняють нейротоксини. Збуджена мікроглія 

виробляє розчинні прозапальні фактори, обумовлює астроцитозом і 

нейрональну дегенерацію. 

В умовах патологій, в тому числі і ішемії, вироблення інтерлейкіну-1 (ІЛ-

1) мікроглією є головним активуючим сигналом для індукції інших

прозапальних цитокінів, а також стимуляції астроцитів для продукції

потенційних нейротоксических речовин таких як NO i метаболіти арахідонової

кислоти. [7]

Астроцити. Завдяки наявності іонних каналів, а також рецепторів до 

нейротрансміттерів і іншим сигнальним молекулам в їх дистальних відростках, 

астроцити здатні реєструвати зміну активності нейронів і відповідати на це 

підвищенням концентрації кальцію в цитозолі з генерацією кальцієвих хвиль. 

Кальцієвий сигнал реалізується в модуляцію експресії ряду генів, зміна 

морфології астроцитів і секрецію нейроактивних молекул, таких як глутамат, 

D-серин, АТФ, таурин, нейротрофіни і цитокіни. Астроцити виконують

широкий спектр адаптивних функцій, включаючи зворотне захоплення

нейротрансмітерів, допомога при відновленні ушкоджень, регулюють

синаптичну щільність.

Існують певні часові терміни антитілоутворення: для ініціації відповіді 

потрібно в середньому 5-7 днів, а максимальна відповідь на утворення мозко-
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специфічних антитіл в разі первинного пошкодження гематоенцефалічного 

бар'єру, згідно з даними експериментальних досліджень з моделюванняпрориву 

гематоенцефалічний бар'єр, доводиться на 21-25-у доба. Реакція «антиген - 

антитіло», яке розвивається при порушенні мозкового кровообігу, охоплює не 

тільки судинну стінку, але і поширюється безпосередньо на тканину мозку, 

залучаючи до процесу переважно судинні ніжки астроцитарної глії. Розвиток 

цієї реакції відбивається на всіх відомих механізмах ауторегуляції мозкового 

кровообігу: дія вивільнених при зміні внутрішньосудинного тиску серотоніну, 

брадикініну, гістаміну та інших активних речовин на скорочувальний апарат 

гладких м'язів судин; зрушення гомеостазу та зміни р02, РС02, рН; підвищення 

в'язкості крові і здатності агрегації еритроцитів. [8] 

Рис. 2. Реактивний астрогліоз, мікрофотографія сенсомоторної кору 

головного мозку кішки на 7-й день моделювання геморагічного інсульту, ядра 

астроцитів позначені стрілками (гематоксилін-еозин; Ок. × 10, Про. × 40). 

Численні дослідження фокусувалися на S100В в ролі маркера ішемічного 

ушкодження мозку різних видів, який є раннім, легко вимірюваним, таким, 

який має прогностичне значення. Рівень S100В в лікворі підвищується при 

судинних мозкових події і корелює з розміром інфаркту і клінічним 

результатом. Максимальна концентрація S100В після гострого ішемічного 

інсульту спостерігається через 2-3 доби. [9] 

При аналізі зміни гліальної формули (ГФ) в іпсілатеральній зоні 

ураження півкулі кількість астроцитів не достовірно зменшувалася в порівнянні 

з відповідним показником контралатеральної півкулі і достовірно 

зменшувалася відносно відповідного показника неокортексу. Кількісний (і 

процентний) зміст астроцитів в сенсо-моторному неокортексі достовірно і 
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суттєво знижується в порівнянні з відповідним показником контралатеральної 

півкулі і показником неокортексу. [10] 

Вчені з Китаю та США виявили, що після інсульту нервові клітини 

передають пошкоджені мітохондрії оточуючим їх клітинам нейроглії, а ті, в 

свою чергу, викидають назовні здорові мітохондрії, які захоплюються 

нейронами. Процес обміну органоїдами здійснюється за участю АДФ і білка 

CD38. 

При гострому порушенні мозкового кровообігу - інсульті - нервові 

клітини ураженої області гинуть від нестачі кисню (ішемії). Кисень потрібен в 

першу чергу мітохондрій - органоїдам, що забезпечує клітини енергією за 

рахунок реакцій розпаду деяких біологічних молекул. Тому при нестачі кисню 

в першу чергу порушується робота мітохондрій. Це призводить до запуску ряду 

хімічних реакцій, які можуть спричинити за собою загибель цілої клітини. Тому 

клітці потрібно позбутися «зламаних» мітохондрій.  

Як правило, здорові клітини самі розкладають власні мітохондрії, які 

прийшли в непридатність. Однак, як показали експерименти на зоровому нерві 

щурів, нейрони практично не руйнують нефункціональні мітохондрії 

самостійно. Вони передають свої органели довколишніх клітинам нейроглії - 

астроцитам, а вже ті розкладають мітохондрії за допомогою ферментів.  

Дослідники з Гарвардської медичної школи і Столичного медичного 

університету в Пекіні показали, що зворотний процес - передача мітохондрій 

від астроцитів нейронам - теж має місце. Вони застосували кілька методів 

мікроскопії до зрізів мозку, отриманим щурів після ішемічної атаки. Вчені 

виявили, що в цьому випадку астроцити не тільки поглинають і розкладають 

неробочі мітохондрії від нервових клітин, а й виділяють назовні здорові 

мітохондрії. Ці органели захоплюються нейронами, розташованими поблизу. У 

нейронах, які отримали додаткові мітохондрії, активніше йдуть процеси, які 

захищають клітини від загибелі. 

Додаткові дослідження показали: для того, щоб астроцити активно 

«ділилися» мітохондріями з нейронами, необхідна присутність двох молекул - 

аденозиндифосфата (АДФ) і ферменту CD38. АДФ міститься у всіх клітинах, 

адже він виходить при використанні одного з найважливіших для організму 

джерел енергії - аденозинтрифосфату (АТФ). Білок CD38 знаходять на поверхні 

безлічі клітин імунної системи. Він служить маркером активності клітин і 

необхідний для коректної передачі міжклітинних сигналів. Крім того, є 

відомості, що мутації в гені CD38 часто зустрічаються у хворих на розлади 

аутистичного спектру. [11] 
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Важливими клітинами-мішенями для цитокінів є астроцити. Цитокіни 

збільшують синтез колониестимулирующих факторів астроцитами, що, в свою 

чергу, активує мітоз клітин мікроглії і видозмінює їх поверхню для антигенної 

експресії, посилюючи антитіло-залежну клітинно-опосередковану реакцію. 

Астроцити різко збільшують продукцію острофазних білків, які діють як 

інгібітори різних протеїнів і факторів росту. До острофазних білків відносяться 

С-pеактівний білок, фактори комплементу, а 2-макроглобулин т.д. 

Активована цитокінами астроглія підсилює синтез поряд з острофазних 

білками і інших регуляторних молекул: NO, ендотеліального релаксуючого 

фактора і, таким чином, впливає на процеси оксидативного стресу. Астроцити, 

самі по собі не здатні до прогресивних альтерації, тільки в регресивних змін, 

таких як атрофія, пікноз, плазматодендроз. На ранніх стадіях, що передують 

утворенню ішемічної травми, астроцити набухають і округлюються, пізніше 

з'являються ліпідні гранули в тілі, клітинна поверхня стає неоднорідною. 

Починається аутодеструкція клітинних відростків, клітини набувають 

амебоїдного фенотипу. Після утворення некротизованих ділянок деякі вчені 

відзначають появу осміофільних конгломератів в цитоплазмі астроцитів, 

реакція характерна для мікроглії. Регресивні реакції обумовлені характерними 

наслідками: конденсація хроматину, пікноз, рексіс, фрагментація гліальних 

відростків. [12] 

Олігодендроцити. Основний білок мієліну (ОБМ) виконує трофічну 

функцію, тому підвищений вміст антитіл до ОБМ тих, які перенесли гостре 

порушення мозкового кровообігу свідчить про недостатнє трофічне 

забезпечення нейронів. Ступінь тяжкості ішемічного інсульту корелював з 

рівнем антитіл до ОБМ: чим вище рівень антитіл, тим більше виражений 

неврологічний дефіцит і гірше прогноз. Підвищені показники антитіл до ОБМ 

свідчать про аутоімунний процес в білій речовині головного мозку і 

відображають деструкцію тканини мозку. 

Кількість олигодендроцитів достовірно зменшується в неоокортексі 

інсультної півкулі в порівнянні з відповідним показником контралатеральної 

півкулі. Кількість олигодендроцитів в сенсо-моторному неокортексі інсультної 

півкулі достовірно збільшується в порівнянні з показником контралатеральної 

півкулі. [13] 

На частку інсульту з поразкою субкортикальної білої речовини (ІБВГМ) 

припадає до 30% всіх варіантів інсульту. Механізми пошкодження та 

відновлення олигодендроцитів і аксонів грають центральну роль у розвитку 

ураження і відновлення при цих варіантах інсульту, і для всебічного вивчення 

цих механізмів необхідна спеціалізована експериментальна модель, що 



ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи №2 (2) 2020 

153 

відрізняється від загальноприйнятих моделей інсульту з ураженням сірої 

речовини при оклюзії великої артерії. Недостатнє відновлення після інсульту у 

хворих похилого віку вказує на наявність можливого вікового впливу на 

процеси пошкодження і відновлення, але такий вплив при ІБВГМ які раніше не 

вивчали. 

Розвиток ІБВГМ індукували за допомогою вогнищевих мікроін'єкцій 

вазоконстриктора N5- (1-іміноетіл) -L-орнітина в субкортікальну білу речовину 

вентральніше зони моторної кори верхніх кінцівок молодим (2 місяці) мишам, 

тваринам середнього (15 місяців) віку і старим (24 місяці) мишам. 

Індукція ІБВГМ приводила до локальної загибелі олигодендроцитів з більшим 

числом апоптичних клітин і більшому окислювальному пошкодженню в 

головному мозку у старих мишей, ніж у мишей молодого віку. Підвищення 

експресії хемотаксичного протеїну-1 і фактору некрозу пухлини α (ФНП-α) в 

нейронах моторної кори корелювало з більшим об'ємом активації мікроглії в 

головному мозку старих мишей через 7 днів після ІБВГМ. Через 2 місяці у 

старих мишей спостерігали більш виражену атрофію білої речовини головного 

мозку і значну втрату кортікостріальних зв'язків в порівнянні з молодими 

мишами. При проведенні поведінкового тестування виявили погіршення 

моторного дефіциту передніх кінцівок після інсульту, що корелює з віком і 

погіршенням функціонального відновлення у старих тварин у віддаленому 

періоді. [14] 

Вік має великий вплив на результат після ІБВГМ, що обумовлено 

пролонгованої загибеллю клітин і вираженим окислювальним пошкодженням, 

посиленням запалення, більш вираженою вторинної атрофією білої речовини і 

несприятливим поведінковим ефектом, які спостерігали у старих тварин в 

порівнянні з молодими тваринами. 

Демієлінізуюча поразка зазвичай носить сегментарний або мозаїчний 

характер, одночасно або послідовно залучаючи до процесу кілька областей. 

Нерідко розвивається ремієлінізація, що супроводжується відновленням, 

регенерацією  мієлінової оболонки і повним дозволом неврологічного дефіциту. 

Необхідно, однак, відзначити, що при втраті значної частки мієліну 

відбувається аксональна дегенерація, а слідом за цим - дегенерація тіла 

нейрона; і те й інше може бути незворотнім. [15] 

Один з характерних проявів структурних змін в нервовій тканині в 

умовах гіпоксії-сателітоз, значення даного процесу на сьогоднішній день до 

кінця не визначено. Виявляється він в збільшенні кількості олігогліальніх 

клітин біля нейронів. У перінейрональних сателітах в умовах гострої 

недостатності мозкового кровообігу проявляється висока структурна і 
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функціональна активність, на що вказує збільшення кількості рибонуклеотидів 

в ядрі, полісом і наявність розвиненого шорсткого ендо-плазматичного 

ретикулуму в цитоплазмі клітини, зазвичай свідчить про їх активної участі в 

елімінації продуктів розпаду. У зоні гіперперфузії і крововиливу 

спостерігається розвиток і активна проліферація гліальних клітин (в основному 

апоптоз резистентних астроцитів), міграція макрофагів у вогнище некрозу, з 

концентрацією великої кількості клітин в периваскулярной зоні. Загалом, 

мітотичний поділ гліальних клітин відбувається рідко, тому збільшення числа 

гліальних клітин в патологічній зоні відбувається за рахунок міграції, а не 

тільки поділу. До поділу здатні 25% малодиференційованих гліоцитів, 6% 

астроцитів, 3% олiгодендроцитів, 1% мікрогліоцитів. [16] 

Епендимоцити. Наслідком геморагічного інсульту завжди виступає 

крововилив, кров потрапляє в ліквор, що тягне за собою ряд негативних проявів 

для епендими ЦНС. За результатами морфологічних досліджень, було 

доведено, що при введенні крові в бічні шлуночки вже починаючи з 2-го дня 

виникають значні зміни в епендими і судинних сплетеннях у вигляді 

відсутності війок, локальної десквамації некротизованих епендимоцитів, появі 

гемолізованих еритроцитів на поверхні шлуночків, набряку субепендімальної 

речовини, поодинокі мітози клітин судинного сплетення. Ступінь вираженості 

піднімається до сьомого дня, а також посилюється явище гемолізу еритроцитів. 

В лікворі підвищується кількість моноцитів і макрофагів, а також з'являються 

гранули гемосидерину. В цей же період на поверхні ворсин судинних сплетінь і 

між ними виявляються агрегати з тромбоцитів і еритроцитів, посилюється 

субепендімальний набряк, а також лімфоцитарна периваскулярна інфільтрація в 

субепендімальному просторі. На 21-ту добу набряк субепендімного речовини 

стає менше, але повнокрів'я судинних сплетінь зберігалося. Вплив продуктів 

розпаду формених елементів крові на стінки шлуночків в умовах підвищеного 

інтравентрикулярного тиску збільшують проникність епендими і призводить до 

проникнення церебро-спінальної рідини в тканину мозку, що обумовлює 

розвиток гідроцефалічного набряку, і, як наслідок, зміщення структур мозку. 

Вченими було помічено, що епендимні клітини бічних шлуночків при 

нормальних умовах перебувають в спокої і не беруть участі в нейрогенезі 

дорослого організму, але забезпечують зростання нейробластів і астроцитів у 

відповідь на інсульт. [18] 

Висновки і перспективи подальших досліджень.   Нейрони і глія - 

комплекс, структурно функціонально і метаболічно пов'язаний, тому 

патологічні порушення в нейронах викликають гліальну реакцію і навпаки. 

Реакцію гліоцитів описують загальним терміном - гліоз. 
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Дослідження нервової тканини при гострому інсульті демонструє 

розвиток різних змін в різних гліальних клітинах. Ці ядерні зміни можуть 

набувати дистрофічний характер і супроводжуватися зростанням осміофіліі 

структур ядра і цитоплазми.  

Сучасні дослідження і відкриття нейробіологів вкрай цікаві з точки зору 

фундаментальної науки. Вони показують раніше невідому форму комунікації 

нейроглії і нейронів. Крім того, нові дані можуть отримати і практичне 

застосування. Наприклад, якщо вдасться активувати перенесення здорових 

мітохондрій в нейрони уражених інсультом областей мозку, ступінь 

пошкодження нервових клітин можна буде звести до мінімуму. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ОДНОГО 

ГОСПІТАЛЬНОГО ОКРУГУ В УМОВАХ ЗАГОСТРЕННЯ 

ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ 

Анотація. У статті досліджено процес реформування системи охорони 

здоров’я та особливості створення госпітальних округів, визначено їх склад та 

межі. Проаналізовано мережу закладів охорони здоров’я окремого 

госпітального округу на прикладі Покровського госпітального округу. 

Визначено термінологію медичних установ за чинним законодавством України 

та особливості автономії закладів охорони здоров’я у сучасних умовах. 

Наголошено на проблемі поширення соціально небезпечних хвороб в умовах 

глобалізованого світу та дано визначення епідемії. Виділено принципи 

санітарно-протиепідемічне забезпечення та основні заходи для попередження і 

ліквідації медико-санітарних наслідків епідемії закладами медичної сфери. 

Проаналізовано перелік дій головного лікаря при виникненні епідемії та 

механізм взаємодії органів місцевого самоврядування та центру первинної 

медіко-санітарної допомоги в умовах загострення епідеміологічної ситуації. 

Визначено механізм взаємовідносин головного лікаря та персонала лікарні при 

виникненні епідемії. Зазначені ключові проблеми вітчизняної галузі охорони 
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здоров’я в умовах пандемії та заходи для ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації в межах компетенції МОЗ України. 

В статті визначено, що 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.  

Ключові слова: медична реформа, епідемія, госпітальний округ, система 

фінансування, вторинна ланка, медична допомога, БЛІЛ-1, БЛІЛ-2, головний 

лікар, персонал лікарні, механізм взаємодії в умовах НС.  
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FEATURES OF INTERACTION OF MEDICAL INSTITUTIONS OF A 

DISTRICT HOSPITAL IN THE CONDITIONS OF AGGRAVATION OF THE 

EPIDEMIOLOGICAL SITUATION 

 Abstract. The article investigates the process of reforming the health care 

system and especially the creation of hospital districts, determined by their 

composition and boundaries. Analyzed the network of health institutions private 

hospital district on the example of the Pokrovsky district hospital. Defined the 

terminology of medical institutions according to the current legislation of Ukraine 

and peculiarities of the autonomy of the health institutions in modern conditions. The 
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attention is focused on the problem of the spread of socially dangerous diseases in the 

globalizing world and the definition of an epidemic. The principles of sanitary 

prothiaden security and measures for prevention and liquidation of medical-sanitary 

consequences of the epidemic the health sector. Analyzed a list of actions of the chief 

physician in the event of an epidemic and the mechanism of interaction of local 

governments and primary health care in conditions of an aggravation of the 

epidemiological situation. The mechanism of the relationship of the chief doctor and 

the hospital staff in the event of an epidemic. Indicates the key problems of the 

domestic healthcare industry in terms of the pandemic and measures for elimination 

of consequences of emergency situations within the competence of the ME of 

Ukraine. 

The article identified that for successful reform of the health system and 

effective cooperation of hospitals one district hospital need to pay attention to the 

sources of funding. Additional sources of funding should be: the charitable assistance 

and grant funds; funds of voluntary health insurance; pay the hospital for services 

provided under the contracts; receipts for services provided by hospital floor 

standards for the provision of free medical care; in the provision of services to 

patients at their own initiative; voluntary contributions and donations and other 

sources not prohibited by current legislation.  

Key words: healthcare reform, epidemic, hospital district financing system, a 

secondary link, medical care, BLL-1, BLL-2, chief physician, the hospital staff, a 

mechanism of interaction in emergency situations. 

Постановка проблеми. Сьогодні в Україні функціонує досить 

розгалужена та неефективна система система охорони здоров’я. Учасники 

медичної сфери (лікарні, лабораторні центри МОЗ, центри здоров’я, центри 

медичної статистики, відділи моніторингу та оцінки) діють незлагоджено, 

дублюють свої функції, потребують додаткових ресурсів (фінансових, 

майнових) та зміни системи управління ними. Реформування системи охорони 

здоров’я особливо актуально в умовах, коли постає питання необхідності 

боротьби всього світа з масовими епідеміями. Саме тому зараз в Україні досить 

гостро стоїть питання необхідності дослідження взаємовідносин та оптимізації 

закладів сфери охорони здоров’я через низький рівень ефективності їх 

функціювання, особливо в межах одного госпітального округу. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Необхідність дослідження 

умов функціонування лікарень у межах одного госпітального округу виникло 

після впровадження першого етапу реформи охорони здоров’я. Сьогодні 

діяльність медичних установ регулюється законодавчими акти, основними з 
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яких є: Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення», Постанова Кабінету міністрів «Про 

затвердження Порядку створення госпітальних округів», «Про порядок 

проведення реформування системи охорони здоров’я», Розпорядження 

Кабінету Міністрів «Про затвердження переліку опорних закладів охорони 

здоров’я у госпітальних округах на період до 2023 року», а також статути 

лікарень. Але на законодавчому рівні нажаль немає чітких механізмів їх 

взаємодії, особливо в період загострення епіміологічної ситуації, саме тому це 

питання заслуговує на особливу увагу. 

Метою роботи є аналіз функціонування медичних закладів одного 

госпітального округу в умовах загострення епідеміологічної ситуації та 

механізм їх взаємодії.  

Виклад основного матеріалу. На початку 2016 року Міністерство 

охорони здоров’я України запропонувало проект “Концепції реформи 

фінансування системи охорони здоров’я України”, враховуючи кращий досвід 

реформування систем охорони здоров’я розвинутих країн, який підтримали 

ВООЗ, Генеральний директорат Європейської Комісії “Охорона здоров’я та 

споживча політика” та інші міжнародні організації, що опікуються проблемами 

ефективності систем охорони здоров’я в усьому світі. Відповідно до концепції, 

реформування медичної сфери здійснюється за наступними напрямами:  

1) оптимізація медичної інфраструктури шляхом закриття або

перепрофілювання закладів із низькою завантаженістю і слабкою технічною 

базою та створення укрупнених лікарень інтенсивного лікування;  

2) перерозподіл ресурсів шляхом запровадження нового механізму

фінансування медичних послуг: 

- запровадження системи співоплати, коли держава бере чітке

зобов’язання надавати попередньо визначений безоплатний обсяг медичних 

послуг, а додаткові послуги громадяни мають сплатити приватно;  

- поступовий перехід до оплати медичним закладам кінцевого результату

реально наданих медичних послуг за принципом “гроші йдуть за пацієнтом”; 

- надання медичним бюджетним закладам фінансової та управлінської

автономії шляхом перетворення їх на державні та комунальні некомерційні 

підприємства;  

3) перехід від командно-адміністративних методів до державно-

громадської моделі управління [1]. 

На сучасному етапі в рамках медичної реформи для оптимізації сфери 

охорони здоров’я створюються госпітальні округи, для ухвалення рішень щодо 

закладів вторинної медичної допомоги серед міст обласного значення, районів 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2168-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2168-19
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та об’єднаних територіальних громад. Відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України у межах однієї адміністративно-територіальної одиниці 

можна створити більше ніж один госпітальний округ, а медичні заклади можуть 

входити до складу госпітальних округів за погодженням з органами, 

уповноваженими відповідно до закону управляти майном цих закладів [2]. 

Утворення та діяльність госпітальних округів здійснюються з додержанням 

конституційних прав громадян на охорону здоров’я і медичну допомогу. 

Учасниками госпітального округу є органи, уповноважені управляти 

комунальними та державними закладами охорони здоров’я, а також керівники 

приватних закладів охорони здоров’я (за їх згодою), які забезпечують надання 

вторинної (спеціалізованої) та госпітального етапу екстреної медичної 

допомоги в межах області [3].  

До складу госпітального округу мають входити не менше однієї 

багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування першого та/або другого рівня 

та інші заклади охорони здоров’я. Центром госпітального округу визначається 

населений пункт (що географічно є найближчим до центру округу), як правило, 

місто з населенням понад 40 тис. осіб, в якому розміщена багатопрофільна 

лікарня інтенсивного лікування другого рівня. Сьогодні Кабінетом Міністрів 

України затверджено перелік та склад госпітальних округів у 13 регіонах 

України (Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, 

Полтавській,  Луганській,  Тернопільській,  Рівненській, Хмельницькій,        

 Херсонській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві) [2]. 

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 психологічної підтримки безнадійно хворим). 

На адміністративній території госпітальних округів базуються центри 

первинної медико-санітарної допомоги для надання первинної медичної 

допомоги [4]. 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 [5]. Мережа закладів охорони здоров’я окремого 

госпітального округу представлена на прикладі Покровського госпітального 

округу (рис.1). [6]. 

http://www.umj.com.ua/article/106369/
http://www.umj.com.ua/article/106378/
http://www.umj.com.ua/article/106335/
http://www.umj.com.ua/article/106352/
http://www.umj.com.ua/article/106358/
http://www.umj.com.ua/article/106372/
http://www.umj.com.ua/article/106411/
http://www.umj.com.ua/article/106355/
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Рис. 1. Заклади у межах одного госпітального округа 

 Порядок визначення складу та меж госпітальних округів:

1) межі та склад госпітальних округів повинні бути визначені таким
чином, щоб жителі, які проживають у їх межах, мали доступ до вторинної 
медичної допомоги у межах свого госпітального округу; 

2) адміністративним центром госпітального округу визначається населений

пункт, з населенням понад 40 тис. осіб, або населений пункт, що географічно є 

найближчим до центру округу, де розташована лікарня інтенсивного лікування.  

3) зона обслуговування госпітального округу визначається своєчасністю

доїзду до лікарень інтенсивного лікування, що не повинен перевищувати 60 

хвилин, та бути еквівалентна радіусу зони обслуговування 60 км за умови 

наявності доріг з твердим покриттям (існують інші умови) [7].  

За рішенням МОЗ до складу Наглядових рад мають входити експерти, 

Заклади у межах одного 

госпітального округа 

Лікарні інтенсивного лікування:  

м. Покровськ (на базі об’єднаних Покровскої ЦРЛ та Мирноградської МЛ);  

м. Добропілля; 

м. Селидове; 

м. Курахове;  

м. Авдіївка.  

Лікарні планового лікування: Покровська міська лікарня;  

Мирноградська міська лікарня (відділення соматичного профілю); Мар’їнська 

центральна районна лікарня;  

Лікарні відновлюваного лікування: Новогродівська міська лікарня;  

Білозірська міська лікарня. 

Лікарня паліативної допомоги:  

Родинська міська лікарня. Новогродівської міської лікарні;  

Відділення хоспісної допомоги на базі: 

Новогродівської міської лікарні; Покровської міської лікарні. 

Родинська міська лікарня. 
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медики та представники пацієнтських організацій, що мають необхідні 

компетенції.  Основним завданням госпітальної ради є формування Плану 

розвитку госпітального округу. Він складається на 3-5 років, повинен містити 

аналіз поточної ситуації, плани розвитку та реорганізації закладів охорони 

здоров’я, оцінку фінансування заходів, а також механізми моніторингу та 

звітування закладами медичної сфери про хід поліпшення послуг. Він також 

має містити інформацію щодо функцій закладів охорони здоров’я у складі 

госпітального округу та видів медичної допомоги кожного закладу, їх 

функціональних потужностей. Виконання функцій багатопрофільних лікарень 

інтенсивного лікування першого або другого рівня покладається на заклади 

охорони здоров’я у складі госпітального округу, функціональні потужності 

яких відповідають вимогам до таких лікарень. Багатопрофільна лікарня 

інтенсивного лікування першого рівня повинна забезпечувати надання 

медичної допомоги не менш як 120 тис. осіб, а другого рівня - не менш як 200 

тис. осіб [8].  

Визначення медичних установ за чинним законодавством України 

представлено у таблиці 1 [9, 10]. 

Таблиця 1 

Визначення медичних установ за чинним законодавством України 

Державна медична 

установа 

Комунальний заклад 

охорони здоров’я 

Приватні заклади охорони 

здоров’я 

Належить до системи 

охорони здоров’я, що не 

має права власності на 

закріплене за нею майно, 

яким вона володіє, 

користується та 

розпоряджається в межах, 

визначених Цивільним 

кодексом України. 

Утворюється 

компетентним органом 

місцевого самоврядування 

в розпорядчому порядку 

на базі відокремленої 

частини комунальної 

власності і входить до 

сфери його управління. 

Створюються відповідно до 

рішення власника майна. 

Приватний заклад охорони 

здоров’я вважається 

створеним і здобуває права 

фізичної особи з дня його 

державної реєстрації. 

Таким чином у державній медичній установі, комунальному закладі 

охорони здоров’я та комунальному некомерційному підприємстві 

(комунальному унітарному некомерційному підприємстві) за МОЗ залишається 

функція головного регулятора, відповідального за формування політики та 

здійснення контролю у сфері організації надання, фінансування та контролю 

якості медичної допомоги населенню [11].  

Відповідно до закону України № 2002-19 «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань 

охорони здоров’я» передбачено реорганізацію державних та комунальних 
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медичних закладів та зміну їх правового статусу, що дозволить змінити 

постатейний кошторис доходів та витрат на працю на основі контракту- 

договору про публічну закупівлю медичних послуг, що входять до складу 

гарантованого державою пакету медичних послуг. Цей пакет будуть 

закуповувати розпорядники відповідних бюджетів для потреб своєї громади, 

його буде формувати Національна служба здоров’я України та затверджувати 

Кабінет Міністрів України [12].  

Визначена модель, на погляд МОЗ, уможливить управлінську та 

фінансову автономію. Причому автономія забезпечиться шляхом реорганізації, 

зокрема перетворення таких ЗОЗ у повноцінні суб’єкти господарської 

діяльності – державні та комунальні некомерційні підприємства, а саме:  

- через укладення договорів про медичне обслуговування населення

відповідним розпорядником бюджетних коштів у порядку, передбаченому 

законом про публічні закупівлі; 

- фінансування з використанням програмно-цільового методу (за

бюджетною програмою), що передбачено Бюджетним кодексом України; 

- надання фінансової підтримки з місцевого бюджету [13].

Поширення соціально небезпечних хвороб в умовах глобалізованого світу

не є проблемою окремої держави, адже соціально небезпечні хвороби – це 

хвороби, що виникають унаслідок взаємодії людського організму та 

біологічного чинника (вірус, бактерія), реалізуються через механізми 

ризикованої поведінки, інтенсивно поширюючись у соціальному середовищі, а 

для стабілізації чи припинення своєї реалізації обов’язково потребують 

спільного впливу з боку державних інституцій, насамперед, органів державного 

управління охороною здоров’я та дотичних галузей, а також інституцій 

громадського сектору [14]. 

Епідемія – це масове захворювання людей на інфекційні хвороби у межах 

певного регіону, коли рівень інфекційної захворюваності на цій території 

значно перевищує зазвичай реєстрований раніше рівень захворюваності для цієї 

території. Виникнення епідемій може бути пов’язане з: природними чинниками; 

кліматичними чинниками; матеріально-побутовими чинниками; соціальними

умовами [15].  

Санітарно-протиепідемічне забезпечення при виникненні епідемії – це 

складова частина медико-санітарного забезпечення населення, що включає 

комплекс організаційних, правових, медичних, гігієнічних і протиепідемічних 

заходів, що спрямовані на вирішення наступних завдань: 

- попередження виникнення і розповсюдження інфекційних захворювань

серед населення при НС, а при виникненні, їх ліквідацію;
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- збереження і зміцнення здоров’я населення, підтримка його

працездатності шляхом забезпечення санітарного благополуччя і усунення 

несприятливих наслідків НС;  

- контроль за дотриманням санітарних правил і норм у зоні НС і у місцях

розселення постраждалого населення, ліквідацію інфекційних захворювань у 

разі їх появи [16].  

Санітарно-протиепідемічне забезпечення будується на наступних 

принципах:  

 державний і пріоритетний характер санітарно-епідеміологічної служби;

 єдиний підхід до організації санітарно - протиепідемічних заходів;

 відповідність змісту і об’єму заходів санітарно - епідемічній обстановці;

 диференційований підхід до формування сил і засобів служби, з урахуванням

регіональних особливостей, рівня потенційної небезпеки територій;

 постійна готовність її сил і засобів, їх висока мобільність;

 взаємодія санітарно-епідеміологічної служби з органами і установами інших

відомчих медико-санитарних служб [16].

З метою попередження і ліквідації медико-санітарних наслідків епідемії 

закладами медичної сфери проводяться наступні основні заходи: 

1. контроль за санітарно-епідеміологічною обстановкою у зоні НС і

навколо неї; 

2. експертиза харчової сировини, продуктів харчування, питної води на

забрудненість радіоактивними речовинами, отруту і хімічно небезпечні 

речовини, патогенні мікроорганізми;

3. проведення спеціальної підготовки співробітників санітарно-

епідеміологічних установ і формувань для роботи при НС; 

4. підтримання у готовності територіальних центрів санепіднадзору,

формувань та установ санепідслужби;

5. здійснення накопичення, зберігання, поповнення, облік і контроль

медичного майна, що є необхідним для роботи формувань і установ санітарно-

епідеміологічної служби при НС;  

6. контроль за дотриманням санітарних правил, гігієнічних нормативів

при виникненні НС;

7. організовує роботу мережі спостереження і лабораторного контролю з

своєчасного виявлення та індикації біологічного (бактеріологічного) зараження 

(забруднення) питної води, харчової і фуражної сировини, харчів, об’єктів 

довкілля при НС [16].  

Закладом охорони здоров’я на всіх етапах надання допомоги населенню 
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має бути забезпечений: необхідний протиепідемічний режим, знезараження 

епідемічних вогнищ (дезинфекція, дезинсекція, дератизація); проведення 

населенню екстреної неспецифічної і специфічної профілактики; посилене 

медичне спостереження за ураженим населенням.  

При виявленні серед уражених хворих на особливо небезпечну інфекцію 

та контактних з ними осіб черговий лікар зобов’язаний:  

1. Негайно доповісти про обстановку начальникові етапу медичної

евакуації (головному лікареві лікарні). 

2. Оповістити персонал етапу медичної евакуації.

3. Віддати розпорядження про переведення приймально-діагностичного

відділення на строгий протиепідемічний режим роботи [15]. 

Некерованість процесу поширення епідемій, як у випадку з COVID-19, 

може мати масштаби національної загрози, що завдасть Україні значних 

соціально-економічних збитків (зменшення робочої сили в найбільш уражених 

регіонах; зниження рівня ВВП та загального добробуту населення; зменшення 

загального обсягу інвестицій). Ці проблеми привертають дедалі більшу увагу 

керівників вищого рівня, політиків, науковців, медичних працівників, 

представників вітчизняних та міжнародних громадських організацій [17].  

Механізм взаємодії органів місцевого самоврядування та центру 

первинної медіко-санітарної допомоги в умовах загострення епідеміологічної 

ситуації представлено у таблиці 2 [18].  
Таблиця 2 

Механізм взаємодії органів місцевого самоврядування та ЦПМСД 

Дії органів місцевого самоврядування 

1. Рішенням органу місцевого самоврядування (ОМС) затвердити план дій в
умовах епідемії COVID-19.
2. Створити оперативний штаб для вирішення питань подолання наслідків
епідемії.
3. Відпрацювати маршрут пацієнта у випадку інфікування: самоізоляція /
первинна медична допомога / екстрена медична допомога - спеціалізована
медична допомога. Довести маршрут до відома керівництва всіх медичних
установ та їхніх працівників. Забезпечити постійну комунікацію між
медичними закладами.
4. Забезпечити готовність медичних закладів, які працюватимуть з особами,
інфікованими COVID-19 (наявність апаратів ШВЛ та ізольованих приміщень),
забезпечити виконання санітарних вимог для недопущення інфікування
вірусом медичного персоналу та інших пацієнтів.
5. Через місцеві канали комунікації довести до відома населення інформацію
стосовно симптомів COVID-19; контактних номерів телефонів: цілодобової
гарячої лінії вашої області з питань коронавірусної інфекції; алгоритму дій
пацієнта у разі виявлення симптомів ГРВІ.
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6. Провести навчання для керівників медичних закладів, їхніх структурних
підрозділів та персоналу щодо алгоритмів дій, передбачених чинними
нормативними актами, у разі виявлення випадку інфікування COVID-19, а
також подальшого маршруту пацієнта.
7. Всі інші медичні заклади перевести на особливий режим роботи, що

включає: забезпечення засобами індивідуального захисту, скасування операцій
та інших заходів планового характеру, обмеження доступу населення до
медичного закладу окрім невідкладних випадків, зменшення присутності осіб,
які знаходяться у групі ризику (особи старші 60 років, особи, які страждають
захворюваннями дихальної системи та діабетом).
8. Оцінити потужності і можливості медичних установ вашого регіону:

провести інвентаризацію реанімаційного і дихального обладнання, його рівень, 
наявність та кількість кисневих масок, кисневих концентраторів та ін.
9. Скласти план реагування системи охорони здоров`я у випадку збільшення
кількості інфікованих по кожному закладу охорони здоров’я у разі інфікування
10/50/100/250 осіб вірусом SARS-CoV-2, що включає: план перепрофілювання
закладів, створення окремого інфекційного стаціонару для надання допомоги
при коронавірусній хворобі COVID-19, розгортання інфекційних ліжок та
роботи медперсоналу. Додатково визначити потужності всіх медичних закладів
регіону та можливості перепрофілювання відділень для забезпечення
безперервності надання інших видів медичної допомоги населенню.
10. Вирішити питання резерву медпрацівників, наприклад, залучення до

роботи медсестер шкіл, дитсадків та ін. у разі спалаху COVID-19.

Дії ЦПМСД 

1. В   межах   своїх   повноважень   вести    динамічне    спостереження     за
потенційними носіями COVID-19 (наприклад особами, що повернулися з країн
з високим рівнем зараження COVID-19)
2. Вести статистику та постійно взаємодіяти з ОМС

В нашій країні останнім часом відбувалося скорочення кількості лікарень, 

лікарняних ліжок, амбулаторних організацій, що свідчить про перехід охорони 

здоров’я на інтенсивний шлях розвитку. Водночас розширення приватного 

сектора в охороні здоров’я та ускладнення його інфраструктури привели в 

цілому до істотного зростання організацій на первинному рівні (амбулаторно-

поліклінічному). Негативна динаміка пов’язана з погіршенням доступності до 

лікування на медичному ліжку та соціального добробуту населення, 

збільшенням вартості як медичних препаратів, так і самого циклу лікування 

[19]. Саме тому необхідно звернути увагу на оптимальне завантаження наявних 

потужностей амбулаторно-поліклінічних закладів та лікарень (таблиця 3).  



ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи №2 (2) 2020 

169 

Таблиця 3 

Кількість лікувальних організацій та стан 

захворюваності населення [20] 

Роки 

Кількість 

лікарняних 

організацій, 

тис. 

Кількість 

лікарняних ліжок 

Кількість 

амбулаторно- 

поліклінічних 

організацій, тис 

Захворюваніс 

ть населення на 

100 тис. 

чоловік  

Динаміка 

захворю-

ваності, % 

1990/2020  

всього, 

тис. 

на 10 

тис чол. 

населен

ня 

всього, 

тис. 

планова 

ємність на 

10тис. чол. 

населення 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1990 3,9 700 135,5 6,9 173,1 2863,4 

44,20% 

2000 3,3 466 95,0 7,4 198,4 4727,2 

2010 2,8 94 90,6 9 217,7 5219,6 

2015 1,8 332 78,1 10 214,2 62651,3 

2020 1,7 315 74,3 10,2 215,6 64659,3 

Аналізуючи стан системи охорони здоров’я, можна зробити наступні 

висновки: відбувається формування конкурентного простору серед закладів 

охорони здоров’я, його подальша сегментація, зниження якості надання послуг 

через значну монополізацію, впровадження системи обов’язкового медичного 

страхування, що призведе зо зміни механізму надання послуг.  

Механізм взаємодії ЦПМСД та опорної лікарні в умовах епідемії 

представлений на рис. 2. 

1. Визначити  відповідальну особу по за взаємодію з іншими закладами охорони здоров’я.

2. Тимчасово припинити проведення планових заходів, медичних оглядів, крім термінових та

невідкладних, мінімізувати кількість відвідувачів центру;

3. Не допускати припинення наданням медичної допомоги:

 вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим;

 наданням медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони

здоров’я при онкологічних захворюваннях чи захворюваннях, що потребують

кардіоторакальних оперативних втручань у разі, коли припинення (віддтермінування) такої

медичної допомоги несе серйозний ризик життю та здоров’ю;

 наданням паліативної медичної допомоги;

 інших невідкладних та термінових заходів з госпіталізації, коли ix припинення

(відтермінування) несе серйозний ризик життю та розвитку життєзагрожуючих

станів.

4. У разі виявлення особи з ознаками ГРВІ, спричиненого коронавірусом, забезпечити

госпіталізацію силами екстреної медичної допомоги до найближчої опорної лікарні.

5. У разі погіршення епідеміологічної ситуації на території негайно:

 забезпечити максимально безперебійну роботу медичного персоналу, враховуючи вимоги

ч. З ст. 11 та ч. З ст. 12 Закону України «Про відпустки»;

 створити облік наявного резерву медичного персоналу, що перебуває поза межами системи

охорони здоров’я, з Єдиного державного реєстру закладів охорони здоров’я та

автоматизованої бази даних медичних працівників.

Рис. 2. Необхідні кроки головного лікаря ЦПМСД по ефективній 

взаємодії з опорною лікарнею [18] 
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Найкращий спосіб мотивувати співробітників до більш ефективної та 

відповідальної роботи в кризовій ситуації – це особистий приклад головного 

лікаря. Механізм взаємовідносин головного лікаря та персонала лікарні при 

виникненні епідемії: 

1. Вирішити питання організованого перевезення працівників на робочі

місця (службові автомобілі, співпраця із мережею таксі, залучення 

перевізників); 

2. Забезпечити вхідний санітарний контроль: візуальний огляд (загальний

стан, ознаки лихоманки, наявність ознак гострого респіраторного

захворювання, таких як кашель, чхання, нежить); за необхідності, проведення 

температурного скринінгу (вимірювання температури тіла безконтактним 

термометром); 

3. Проводити роз’яснювальну роботу з працівниками щодо 

індивідуальних заходів профілактики та реагування при виявленні симптомів 

серед працівників;  

4. Забезпечити працівників засобами індивідуального захисту, провести

навчання з використання та знешкодження відпрацьованих масок, серветок та 

встановити контроль за дотриманням правил;  

5. Збільшити кратність проведення дезінфекційних заходів (вологі

прибирання з використанням дезінфікуючих засобів у приміщеннях, особливо в 

місцях найбільшого контакту з поверхнями: ручки дверей, місця загального 

користування, санвузли, тощо);  

6. Дотримуватися нормативних показників температури повітря та

забезпечувати наскрізне провітрювання приміщень; 

7. Не допускати до роботи осіб з ознаками інфекційного захворювання;

8. Обмежити масові заходи в приміщеннях;

9. Забезпечити необхідні умови для дотримання працівниками правил

особистої гігієни (рукомийники, мило, одноразові рушники, серветки, 

антисептики тощо);  

10. Забезпечити кожен кабінет бактерицидними випромінювачами

закритого типу, дезінфекційними та антисептичними засобами; 

11. Запровадити роботу змінами, тимчасово запровадити дистанційну або

надомну роботу (для немедичних працівників) [18]. 

Крім цього необхідно: 

- інформувати про ситуацію, плани та перспективи;

- матеріально мтимулювати персонал;

- колективно обговорювати проблеми;

- залучати колег до вироблення стратегії та прийняття рішень;
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- досягати розуміння кожного співробітника своїх завдань [18].

Координація діяльності закладів охорони здоров’я в  межах госпітального

округу здійснюється органом управління охороною здоров’я обласної

державної адміністрації регіону в межах його повноважень. В сучасних умовах

передбачено об’єднання медичних установ кількох сільських районів або міст і

районів 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 інформаційний медичний простір для 

реєстрація пацієнтів з визначенням дати і часу візиту. При направленні 

пацієнта, що потребує екстреної інтенсивної медичної допомоги, через 

електронну мережу, обласна лікарня інформується про направлення та 

можливий час прибуття відповідного пацієнта з метою її підготовки до надання 

інтенсивної медичної допомоги.  

Новим  ефективним  механізмом  взаємодії  обласної  лікарні з  закладами 

охорони  здоров’я  госпітального  округу  є  створення   та  робота  тренінгового 

центру з безперервного післядипломного підвищення професійної майстерності 

медичних працівників (лікарів, середнього медичного персоналу) на базі 

обласної лікарні. Це дозволить ефективно підвищити професійну майстерність 

всіх медичних працівників обласної лікарні та інших медичних закладів округа 

[21].  

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 [22].  

В умовах пандемії доцільно визначити ключові проблеми вітчизняної галузі 

охорони здоров’я:  

 недостатнє фінансування галузі, зумовлений цим низький рівень

оплати праці медичних працівників, брак коштів для забезпечення доступної, 

якісної та ефективної медичної допомоги;  

 нераціональна організація медичної допомоги, диспропорція в



ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи №2 (2) 2020 

172 

розвитку амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної, первинної та 

спеціалізованої допомоги, незадовільні зв’язок і наступність у їх наданні; 

 недосконалість правового забезпечення діяльності системи охорони

здоров’я; 

 недостатність, нескоординованість і неефективність заходів,

спрямованих на збереження і зміцнення здоров’я населення; 

 потреба в удосконаленні підготовки, перепідготовки і підвищенні

кваліфікації лікарів та інших працівників охорони здоров’я, поліпшенні умов їх 

роботи, її якості та ефективності;  

 брак сучасних медичних технологій, недостатнє володіння ними,

незадовільне медикаментозне і матеріально-технічне забезпечення закладів 

охорони здоров’я;  

 низький рівень інформаційного забезпечення й управління

системою охорони здоров’я на різних рівнях [23]. 

Найбільшою проблемою при погіршенні епідеміологічної ситуації є те, 

що медична допомога може одночасно знадобитись великій кількості хворих.  

В закладі охорони здоров’я режим підвищеної готовності або режим 

надзвичайної ситуації вводиться керівником закладу або особою яка його 

заміщує. Головний лікар лікувального закладу після отримання інформації про 

НС для організації надання медичної допомоги та прийняття рішення щодо 

подальшої роботи збирає Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (в 

робочий час впродовж 30 хвилин, в неробочий час –1 година 30 хвилин) [24].  

До заходів ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в межах компетенції 

МОЗ України належать: 

1. Організація та забезпечення постійного аналітичного контролю за

станом захворюваності населення; 

2. Здійснення моніторингу стану здоров’я населення;

3. Визначення потреб у лікарських засобах, медичній продукції,

реактивах, медичній апаратурі тощо; 

4. Забезпечення формування бригад лікарів;

5. Забезпечення формування мобільних медичних бригад та їх

укомплектування медичними кадрами, лабораторією та діагностичною 

апаратурою для безпосередньої роботи на території постраждалих від НС 

населених пунктів; 

6. Передбачення резервних місць в клініках за межами осередку

надзвичайної ситуації [24]. 

Штаб з ліквідації наслідків НС закладу охорони здоров’я контролює 
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підготовку відділень лікарні до масової госпіталізації уражених та хворих; 

організує додаткове розгортання лікарняних ліжок; вивчає потребу 

використання резерву медичного майна. В штабі працюють: заступники 

головного лікаря, керівники лікувальних відділень та інших структурних 

підрозділів закладу охорони здоров’я, головна медична сестра. Всі медичні 

установи одного госпітального округу переходять до режиму підвищеної 

готовності та повної взаємодії. 
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