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Public Administration, Sustainable Development,  

Local Community: Touch of Cooperation 

 
A	 reform	 of	 regional	 management	 and	 local	 self-governance	 implies	 a	

solution	of	several	goals,	namely:	the	balanced	usage	of	territorial	resources	

and	 effective	 mechanisms’	 creation	 of	 public	 administration.	 Solving	 the	

problems	 in	the	 theoretical,	methodical	and	practical	spheres	 is	a	subject	of	

the	 numerous	 studies	 including	 the	 works	 of	 economists,	 ecologists,	

employees,	public	administration	and	local	self-governance	officers,	etc.	The	

territorial	 administration	 development	 involves	 creation	 of	 the	 effective	

mechanisms	 of	 interaction	 as	 well	 as,	 that	 is	 the	 most	 fundamental,	 solving	

the	 problems	 of	 their	 practical	 implementation,	members	 involvement	 from	

the	united	local	communities	and	other	administrative	and	territorial	bodies	

regarding	 the	 principles	 of	 sustainable	 development	 implementation	 within	

the	 strategical	 plans	 and	 programs,	 planning	 of	 the	 appropriate	 events	 and	

enhancement	of	the	social	interactions’	efficiency.	The	study	of	the	tendencies	

of	 emergence	 and	 relations	 development	 between	 the	 participants	 of	 the	

reformation	processes,	has	allowed	the	author	group	to	draw	the	conclusions	

regarding	 establishment	 of	 public	 administration	 mechanisms	 under	 the	

circumstances	 of	 the	 administrative	 reform,	 corporate	 rights’	 regulation	 in	

Ukraine,	 directions’	 identification	 of	 the	 effective	 social	 interactions.	 The	

defined	by	the	authors’	enhancement	of	inhabitants’	civic	engagement	in	the	

local	 communities	 according	 to	 the	 reform	 processes	 in	 regions	 under	 the	

circumstances	of	power	decentralization,	drawn	attention	to	the	educational	

policy,	namely	regarding	professional	and	technical	education	are	interesting	

parts	 in	the	work.	We	are	confident	that	 the	proposed	monography	will	not	

remain	 the	 readers	 indifferent	 and	 this	 issue	 will	 facilitate	 to	 scientific	

consideration	of	the	wide	range	of	issues	regarding	public	administration	and	

local	 self-governance,	 development	 of	 the	 Ukrainian	 regions	 and	 their	

stability	 securing,	 natural	 and	 human	 resource	 management,	 efficiency	

improvement	 of	 territorial	 administration.	 The	 collective	 monography	 is	

aimed	at	the	wide	range	of	readers	who	are	interested	in	the	issue	of	public	

administration	 enhancement,	 local	 self-governance	 and	 sustainable	

development	of	society.																												

With	the	deepest	respect,	

Anna Chechel,  

Ievgen Khlobystov 

Michał Śleziak 

science editors 
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Публічне управління, сталий розвиток, територіальна 

громада: дотик взаємодії 
 

Реформа	 регіонального	 управління	 та	 місцевого	 самоврядування	

передбачає	 вирішення	 декількох	 цілей,	 серед	 яких:	 збалансоване	

використання	 територіальних	 ресурсів	 та	 створення	 ефективних	

механізмів	 публічного	 управління.	 Вирішення	 цих	 проблем	 у	 теоре-

тичній,	 методичній	 та	 практичній	 площинах	 є	 предметом	 численних	

досліджень,	 серед	 яких	 розвідки	 економістів,	 екологів,	 правників,	

фахівців	 з	 державного	 управління	 та	 місцевого	 самоврядування	 тощо.	

Розвиток	 територіального	 управління	 передбачає	 створення	 не	 тільки	

механізмів	 ефективних	 взаємодій,	 а,	 головне,	 вирішення	 проблем	 їх	

практичного	 впровадження,	 залучення	 членів	 об’єднаних	 територі-

альних	 громад	 та	 інших	 адміністративно-територіальних	 утворень	

щодо	 обговорення	 досягнення	 сталого	 розвитку	 в	 межах	 стратегічних	

планів	 та	 програм,	 планування	 відповідних	 заходів	 та	 підвищення	

ефективності	 суспільних	 взаємодій.	 Дослідження	 тенденцій	 станов-

лення	 та	 розвитку	 відносин	 між	 учасниками	 процесів	 реформування	

дозволили	 авторському	 колективу	 зробити	 у	 роботі	 висновки	 щодо	

формування	 механізмів	 державного	 управління	 в	 умовах	 адміністра-

тивної	реформи,	регулювання	корпоративних	прав	в	Україні,	виявлення	

напрямів	ефективних	суспільних	взаємодій.	Цікавим	у	роботі	є	виявлене	

авторами	 підвищення	 громадянської	 активності	 мешканців	

територіальних	 громад	 на	 процеси	 реформування	 в	 регіонах	 в	 умовах	

децентралізації	 влади,	 увага	 до	 освітньої	 політики,	 зокрема,	 стосовно	

професійно-технічної	 освіти.	 Упевнені,	 що	 ознайомлення	 з	 пропо-

нованою	монографію	не	залишить	читачів	байдужими	і	це	видання	буде	

сприяти	 науковому	 осмисленню	 широкого	 кола	 проблем	 державного	

управління	та	місцевого	самоврядування,	розвитку	регіонів	України	та	

забезпеченню	 їх	 сталості,	 раціональному	 використанню	 природних	 та	

людських	 ресурсів,	 підвищенню	 ефективності	 територіального	

управління.	 Колективна	 монографія	 розрахована	 на	 широке	 коло	

читачів,	 які	 цікавляться	 проблематикою	 вдосконалення	 державного	

управління,	місцевого	самоврядування	та	сталого	розвитку	суспільства.	
	

З	правдивою	повагою,	

Анна Чечель, Євген Хлобистов, Міхал Шлезак 

наукові редактори 
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1.1. Професійно-технічна освіта  
як драйвер сталого розвитку регіонів  1 

 
Розвиток	економіки	провідних	країн	світу	свідчить	про	те,	що	на	

сьогодні	 відбувся	 перехід	 від	 індустріальної	 стадії	 розвитку	 до	

постіндустріальної	 економіки,	 яку	 називають	 також	 інноваційною	

економікою,	 економікою	 знань	 і	 т.	 ін.	 Тобто	 економікою,	 в	 якій	

домінує	 не	 велике	 машинне	 виробництво	 (індустріальна	 стадія),	 а	

сфера	послуг,	наука	і	освіта.	За	таких	умов	особливої	уваги	потребує	

аналіз	проблем	розвитку	людського	капіталу	та	його	інтелектуальної	

складової,	 як	 основи	 розвитку	 сучасної	 економіки	 знань.	 Освіта	 є	

складовою	 сталого	 розвитку	 будь-якого	 суспільства.	 Саме	 тому,	

відповідно	 до	 Цілей	 Сталого	 Розвитку,	 адаптованих	 для	 України	

(2015	–	2030	роки)	сфери	освіти	стосується	ціль	4	–	якісна	освіта2.	

Основою	 національного	 багатства,	 його	 найціннішим	 ресурсом	

стає	 не	 природній	 та	 відтворюваний	 капітал,	 а	 людський	 та	

інтелектуальний	 капітали,	 оскільки	 саме	 рівень	 його	 розвитку	 і	

визначає	 темп	 економічного	 зростання	 сучасного	 суспільства.	

Виходячи	 з	 цього,	 освіта	 повинна	 сприйматися	 як	 інвестиції	 у	

людський	капітал,	що	суттєво	підсилює	її	значення	в	умовах	сталого	

розвитку	економіки	України.		

Виконання	 стратегічних	 завдань	 реформування	 системи	 освіти,	

яке	 забезпечить	 підвищення	 її	 якості	 та	 конкурентоспроможності,	

можливість	 інтеграції	 у	 європейський	 і	 світовий	 освітній	 простір,	

зумовлюють	необхідність	оптимізації	системи	її	фінансування.	

У	 таблиці	 1	 наведені	 результати	 проведеного	 аналізу	 динаміки	

обсягів	 фінансування	 освіти	 в	 Україні.	 Як	 бачимо,	 впродовж	 2010-

2017	років	частка	видатків	на	освіту	зменшилась	з	21,13%	до	16,82%,	
                                                           
11	 Автори	 підрозділу:	 Дец Є., Wyższa	 Szkoła	 Ekonomiczno-Humanistyczna,	 м.Бельско-
Бяла,	 Польща; Горошкова Л.А., Запорозький	 національний	 університет, Україна;	
Сидоренко В.В., Білоцерківський	 інститут	 неперервної	 професійної	 освіти	
Університету	менеджменту	освіти	Національної	академії	педагогічних	наук	України; 
Слезак Міхал,	 Wyższa	 Szkoła	 Ekonomiczno-Humanistyczna,	 м.Бельско-Бяла,	 Польща;	
Тарасенко Д.Л., Донецький	 державний	 університет	 управління,	 м.	Маріуполь,	
Україна;	 Хлобистов Є.В.,	 Wyższa	 Szkoła	 Ekonomiczno-Humanistyczna,	 м.Бельско-Бяла,	
Польща;	 Харагірло В.Є.,	 Білоцерківський	 інститут	 неперервної	 професійної	 освіти	
Університету	менеджменту	освіти	Національної	академії	педагогічних	наук	України	
2	Цілі	Сталого	Розвитку:	Україна.	Національна	доповідь.	Міністерство	економічного	
розвитку	 і	 торгівлі	 України.	 URL:	 http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReport-
UA_Web_1.pdf	(дата	звернення	04.05.2019).	
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уповільнювались	і	темпи	росту	показника1.		

	

Таблиця 1 – Показники динаміки фінансування освіти в Україні 

впродовж 2000-2017 років* 
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2000	 48148,60	 7085,50	 14,72	 11,14	 36,20	 6,06	 32,26	 	

2005	 141989,50	 26801,80	 18,88	 10,97	 41,63	 6,53	 29,60	 407,81	

2010	 377842,80	 79826,00	 21,13	 12,83	 41,16	 6,40	 31,32	 291,80	

2011	 416853,60	 86253,60	 20,69	 13,72	 40,85	 6,15	 30,86	 103,90	

2012	 492454,70	 101560,90	 20,62	 14,40	 41,81	 5,94	 28,89	 113,73	

2013	 359044,50	 75951,80	 21,15	 14,69	 42,10	 6,00	 28,45	 75,47	

2014	 364087,70	 71767,90	 19,71	 14,94	 42,32	 5,80	 28,54	 91,45	

2015	 433159,80	 75907,00	 17,52	 15,86	 42,91	 5,46	 27,74	 99,46	

2016	 701801,30	 109155,20	 15,55	 15,53	 42,86	 4,80	 28,03	 126,43	

2017	 1056759,90	177755,70	 16,82	 15,87	 47,45	 4,66	 21,76	 158,09	

*	Авторська	розробка	за	даними	довідкового	видання	«Статистичний	щорічник	
України»	(сайта	http://www:ukrstat.ua)		

Зазначена	 ситуація	 підкреслює	 необхідність	 і	 доцільність	

вкладення	 інвестиційного	 ресурсу	 в	 розвиток	 людського	 капіталу,	

який	 характеризує	 рівень	 накопичення	 інтелектуальних	

можливостей	як	з	позиції	докторів	наук,	так	і	кандидатів	наук.	Цілком	

                                                           
1	 Горошкова	 Л.	 А.,	 Харагірло	 В.	 Є.,	 Хлобистов	 Є.	 В.	 Потенціал	 розвитку	 ринку	
професійних	 (професійно-технічних)	 освітніх	 послуг	 в	 Україні.	 Економічний вісник 
університету: збірник наукових праць учених та аспірантів.	 Переяслав-
Хмельницький,	 2020.	 №	 44.	 C.	 63-73;	 Горошкова	 Л.А.,	 Харагірло	 В.Є.,	 Хлобистов	 Є.В.	
Вдосокналення	фінансування	неперевних	освітніх	послуг	для	професійно-технічних	
закладів	освіти.	Економічний вісник університету: Збірник наукових праць учених та 
аспірантів.	 Переяслав–Хмельницький:	 Переяслав–Хмельницький	 державний	
педагогічний	університет	ім.	Г.Сковороди.	2020.	№	45.	С.195-206.	
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зрозумілим	 є	 те,	 що	 країна	 може	 досягти	 високого	 рівня	 впровад-

ження	 соціально-економічних	 напрямів	 розвитку	 лише	 за	 умови	

існування	 дієвої	 програми	 фінансування	 процесів	 накопичення	

наукового	потенціалу.	

В	 сучасних	 умовах	 освіта	 розглядається	 як	 форма	 інвестицій	 у	

людський	 капітал.	 Оскільки	 Україна	 обрала	 модель	 розвитку	

економіки,	 засновану	 на	 знаннях,	 то	 інвестиції	 у	 сферу	 освіти,	

беззаперечно,	 є	 інвестиціями	 в	 економіку	 країни	 загалом,	 а	 їх	 обсяг	

повинен	динамічно	зростати.	Аналіз	динаміки	інвестицій	в	основний	

капітал	за	видами	економічної	діяльності,	показав,	що	обсяг	ресурсів	

на	освіту	сягає	лише	1%	від	загального	обсягу	інвестицій.	

Аналіз	 джерел	 фінансування	 освіти	 показав,	 що	 сьогодні	 в	

Україні	 фінансування	 освіти	 може	 здійснюватися	 за	 рахунок	

бюджетних	 коштів,	 платних	 послуг,	 що	 їх	 можуть	 і	 мають	 право	

надавати	навчальні	заклади,	дивідендів	від	цінних	паперів,	валютних	

надходжень,	 добровільних	 грошових	 внесків,	 матеріальних	 цінно-

стей,	 одержаних	 від	 підприємств,	 установ,	 організацій,	 окремих	

громадян.	 Співвідношення	 між	 бюджетним	 і	 небюджетним	 фінансу-

ванням	 освіти	 змінюється	 залежно	 від	 численних	 факторів:	 темпів	

економічного	розвитку,	наявності	 бюджетних	ресурсів	за	адекватної	

державної	 політики	 у	 сфері	 освіти,	 форми	 власності	 навчального	

закладу.	 Обмеженість	 обсягів	 бюджетного	 фінансування	 зумовлює	

наявність	платних	послуг	у	фінансуванні	закладів	освіти.	

Нами	 був	 проведений	 аналіз	 структури	 джерел	 фінансування	

навчання	 студентів	 в	 Україні	 впродовж	 2015/16	 –	 2019/2020	 року.	

Так	 у	 2015/16	 навчальному	 році	 (н.р.)	 питома	 вага	 студентів,	 які	

навчались	 за	 рахунок	 коштів	 фізичних	 осіб	 становила	 48,9%,	 у	

2018/19	н.р.	вона	зросла	до	52,6%,	а	у	2019/20	н.р.	–	ще	збільшилась	

до	 53,5%.	 Тільки	 за	 три	 роки	 кількість	 студентів-контрактників	

зросла	на	4,4%.	Одночасно,	питома	вага	студентів,	які	навчаються	за	

кошти	державного	бюджету,	скоротилася	до	37,9%.	

У	 розрізі	 типів	 навчальних	 закладів	 ситуація	 наступна:	 щодо	

коледжів,	 технікумів	 та	 училищ,	 то	 у	 зазначені	 навчальні	 роки	

питома	вага	тих,	хто	навчався	за	кошти	фізичних	осіб,	зменшилась	до	

30,8%	 при	 одночасному	 зростанні	 питомої	 ваги	 студентів,	 які	

навчались	за	кошти	державного	та	місцевих	бюджетів	–	до	69,1%.		
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Законодавчо	 встановлено,	 що	 держава	 забезпечує	 бюджетні	

асигнування	 на	 освіту	 в	 розмірі	 не	 меншому	 10%	 національного	

доходу.	 Оскільки	 розраховано,	 що	 10%	 національного	 доходу	

становить	 приблизно	 8%	 валового	 внутрішнього	 продукту,	 то	

бачимо,	 що	 мінімальний	 обсяг	 фінансування	 освіти	 державою	 поки	

що	не	досягнуто.			

У	 розвинених	 країнах	 на	 освіту	 витрачається	 більше	 коштів	 у	

порівнянні	 з	 ВВП,	 ніж	 в	 Україні.	 Наприклад,	 у	 Данії,	 Норвегії	 і	 США	

витрати	на	освіту	складають	7,10%,	6,37	%	і	7,34	%	ВВП	відповідно.	В	

країнах,	 що	 недавно	 вступили	 в	 ЄС,	 витрати	 поки	 що	 не	 такі	 значні.	

Наприклад,	у	Чехії	загальні	витрати	на	освіту	складають	лише	4,58%,	

у	 Словаччині	 -	 4,1%	 ВВП.	 Структура	 витрат	 на	 освіту	 у	 розвинених	

країнах	відрізняється	значно	більшою	часткою	приватних	інвестицій.	

Так,	 у	 США	 і	 Японії	 вони	 складають	 2,26%	 і	 1,15%	 ВВП	 відповідно	 і	

мають	більшу	питому	вагу	в	структурі	загальних	витрат,	ніж	в	інших	

країнах.	Тоді	як	у	тій	самій	Чехії	витрати	бізнесу	на	освіту	складають	

лише	0,38%	ВВП,	а	у	Словаччині	-	0,12%	ВВП.	

Тобто,	 у	 промислово	 розвинених	 країнах	 видатки	 на	 освіту	 на	

всіх	 рівнях	 державного	 сектора,	 як	 правило,	 складають	 від	 4,5	 до	 7	

відсотків	 від	 ВВП.	 У	 країнах,	 що	 розвиваються,	 видатки	 на	 освіту	

коливаються	від	2,5	до	7,5	відсотків	від	ВВП	і	в	середньому	складають	

меншу	частину	ВВП	у	порівнянні	до	промислово	розвинених	країн.		

Відомо,	 що	 розвиток	 держави	 залежить	 від	 рівня	 освіти,	 це	

розуміють	 і	 реалізують	 на	 практиці	 у	 високорозвинених	 країнах	

світу.	 Так,	 після	 успіхів	 колишнього	 Союзу	 в	 космічній	 галузі	 у	 60-х	

роках	 американські	 вчені	 підготували	 для	 конгресу	 США	 доповідь	

про	 стан	 викладання	 математики	 у	 школах,	 заявивши,	 що	 виникає	

загроза	для	національних	інтересів	держави.	Як	наслідок	-	впродовж	

наступних	 двох	 десятиріч	 розвитку	 освіти	 в	 США	 надавалося	

пріоритетне	значення.	Як	результат	такої	освітньої	політики,	 у	 США	

понад	85%	населення	віком	25-29	років	мають	повну	середню	освіту	

(за	цим	показником	США	стоять	на	другому	місці	у	світі	після	Японії).		

Подібне	ставлення	до	освіти	є	характерним	і	для	багатьох	інших	

країн	як	Заходу,	так	і	Сходу.	Так,	в	Японії	95%	молоді	закінчують	12-

класну	 школу.	 У	 віковій	 групі	 25-34	 роки	 -	 42,3%	 громадян	 Японії	

мають	 вищу	 освіту,	 у	 групі	 35-44	 роки	 -	 26,9%.	 Інвестиції	 в	 освіту	 і	
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науку	в	Японії	та	Південній	Кореї	дозволили	їм	вийти	на	принципово	

новий	рівень	економічного	розвитку.	

На	сьогодні,	в	умовах	реформування	освітньої	галузі	на	особливу	

увагу	 потребує	 проблема,	 що	 актуалізувалась	 останнім	 часом	 –	

невідповідність	 пропозиції	 на	 ринку	 праці	 та	 попиту	 на	 трудові	

ресурси	певних	професій,	кваліфікації	та	освітнього	рівня	підготовки.		

Проведений	 аналіз	 ринку	 праці	 України	 щодо	 відповідності	

попиту	 та	 пропозиції	 на	 трудові	 ресурси	 певних	 професій	 та	

кваліфікації,	 показав	 наявність	 певного	 дисбалансу.	 Так,	 на	 сьогодні	

на одного кваліфікованого слюсаря пропонується сім вакансій, на 

зварника – десять, в той же час на одну вакансію юриста припадає 6,8 

резюме. Проблема	 нестачі	 кваліфікованих	 робітників	 особливо	

актуалізувалась	 у	 2016	 році,	 саме	 тому	 Кабінетом	 Міністрів	 був	

затверджений	перелік	 професій	загальнодержавного	 значення	що	

містив	25	позицій,	у	2018	році	він	був	доповнений	ще	шістьма.	Понад	

90%	 цього	 списку	 –	 професії,	 яких	 навчають	 у	 системі	 професійно-

технічної	 освіти	 (ПТО).	 Отже,	 країні	 перш	 за	 все	 потрібні	 зварники,	

верстатники,	 слюсарі,	 монтажники,	 фрезерувальники,	 мотористи	 й	

машиністи.	 Таких	 спеціалістів	 готують	 за	 кошти	 державного	

бюджету.	

За	даними	Державної	служби	статистики	на	українському	ринку	

праці	 є	 професійно-кваліфікаційний	 дисбаланс	 між	 попитом	 і	

пропозицією:	 75%	 випускників	 шкіл	 здобувають	 вищу	 освіту,	 25%	 –	

професійно-технічну.	 Як	 наслідок,	 серед	 безробітних	 майже	 44%	

мають	вищу	освіту,	а	в	деяких	великих	містах	ця	цифра	доходить	до	

90%.	

Отже	 на	 сьогодні	 існує	 необхідність	 вирішення	 проблем,	 пов’я-

заних	 з	необхідністю	 подолання	зазначених	 диспропорцій.	На	це	 на-

правлена	і	розпочата	у	країні	реформа	професійно-технічної	освіти.	

На	 рис.	 1	 наведені	 дані	 щодо	 динаміки	 зміни	 кількості	 закладів	

професійної	(професійно-технічної)	освіти,	кількості	учнів	й	слухачів	

у	цих	закладах,	кількості	осіб,	прийнятих	на	навчання	та	випущених	

із	 закладів	 впродовж	 1991-2018	 років.	 Отже,	 станом	 на	 2017	 рік	

кількість	 закладів	 професійної	 (професійно-технічної)	 освіти	

становила	 756	 закладів	 (без	 урахування	 22	 закладів	 освіти	 інших	

типів,	що	надають	професійну	(професійно-технічну)	освіту).		
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Дефіцит	кваліфікованих	робітників	є	наслідком	того,	що	за	роки	

незалежності	кількість	професійно-технічних	 навчальних	 закладів	

зменшилася	на	40%	–	з	колишніх	1285	у	1991	році	до	736	у	2018	році.	

Кількість	 підготовлених	 робітників	 зменшилася	 більш	 ніж	

наполовину:	якщо	у	1991	році	було	338,1	тисяч	випускників	закладів	

професійно-технічної	освіти,	то	у	2018	році	їх	лише	133,5	тисячі.	

Отже	 на	 сьогодні	 існує	 необхідність	 вирішення	 проблем,	

пов’язаних	з	необхідністю	подолання	зазначених	диспропорцій1.		
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Рис. 1. Динаміка зміни кількості закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, кількості учнів й слухачів у цих 

закладах, кількості осіб, прийнятих на навчання та випущених із 

закладів впродовж 1991-2018 років 
	

Впродовж	 2015-2019	 років	 у	 системі	 фінансування	 професійної	

(професійно-технічної)	 освіти	 відбулись	 певні	 зміни	 зумовлені	

розпочатим	 у	 2014	 році	 процесом	 децентралізації.	 У	 2015	 році	

відповідно	до	ст.26	Закону	України	«Про	державний	бюджет	на	2015	

рік»	 було	 передбачено	 субвенцію	 з	 державного	 бюджету	 місцевим	

бюджетам	 на	 підготовку	 робітничих	 кадрів.	 	 Зміни,	 що	 відбулись	 у	

                                                           
1	Horoshkova	L.,	Khlobystov	Ie.,	Kharahirlo	V.	Financial	reserve	of	vocational	(vocational	
education	and	training)	institutions.	Economics and Region.	2020.	№1	(76).	
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2016	 році	 були	 закріплені	 у	 Бюджетному	 кодексі	 та	 Законі	 України	

«Про	 Державний	 бюджет	 на	 2016	 рік».	 Основним	 результатом	 стало	

те,	 що	 фінансування	 професійно-технічних	 навчальних	 закладів	

(ПТНЗ)	було	передане	з	центрального	на	місцевий	рівень.	Основними	

джерелами	фінансування	ПТНЗ	у	2016	році	були	Державний	бюджет,	

обласні	 бюджети	 та	 бюджет	 м.Київ,	 бюджети	 обласних	 центрів,	

бюджети	 міст	 обласного	 значення.	 Крім	 того	 був	 застосований	

механізм	позапланової	виплати	з	Державного	бюджету	(перерозподіл	

стабілізаційних	 дотацій).	 Отже	 фінансування	 професійно-технічних	

навчальних	 закладів	 (ПТНЗ),	 розташованих	 у	 містах	 обласного	

значення,	у	т.ч.	 і	містах-обласних	центрах,	здійснювалось	з	бюджетів	

цих	міст,	а	інших	ПТНЗ	–	з	обласних	бюджетів	та	бюджету	м.Києва	(ст.	

89	 та	 90	 Бюджетного	 кодексу	 України).	 У	 2016	 році	 було	

запроваджено	 нову	 субвенцію	 з	 державного	 бюджету	 місцевим	

бюджетам	 –	 на	 модернізацію	 та	 оновлення	 матеріально-технічної	

бази	 ПТЗО,	 порядок	 її	 розподілу	 затверджено	 у	 Законі	 України	 «Про	

Державний	бюджет	України	на	2016	рік».	

У	 таблиці	 2	 проведений	 аналіз	 динаміки	 фінансування	 ПТО	 за	

рахунок	коштів	державного	бюджету	України	та	місцевих	бюджетів.	
	

Таблиця 2. – Динаміка фінансування ПТО за рахунок коштів 

державного бюджету України та місцевих бюджетів 

Роки 

Темп зростання 
планових показників 
фінансування ПТО за 
рахунок державного 

бюджету  
(планові показники), % 

Темп зростання  
планових показників 
фінансування ПТО за 
рахунок державного 

бюджету  
(факт. показники), % 

Темп зростання 
планових показників 
фінансування ПТО за 

рахунок місцевих 
бюджетів  

(планові показники), % 

Темп зростання 
планових показників 
фінансування ПТО за 

рахунок місцевих 
бюджетів  

(факт. показники), % 

2008 142,16 141,19 141,09 126,26 

2009 106,75 108,30 112,90 91,28 

2010 125,11 125,89 100,00 100,00 

2011 25,29 25,11 507,03 553,96 

2012 120,26 118,53 113,45 1474,23 

2013 115,25 115,31 105,41 102,86 

2014 97,65 93,15 101,67 92,36 

2015 9,01 9,43 118,68 132,48 

2016 103,52 104,68 100,21 100,09 

2017 228,30 147,61 145,05 133,62 

2018 95,25 147,32 113,54 120,21 

2019 125,54 125,52 106,23 107,61 



18	

Аналіз	 наведених	 даних	 свідчить	 про	 те,	 що	 у	 2014	 році	

спостерігалось	 суттєве	 зниження	 показників	 фінансування	 ПТО	 як	 з	

Державного	 бюджету	 країни,	 так	 із	 місцевих	 бюджетів.	 З	 2015	 року	

відбувся	 перерозподіл	 обсягів	 фінансового	 навантаження	 щодо	

фінансування	ПТО	з	державного	на	місцевий	рівень.	Впродовж	2016	–	

2017	років	спостерігалась	активізації	процесу	фінансування	ПТО,	але	

з	 2018	 року	 темпи	 зростання	 обсягів	 фінансування	 –	 уповільнились.	

На	нашу	думку,	 за	таких	 показників	динаміки	 фінансування	досягти	

очікуваних	 результатів	реформування	 ПТО	 буде	 складно.	Отже	 існує	

необхідність	 пошуку	 джерел	 додаткового	 фінансування	 реформ	 на	

місцевому	рівні.	

Виконання	 стратегічних	 завдань	 реформування	 системи	 освіти,	

яке	 забезпечить	 підвищення	 її	 якості	 та	 конкурентоспроможності,	

можливість	 інтеграції	 у	 європейський	 і	 світовий	 освітній	 простір,	

зумовлюють	 необхідність	 оптимізації	 системи	 підготовки	 та	

перепідготовки	педагогічної	кадрів	для	професійної-технічної	освіти.	

Отже,	 на	 особливу	 увагу	 потребує,	 перш	 за	 все,	 вдосконалення	

системи	 перепідготовки	 педагогічних	 кадрів.	 Щодо	 правового	

забезпечення	цього	процесу,	то	відповідна	нормативно-правова	база	

у	 країні	 сформована	 і	 оновлена.	 Так,	 з	 1	 січня	 2020	 року	 набула	

чинності	Постанова	Кабінету	Міністрів	України	від	21	серпня	2019	р.	

№	 800	 (зі	 змінами	 і	 доповненнями)	 «Деякі	 питання	 підвищення	

кваліфікації	педагогічних	і	науково-педагогічних	працівників».	

На	 нашу	 думку,	 успіх	 реформ	 у	 системі	 професійно-технічної	

освіти	 можливо	 забезпечити	 шляхом	 більш	 активного	 залучення	 до	

процесу	 перепідготовки	 та	 підвищення	 кваліфікації	 викладачів	

закладів	 вищої	 освіти.	 На	 нашу	 думку,	 зосередити	 свою	 увагу	

доцільно,	 перш	 за	 все,	 на	 організації	 підвищення	 кваліфікації	

викладачів	 предметів	 професійно-технічного	 циклу,	 старших	

майстрів	 та	 майстрів	 виробничого	 навчання,	 оскільки	 відповідна	

система	 перепідготовки	 та	 підвищення	 кваліфікації	 викладачів		

загальноосвітніх	дисциплін	є	більш	розгалуженою.		

Отже	 ефективність	 реформ	 в	 освітній	 сфері	 може	 бути	

забезпечена	 за	 умови	 комплексного	 підходу	 за	 умови	 фінансування	

розвитку	 освіти	 на	 усіх	 рівнях	 –	 як	 розвитку	 мережі	 професійно-

технічної	освіти,	так	і	закладів	вищої	освіти	-	університетів	.	
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Важливим	фактором	функції	університету	як	драйвера	розвитку	

є	 генерування	 активної	 академічної	 співпраці	 і	 створення	 мереж.	

Університетські	 містечка	 є	 вузловими	 точками	 для	 академічних	 і	

персональних	мереж	(взаємозв'язків),	які	за	своїми	масштабами	дуже	

значні.	

Для	 бізнесу	 міста	 університети	 служать	 провідником	 до	

зовнішніх	 джерел	 інформації,	 аналізу	 і	 знань.	 Найчастіше	

університети	створюють	основу	для	формування	різних	асоціацій,	як	

це	 було	 зроблено	 Університетом	 Ватерлоо,	 на	 базі	 якого	 утворена	

Канадська	 асоціація	 фахівців	 з	 економічного	 розвитку.	 У	 невеликих	

містах	 організаційні	 можливості	 університетів	 для	 проведення	

конференцій	 та	 інших	 ділових	 зустрічей	 є	 можливістю	 для	

просування	розвитку	бізнесу1.	

Розглянемо	економічну	оцінку	впливу	університету	на	розвиток	

території.	В	переважній	більшості	статистичних	досліджень,	основна	

увага	 приділяється	 визначенню	 економічного	 впливу	 університетів	

на	місцевий	розвиток	за	такими	критеріями,	як:	

1.	 Надходження	 та	 витрати	 університетів.	 Аналізується	

структура	 надходження	 коштів	 до	 університету,	 зокрема	

співвідношення	 фінансування	 з	 державних	 та	 приватних	 джерел,	 і	

структура	витрат.	Також	вивчається	їх	частка	у	ВВП	країни	та	вплив	

витрат	 університету	 на	 розвиток	 підприємств,	 що	 входять	 до	 його	

ланцюгів	постачання.	

2.	Університет	як	роботодавець.	Оцінюється	кількість	зайнятих	в	

університеті	та	робочих	місць,	які	 існують	або	створюються	завдяки	

діяльності	 університету,	 наприклад,	 через	 здійснення	 закупівель,	

сприяння	створенню	стартапів,	залучення	іноземних	студентів	тощо.	

Так,	 за	 даними	 Deloitte	 кожні	 10	 іноземних	 студентів	 створюють	 2,9	

робочих	 місця.	 Крім	 того,	 аналізується	 рівень	 зайнятості	 серед	

випускників	університету.	

3.	 Університет	 як	 драйвер	 інновацій.	 Вплив	 університету	

проявляється	 як	 у	 проведенні	 інноваційних	 наукових	 досліджень	 та	

                                                           
1	 Sleziak	 Michal.	 Theoretical	 and	 methodological	 background	 for	 sustainable	 territorial	
development	 (case	 of	 higher	 education	 drivers)	 /	 Public Administration for Sustainable 
Development. Collective monograph.	Mariupol:	«East	Publishing	House	Ltd.»,	2018.	P.260-
267.	
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впровадженні	 їх	 результатів,	 так	 і	 у	 створенні	 інноваційної	

екосистеми,	платформ	для	взаємодії	інвесторів	і	дослідників.	

4.	Університет	як	фактор	розвитку	регіону	та	міста.	Аналізується	

вплив	 на	 зайнятість,	 розвиток	 місцевого	 бізнесу,	 особливо	 малого,	

приваблення	 у	 регіон	 студентів,	 відвідувачів	 заходів,	 які	

організовуються	університетом,	сприяння	розвитку	місцевої	громади	

(наприклад,	додаткове	навчання	для	різних	категорій	населення).	

Нині	 все	 більше	 зростає	 значення	 ринку	 освітніх	 послуг	 для	

економіки	країн	та	її	регіонів,	про	що	свідчать	економічні	показники	

функціонування	 ринку	 освітніх	 послуг	 з	 кінця	 минулого	 століття1.	

Слід	 зазначити,	 що	 в	 більшості	 європейських	 країн,	 у	 структурі	

освітнього	 ринку	 доходи	 від	 плати	 за	 проживання	 перевищують	

доходи	 від	 сплати	 за	 навчання.	 Особливо	 це	 стосується	 країн	 із	

безкоштовним	 навчанням,	 таких,	 як	 Франція,	 Німеччина,	 Чехія.	 За	

приблизними	 підрахунками,	 світовий	 освітній	 ринок	 (щодо	

університетських	послуг)	у	найближчі	роки	може	зрости	до	90	млрд.	

дол.	США.	

В	 деяких	 країнах	 прибуток	 від	 експорту	 освіти	 настільки	

вагомий,	 що	 є	 одним	 із	 основних	 джерел	 доходу	 країни.	 Наприклад,	

вища	 освіта	 в	 США	 є	 п’ятою	 за	 обсягами	 у	 сфері	 послуг,	 які	

експортуються	в	країні.		Експорт	освітніх	послуг	країнами	Організації	

Економічного	 Співробітництва	 та	 Розвитку	 (OECD)	 забезпечує	 30	

млрд.	 дол.,	 що	 складає	 3%	 загального	 обсягу	 експорту	 послуг	 країн-

учасниць.	

Таким	 чином,	 університети	 є	 сучасним	 потужним	 драйвером	

розвитку,	які	виконують	важливу	функцію	територіального	розвитку	

та	 формують	 потужний	 потенціал	 інноваційного	 стимулювання	 та	

демонструють	однозначні	риси	інвестиційної	привабливості.		

Отже	 у	 сучасних	 умовах	 освіта	 як	 форма	 організації	 виховання	 і	

передачі	 наступним	 поколінням	 систематизованих	 знань	 та	

інформації	 зазнає	 суттєвої	 трансформації	 в	 усіх	 країнах	 світу.	 Зміни,	

яких	зазнає	система	освіти	в	сучасних	умовах,	мають	широкий	спектр	

і	за	своїм	змістом	проявляються	в	різних	формах:	ускладненні	самого	

процесу	 навчання,	 розширенні	 інституційних	 форм	 та	 структури	

організації,	диверсифікації	її	фінансового	механізму.	
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В	 умовах	 економіки	 знань	 зможуть	 бути	 конкурентоспро-

можними	тільки	ті	вищі	навчальні	заклади	креативного	типу,	де	буде	

домінувати	 інноваційні	 праця	 та	 інтелектуальний	 капітал	 кожного	

працівника	та	на	кожному	робочому	місці.	
 

 
1.2. Україна-2020: результати досягнення цілей сталого 

розвитку в експертних оцінках 1 
 

Завершується	 перший	 5-ти	 річний	 етап	 реалізації	 програми	

Цілей	сталого	розвитку	(далі	–	ЦСР),	і	його	результати	мають	важливе	

значення	 для	 досягнення	 показників	 соціального,	 економічного	 та	

екологічного	 розвитку	 людства	 за	 визначеними	 17	 ключовими	

орієнтирами	 до	 2030	 року.	 Перед	 Україною,	 як	 і	 перед	 іншими	

державами-членами	ООН,	які	приєдналася	до	схваленого	Резолюцією	

Генеральної	 Асамблеї	 ООН	 плану	 дій	 «Перетворення	 нашого	 світу:	

порядок	денний	у	сфері	сталого	розвитку	до	2030	року»,	актуальним	

постає	питання	з’ясувати:	чи	вдається	усім	заінтересованим	сторонам	

в	 нашій	 державі	 «...здійснити	 сміливі	 та	 перетворювальні	 кроки,	 які	

конче	потрібні	для	того,	щоб	вивести...”	українське	суспільство	“...	на	

траєкторію	сталого	і	неухильного	розвитку»2.		

Програма	 сталого	 розвитку	 України	 2030	 –	амбітна	 програма	 з	

амбітними	 цілями,	 комплексом	 складних	 завдань,	 виконання	 яких	

потребує	 цілеспрямованої	 управлінської	 участі.	 Неможливо	 досягти	

ЦСР	 без	 належного	 публічного	 управління	 запроваджуваними	

змінами	 та	 відповідного	 його	 інформаційно-аналітичного	

забезпечення. Тому, поряд	 із	 систематизацією	 та	 збором	 «даних	

державних	 статистичних	 спостережень,	 …	 адміністративних	 даних»3	 

зростає	 роль альтернативних	 способів	 та	 методів	 збору	 та	 обробки	
                                                           
1	 Автори	 підрозділу:	 Петроє О.М.,	 Інститут	 експертно-аналітичних	 та	 наукових	
досліджень	 Національної	 академії	 державного	 управління	 при	 Президентові	
України;	 Бурик З.М.,	 Інститут	 післядипломної	 освіти	 та	 довузівської	 підготовки	
Прикарпатського	національного	університету	ім.	В.Стефаника.	
2	Mohieldin	M.,	Verbeek	J.	Five	years	into	implementing	the	2030	Agenda	for	Sustainable	
Development:	 A	 mixed	 bag	 of	 achievements	 and	 remaining	 challenges.	 URL:	
https://blogs.worldbank.org/voices/5-years-implementing-2030-Agenda-Sustainable-De-
velopment-mixed-bag-achievements-remaining-challenges	(дата	звернення	11.03.2020)	
3	Цілі	сталого	розвитку	«Україна	2019».	Моніторинговий	звіт.	URL:	http://www.ukr-
stat.gov.ua/menu/st_rozv/publ/SDGs-MonitoringReport_v08_24.09.2019.pdf	 (дата	 звер-
нення	19.03.2020)	
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інформації,	 зокрема	 й	 експертного	 оцінювання,	 для	 моніторингу	

поступу	України	на	шляху	до	ЦСР	2030.	

Упродовж	 останніх	 років	 питаннями	 сталого	 розвитку	 та	 його	

моніторингу	 займалось	 чимало	 світових	 експертів,	 таких	 як:	 Б.	 Ком-

монер	 («Замикаюче	 коло»),	 А.	 Печчеі,	 Г.	Х.	 Брундтланд,	 Донелла	

Медоуз	 (Donella	 Meadows),	 Денніс	 Л.	 Медоуз	 (Dennis	 L.	 Meadows),	

Вільям	Беренс	(William	Behrens)		Ґ.	Дейлі,	М.	Кітінг,	Л.	Хь’юдж	та	інші.	

Біосферно-ноосферна	 концепція	 на	 українських	 теренах	 розроблена	

та	досліджена	академіком	В.	Вернадським.	

З-поміж	 сучасних	 вітчизняних	 науковців,	 які	 розробляли	

концептуальні	 підходи	 формування	 сталого	 розвитку	 України,	

найбільш	 відомими	 є	 дослідження,	 таких	 науковців,	 як:	 В.	 Геєць,	

М.	Згуровський,	 О.	 Горбань	 («Стратегема	 сталого	 розвитку	 сус-

пільства	(соціально-філософський	аналіз)»),	Я.	Жаліло,	З.	Герасимчук	

(«Наукові	 засади	 дослідження	 екологічної	 безпеки	 як	 фактора	

сталого	 розвитку»);	 Ю.	 Горбань	 («Особливості	 екологічного	

врядування	 в	 державах	 –	 членах	 ЄС	 в	 контексті	 сталого	 розвитку»);	

Є.	Борщук,	 В.	 Загорський	 («Системний	 аналіз	 концепції	 сталого	

розвитку»);	 В.	 Рак	 («Україна:	 екологічна	 політика	 та	 проблеми	

сталого	 розвитку»);	 О.	 Маслак,	 О.	 Щербатих	 («три	 стовпи»	 сталого	

розвитку:	 економічний,	 соціальний,	 екологічний),	 М.	 Малік	 (сталий	

розвиток	 територій),	 В.	 Сахаєва,	 В.	 Шевчук	 (інструменти	 втілення	

стратегій	 сталого	 розвитку	 на	 державному	 рівні),	 І.	 Баланюк,	

А.	Стельмашук	 (економічні	 принципи;	 система	 показників	 оцінки	

сталого	 розвитку),	 Л.Федулова	 (роль	 інститутів	 управління	 у	

забезпеченні	 сталого	 розвитку);	 О.	 Алимова,	 А.	Даниленко,	

В.	Трегобчук,	С.	Пирожков	та	інші1.	

Одним	 із	 напрямів	 роботи,	 у	 контексті	 сталого	 розвитку,	 був	 і	

залишається	 збір	 та	 аналіз	 інформації.	 Основним	 методом,	 який	

використовується	 при	 зборі	 інформації	 в	 даному	 випадку,	 є	

анкетування	 та	 опитування,	 які	 належать	 до	 сучасних	 методів	

аналізу.	 Підбору,	 аналізу	 та	 опису	 анкет,	 питальників	 свої	 роботи	

присвятили:	 Ю.П.	 Адлер,	 С.А.	 Айвазян,	 Т.	 Андерсон,	 Й.	 Барда,	

Л.М.	Большева,	 Б.В.	 Гнеденко,	 Н.	 Дрейпера,	 А.М.	 Дуброва,	 К.	 Іберли,	
                                                           
1	 Бурик	 З.	 М.	 Теоретико-методологічні	 засади	 державного	 регулювання	 сталого	
розвитку	 України	 :	 дис.	 доктора	 наук	 з	 держ.	 управ.	 :	 25.00.02	 /	 Національна	
академія	державного	управління	при	президентові	України.	Київ,	2018.	468	с.	
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І.А.	Ібрагімов,	 А.Г.	 Івахненко,	 Дж.	 Кіфер,	 К.Х.	 Крамер,	 М.	 Кендалл,	

Г.	Куллдорф,	 Б.Ю.	 Лемешко,	 Ю.В.	 Лінник,	 А.В.	 Лісовий	 Г.В.	 Мартинов,	

В.В.	 Налімов,	 М.С.	 Нікулін,	 	 О.Г.	 Осауленко,	 О.І.	 Орлов,	 І.М.	 Парасюк,	

Е.	Пітмен,	 О.	 Пометун,	 Л,	 Пилипчатіна,	 Л.Л.	 Прокопенко,	

Ю.В.	Прохоров,	 Е.	 Пятецького-Шапіро,	 С.Р.	 Рао,	 Г.	 Смита,	 А.	 Стьюарт,	

І.	Сущенко,	Дж.	Тьюкі,	Г.	Хоттелінг,	П.	Хьюбер,	А.	Хьютсон,	О.О.	Чупров,	

Д.У.	Юла	та	багато	інших	дослідників.	

Картину	 національного	 прогресу	 в	 ЦПР	 вперше	 було	

представлено	 у	 звіті	 про	 Індекс	 цілей	 сталого	 розвитку	 (SDG)	 2017	

року	-	 він	був	побудований	на	уточненій	 методології	та	 доповнений	

додатковими	до	попередньо	визначених	Порядком	досягнення	цілей	

ООН	 показниками1. Відбулися	 також	 зміни	 в	 методології	 та	 показ-

никах	 у	 звіті	 про	 сталий	 розвиток	 за	 2019	 рік.	 Цей	 звіт	 генерує	 сім	

основних	 результатів:	 1)	 політика	 впровадження	 ЦСР	 на	 високому	

рівні	 не	 відповідає	 прийнятим	 державами	 зобов'язаннями;	 2)	 ЦСР	

можуть	 бути	 функціоналізовані	 в	 рамках	 таких	 основних	 шести	

трансформацій:	 (1)	 освіта,	 гендер	 та	 нерівність;	 (2)	 здоров'я,	

добробут	та	демографія;	(3)	енергетична	декарбонізація	та	стабільна	

промисловість	 (4)	 сталого	 харчування,	 земле-	 та	 водокористування;	

(5)	 сталі	 міста	 та	 громади; (6) цифрова революція для сталого	

розвитку;	 3)найбільше	 занепокоєння	 викликає	 ситуація	 щодо	

досягнення	 Цілі	 13	 -	 Пом’якшення	 наслідків	 зміни	 клімату,	 14	 -	

збереження	 морських	 ресурсів	 та	 15	 -	 захист	 та	 відновлення	

екосистем	 суші;	 4)	 стале	 землекористування	 та	 здорове	 харчування	

потребують	 комплексного	 врегулювання	 та	 вирішення	 проблем	

сільського	 господарства,	 клімату	 та	 здоров'я;	 5)	 країни	 з	 високим	

рівнем	 доходу	 спричиняють	 високі	 перенесені	 екологічні	 та	

соціально-економічні	наслідки	чим	підривають	здатність	інших	країн	

до	 досягнення	 поставлених	 ЦСР;	 6)	 у	 багатьох	 країнах	 існують	

загрози	правам	людини	та	свободі	слова;	7)	важливими	пріоритетами	

політики	ЦСР	є	усунення	бідності	та	зміцнення	справедливості2.	

                                                           
1	SDG	Index	and	Dashboards	Report	2017.	Global	Responsibilities.	International	spillovers	
in	achieving	the	goals.	URL:	https://popdesenvolvimento.org/images/noticias/2017-SDG-
Index-and-Dashboards-Report.pdf	(дата	звернення	09.04.2020)	
2	 Sachs	 J.,	 Schmidt-Traub	 G.,	 Kroll	 C.,	 Lafortune	 G.,	 Fuller	 G.	 Sustainable	 Development	
Report	 2019.	 New	 York:	 Bertelsmann	 Stiftung	 and	 Sustainable	 Development	 Solutions	
Network	 (SDSN).	 URL:	 https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/-
2019/2019_sustainable_development_report.pdf	(дата	звернення	17.03.2020)	
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Змінність	показників	та	методології	оцінювання	у	Звітах	про	ЦСР	

ускладнює	 порівнюваність	 їх	 з	 даними	 попередніх	 років	 та	 робить	

неможливим	 оцінювання	 багатьох	 важливих	 явищ	 для	 моніторингу	

прогресу,	 для	 допомоги	 урядам	 визначити,	 чи	 рухаються	 вони	 до	

досягнення	конкретних	ЦСР1.		

У	 2020	 році	 Україна	 вперше	 готує	 Добровільний	 Національний	

Звіт	 про	 досягнення	 Цілей	 сталого	 розвитку.	 Наразі	 підготовлено	 і	

оприлюднено	 Національну	 доповідь	 2017	 «Цілі	 сталого	 розвитку:	

Україна»2,	 Моніторинговий	 звіт	 2019	 «Цілі	 сталого	 розвитку	

Україна»3	та	декілька	регіональних	тематичних	звітів.	З	вересня	2019	

року	 активізувався	 процес	 в	 українських	 органах	 державної	 влади,	

які	 відповідальні	 за	 виконання	 та	 звітування	 щодо	 впровадження	

Порядку	 денного	 у	 сфері	 сталого	 розвитку	 на	 період	 до	 2030	 року	 в	

Україні.	 Відповідно	 до	 Указу	 Президента	 від	 30	 вересня	 2019	 року	

№	722/2019,	 Кабінет	 Міністрів	 України	 несе	 відповідальність	 за	

впровадження,	моніторинг	та	звітність	щодо	Цілей	сталого	розвитку	

в	 Україні.	 12	 грудня	 2019	 року	 Комітет	 з	 питань	 економічного	

розвитку	 Верховної	 Ради	 України	 провів	 слухання	 «Впровадження	

Концепції	 сталого	 розвитку	 України	 до	 2030	 року»	 та	 розпочав	

розробку	 проекту	 Закону	 України	 «Про	 засади	 державної	 політики	

сталого	розвитку	України»4.	

Досягнення	 цілей	 сталого	 розвитку	 в	 Україні	 та	 їх	 моніторинг	

пов’язані	 із	 багатьма	 проблемними	 моментами.	 Насамперед,	 полі-

тичними	змінами	та	змінами	законодавства,	змінами	в	розподілі	пов-

новажень	 та	 обов’язків	 між	 органами	 влади,	 що	 відповідають	 за	

впровадження	 та	 моніторинг	 Цілей	 сталого	 розвитку,	 низьким	

ступенем	 залученості	 громадян	 та	 громадянського	 суспільства	 до	

реалізації	 цілей,	 що	 значно	 ускладнює	 їх	 досягнення,	 недостатня	

                                                           
1	 Перетворення	 нашого	 світу:	 Порядок	 денний	 у	 сфері	 сталого	 розвитку	 до	 2030	
року.	Резолюція	Генеральної	Асамблеї	ООН	від	25	вересня	2015	року.	Сімдесята	сесія	
Пункти	 15	 і	 116	 порядку	 денного.	 URL:	 https://www.undp.org/content/-
dam/ukraine/docs/SDGreports/Agenda2030_UA.pdf.	(дата	звернення	14.03.2020)	
2	Національна	доповідь	2017	«Цілі	сталого	розвитку:	Україна».	URL:	http://www.un.-
org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf.	(дата	звернення	16.03.2020)	
3	Цілі	сталого	розвитку	«Україна	2019».	…	
4	 Лазоренко	 О.,	 Чала	 Н.	 Короткий	 огляд	 громадських	 організацій	 щодо	 поточної	
доповіді	 про	 прогрес	 у	 досягненні	 Цілей	 сталого	 розвитку	 в	 Україні.	 URL:	
http://lpw.org.ua/ua/partners/sustainable_development_goals/	 (дата	 звернення	
01.04.2020)	
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систематизованість	 наявності	 ключових	 завдань	 ЦСР	 у	 різних	

стратегічних	документах.	

Все	 вищевикладене	 обумовило	 актуальність	 організації	 та	

проведення	альтернативного	експертного	аналізу	ситуації	в	Україні,	

адже	саме	«експертні	технології	прийняття	рішень	лежать	в	основі	…	

передбачення	 та	 сценарного	 аналізу»,	 мають	 важливе	 значення	 при	

«розв’язанні	задач	-	оптимального	спостереження	за	групою	цілей»1,	

тому	 вони	 як	 найкраще	 підходять	 для	 вирішення	 завдань	 даного	

дослідження.	

Метою дослідження	 є	 оцінювання	 поступу	 України	 у	 досягненні	

Цілей	 сталого	 розвитку,	 виявлення	 існуючих	 проблем	 для	

подальшого	визначення	та	обґрунтування	пріоритетних	напрямів	та	

управлінських	 дій	 враховуючи	 експертні	 думки	 та	 показники	

моніторингового	звіту.	

Методологічним підґрунтям	 дослідження	 слугує	 експертний	

аналіз,	 призначений	 виявити	 найбільш	 істотні,	 важливі	 аспекти	

існуючої	 ситуації	 та	 проблем	 досягнення	 ЦСР	 в	 Україні,	 завдяки	

використанню	знань	і	досвіду	експертів.	Дослідження	грунтується	на	

результатах	 формалізованого	 опитування	 експертів,	 здійсненого	

Центром	 публічного	 врядування	 і	 права	 законсультативної	

підтримки	регіональних	координаторів	програми	з	досягнення	Цілей	

сталого	 розвитку	 в	 регіонах	 ПРООН	 в	 Україні	 за	 допомогою	 анкети	

«Україна	 -2020:	результати	досягнення	цілей	 сталого	розвитку»,	яка	

містить	17	питань2.	

Програма	 експертного	 опитування	 носить	 переважно	

концептуальний	 характер	 –	 вимірюваність	 набору	 ознак	 ЦСР	

забезпечена	 включенням	 до	 опитувальника	 питань,	 спрямованих	 на	

отримання	 інформації	 про	 поступ	 України	 на	 шляху	 до	 досягнення	

ЦСР	за	даними,	згрупованими	у	такі	ключові	блоки:		

1) сімнадцять	основних	цілей	та	національні	завдання	Програми	

ЦСР	України3;		

2) чотири	 групи	 ЦСР	 (екологічні,	 соціальні,	 екологічні,	

економічні,	інституційні);	

                                                           
1	Гнатієнко	Г.	М.,	Снитюк	В.	Є.	Експертні	технології	прийняття	рішень	:	монографія.	
Київ:	McLaut,	2008.	С.	7–9.	
2	 Експертне	 опитування	 «Україна-2020:	 результати	 досягнення	 цілей	 сталого	
розвитку».	Звіт.	К.	:	Центр	публічного	врядування	і	права,	2020.	25	с.	
3	Цілі	сталого	розвитку	«Україна	2019».	…	
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3) шість	 напрямів	 основних	 тарнсформацій,	 як	 модульних	

складових	досягнення	ЦСР	(за	методологією	SDSN	a	Global	Initiative	of	

United	Nаtions)1.		

Важливим	 завданням	 у	 забезпеченні	 об’єктивних	 результатів	

експертного	 опитування	 є	 відбір	 експертів.	 Чисельність	 та	 склад	

групи	 експертів2	 у	 нашому	 дослідженні	 визначено	 з	 урахуванням	

складності	досліджуваної	проблеми,	гетерогенності	складу	експертів,	

методу	опитування	та	ін.3.	В	результаті	-	до	участі	в	опитуванні	було	

залучено	 27	 експерттів,	 22	 з	 них	 -	 жінки.	 Географічно, найбільше 

представленою	 у	 дослідженні	 є	 думка	 експертів	 м.Києва	 (37%),	

Київської	 (~15%),	 Донецької	 областей	 (11%),	 Львівської	 (7%)	 і	

Хмельницької	(&%)	областей.	В	опитуванні	також	відображені	оцінки	

експертів	 Вінницької,	 Одеської,	 Рівненської,	 Сумської,	 Херсонської,	

Черкаської	 та	 Чернігівської	 областей.	 Експертність	 залучених	 до	

опитування	осіб	забезпечує	їх	високий освітній рівень:	26%	-	доктори	

наук,	 22%	 -	 кандидати	 наук	 (доктори	 філософії),	 52%	 -	 мають	

магістерський	 рівень	 освіти.	 За	 професійною приналежністю,	 до	

складу	 експертної	 групи	 увійшли	 координатори	 програми	 із	

досягнення	 Цілей	 сталого	 розвитку	 в	 регіонах	 Програми	 розвитку	

ООН	в	Україні	(22%),	викладачі	закладів	вищої	освіти	(близько	22	%)	

та	наукові	працівники	(близько	18%);	порівну	представлені	експерти	

від	 приватного	 та	 громадського	 секторів	 (по	 14,8	 %).	 Відображена	 в	

опитуванні	 також	 думка	 державних	 службовців	 та	 посадових	 осіб	

органів	місцевого	самоврядування.		

Представлення	 оцінок	 експертів	 здійснювалося	 шляхом	

перевірки	 узгодженості	 думок	 та	 узагальнення	 експертної	

інформації4.	 Методологічною	 основою	 для	 інтерпретації	 результатів	

експертного	 опитування	 слугує	 типологічний	 (спрямований	 на	

                                                           
1	 Sachs	 J.,	 Schmidt-Traub	 G.,	 Mazzucato	 M.,	 Messner	 D.,	 Nakicenovic	 N.,	 Rockström	 J.	 Six	
Transformations	 to	 achieve	 the	 Sustainable	 Development	 Goals.	 Nature Sustainability.	
2019.	№	2.	Р.	805–814.	
2Розмір	експертної	групи	може	коливатися	від	3	до	80	осіб.	Водночас,	багато	вчених	
відзначають	 переваги	 менших	 експертних	 груп,	 а	 оптимальними	 визначають	
експертні	групи	чисельністю	15-20	осіб	
3	Ogbeifun	E.,	Agwa-Ejon	J.,	Mbohwa	C.,	Pretorius,	 J.H.C.	The	Delphi	technique:	A	credible	
research	 methodology.	 Proceedings of the International Conference on Industrial 
Engineering and Operations Management.	2016.	March	8-10.	Р.2004-2009.	
4	Куц	А.	М.	Метод	представлення	експертної	інформації	засобами	нечіткої	логіки	та	
отримання	групової	оцінки	думок	експертів.	Technology audit and production reserves.	
2015.	№	2/2(22).	Р.	17-21.	
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пізнання	 сутнісних	 ознак	 і	 структурних	 елементів	 досліджуваного	

явища)	 і	 причинний	 аналіз	 узагальнених	 із	 застосуванням	

математичних	методів	та	моделей	даних1.		

Основні	 результати,	 отримані	 в	 ході	 експертного	 опитування	

представлені	 у	 Звіті	 «Експертне	 опитування	 «Україна-2020:	

результати	досягнення	цілей	сталого	розвитку»2.	

Дослідженням	вивчалася	загальна	ситуація	щодо	прогресу	Укра-

їни	у	досягненні	ЦСР	за	перші	5	років	виконання	програми.	Експерти	

виявилися	одностайні	в	тому,	що	Україні	не	вдалося	просунутися	на	

шляху	реалізації	одразу	усіх	17	цілей.	Разом	з	тим,	близько	половини	

серед	 них	 (44	 %)	 схиляються	 до	 думки,	 що	 Україна	 має	 успіхи	 у	

досягненні	 менше	 ніж	 половини	 ЦСР,	 і	 ще	 36	%	 вважають,	 що	

успішною	є	реалізація	приблизно	половини	ЦСР	(див.	рис.	1).	
 

 
 

Рис. 1. Прогрес України у досягненні ЦСР за перші 5 років 
виконання програми 

 

Отже,	 експерти	 відзначають	 прогресс	 України	 за	 приблизно	

половиною	ЦСР	за	перший	пятирічний	 етап.	 Варто	зауважити,	що	ці	

результати	 корелюють	 відповідно	 до	 раніше	 проведеного	 прогноз-

ного	 аналізу	 щодо	 досягнення	 моніторингових	 показників	 Стратегії	

сталого	 розвитку	 Україна-2020.	 Згідно	 з	 ним,	 10	 із	 11	 наведених	

показників	були	слабкореалістичними	до	виконання	у	2020	р.,	а	саме,	

це:	 Місце	 України	 в	 рейтингу	 Світового	 банку	 «Doing	 Business»,	
                                                           
1	 Татарова	 Г.	 Г.	 Качественные	 методы	 в	 структуре	 методологии	 анализа	 даннях.	
Социология: методология, методы, математическое моделирование.	 2002.	 №	 14.	
C.	33-52.	
2	Експертне	опитування	«Україна-2020…	
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Глобальний	індекс	конкурентоспроможності,	ВВП	(за	паритетом	купі-

вельної	 спроможності)	 у	 розрахунку	 на	 одну	 особу,	 дол.США.,	 Чисті	

надходження	 прямих	 іноземних	 інвестицій	 %	 до	 ВВП,	 Відношення	

загального	 обсягу	 державного	 боргу	 та	 гарантованого	 державою	

боргу	 до	 валового	 внутрішнього	 продукту,	 %,	 Індекс	 сприйняття	

корупції,	 Середня	 тривалість	 життя	 людини,	 років,	 Питома	 вага	 міс-

цевих	бюджетів	у	зведеному	бюджеті	держави,	%,	Глобальний	індекс	

конкурентоспроможності	 у	 боротьбі	 за	 таланти,	 Енергоємність	 ВВП,	

та	нафтового	еквівалента	на	1000	доларів	США1..	

Враховуючи	 такі	 проміжні	 результати	 досягнення	 ЦСР,	 можна	

припустити,	що	реалізація	їх	в	цілому	буде	здійснюватись	в	Україні	на	

нижче	ніж	середній	рівень.	

За	міжнародними	ж	оцінюваннями,	зокрема	за	даними	звіту	ЦСР	

2017	року,	Україна	посіла	39	місце	у	світовому	рейтингу	із	загальним	

індексом	 ЦСР	 72,2	 за	 шкалою	 від	 0	 до	 100	 балів,	 де	 100	 відповідає	

найкращому,	 а	 0	 -	 найгіршому	 показникам2.	 У	 звіті	 2019	 року	 з	

індексом	 ЦСР	 72.8	 Україна	 змістилася	 на	 41	 місце	 у	 рейтингу	 серед	

163	країн3		з	індексом	ЦСР	72.8	(див.	рис.	2).	

Відповідно	 до	 методології	 зазначених	 Звітів	 ЦСР,	 інформаційні	

панелі	 тенденцій	 ЦСР	 вказують,	 як	 рухається	 країна	 на	 шляху	 до	

певної	 цілі	 2030	 року	 на	 основі	 здобутих	 результатів	 (показників)	 -	

індикатори	тенденцій	окремих	цілей	агрегуються	у	загальний	індекс	

тенденцій	 досягнення	 ЦСР	 2030.	 Зокрема,	 колонки	 у	 таблиці	 –	

«Інформаційна	 панель»	 відображають	 узагальнену	 у	 звітах	 2017	 та	

2019	року	оцінку	ситуації	щодо	досягнення	Україною	ЦСР.	

                                                           
1	 Бурик	 З.	 М.	 Теоретико-методологічні	 засади	 державного	 регулювання	 сталого	
розвитку	України…	
2	SDG	Index	and	Dashboards	Report	2017…	
3	 Sustainable	 Development	 Report	 2019.	 Transformations	 to	 Achieve	 the	 Sustainable	
Development	Goals.	URL:	https://www.sustainabledevelopment.report.	
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досягнення значні проблеми основні 

проблеми 

 

Рис. 2. Україна у світовому рейтингу ЦСР, 2017-2019 рр1 
 

Як	 показано	 на	 рис.	 2,	 експертною	 спільнотою	 ООН	 відзначено	

досягнення	 України	 лише	 за	 двома	 цілями:	 1.	 подолання	 бідності	

(основним	 критерієм	 оцінки	 щодо	 досягнення	 цієї	 цілі	 є	 зменшення	

частки	 населення,	 обсяг	 споживання	 якого	 складає	 менше	 1,90	 дол.	

США)	 та	 10.	 скорочення	 нерівності	 (за	 Індексом	 Джині).	 Одночасно	

чотири	 цілі	 визнано	 такими,	 що	 мають	 основні	 проблеми	 (3.	 міцне	

здоров’я	 і	 благополуччя;	 9.	 промисловість,	 інновації	 та	 інфраструк-

тура;	 12.	 відповідальне	 споживання	 та	 виробництво;	 16.	 мир,	 спра-

ведливість	та	сильні	інститути),	а	всі	інші	цілі	–	мають	значні	пробле-

ми	у	їх	досягненні.	

Оцінки	 ж	 респондентів	 нашого	 опитування	 щодо	 прогнозів	 у	

досягненні	 ЦСР	 України	 до	 2030	 р,	 розділились:	 лише	 11.1%	

                                                           
1	Складено	авторами	за	даними	SDG	Index	and	Dashboards	Report	2017…	
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респондентів	 вірять,	 що	 Україна	 зможе	 досягнути	 більшості	 визна-

чених	цілей,	37	%	респондентів	зійшлись	у	тому	що,	Україні	вдасться	

досягнути	 половини	 визначених	 цілей,	 15%	 респондентів	 сходяться	

на	думці,	що	Україна	досягне	менше	половини	визначених	цілей	а	ще	

37%	 вважають,	 що	 Україна	 матиме	 проблеми	 щодо	 досягнення	 ЦСР	

(див.	рис.	3).	

	
Рис. 3. Відповіді респондентів на запитання «Як Ви оцінюєте 

прогноз щодо досягнення ЦСР України до 2030 р.?», % 

	

Аналізуючи	зроблені	експертами	прогнози	щодо	досягнення	ЦСР	

варто	 зазначити,	 що	 такі	 прогнози	 продиктовані	 негативними	

попередніми	 очікуваннями	 відносно	 досягнення	 цілей.	 Зокрема,	

моніторингові	 показники,	 які	 були	 визначені	 для	 оцінювання	

виконання	 Стратегії	 сталого	 розвитку	 Україна-2020	 у	 більшості,	 не	

будуть	досягнуті.	

Важливим	 аспектом	 в	 оцінюванні	 інтенсивності	 розвитку	

окремих	 складових	 (економічної,	 соціальної,	 екологічної	 та	

інституційної)	 є	 також	 дослідження	 збалансованості	 сталого	

розвитку.	 Раніше	 запропоновано	 оцінювати	 збалансованість	 сталого	

розвитку	 за	 допомогою	 розробленого	 BSD-indicator.	 Відповідно,	 чим	

більше	 індикатор	 наближається	 до	 одиниці,	 тим	 більшою	 є	

збалансованість	сталого	розвитку1:	

BSDindicator	=	⌈∑	��	−	������	�	1	⌉																							(1)		

                                                           
1	 Бурик	 З.	 М.	 Теоретико-методологічні	 засади	 державного	 регулювання	 сталого	
розвитку	України…	
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де	 BSDindicator	 –	 збалансованість	 сталого	 розвитку,	 ED	 –	 еконо-

мічний	 розвиток,	 екологічний	 розвиток,	 соціальний	 розвиток,	

інституційний	 розвиток.	 Відповідно,	 чим	 більше	 індикатор	

наближається	 до	 одиниці,	 тим	 більшою	 є	 збалансованість	 сталого	

розвитку.	 При	 отриманні	 даних	 максимально	 наближених	 до	 1,	

збалансованість	 у	 рамках	 показника	 вважається	 невисокою,	 в	 інших	

випадках,	 наближенні	 до	 0,	 збалансованість	 показників	 суттєво	

зростає1.	

Аналізуючи	 чотири	 сфери	 сталого	 розвитку,	 було	 зроблено	

висновок,	 що,	 до	 прикладу,	 в	 2016	 р.	 динаміка	 між	 сферами	 сталого	

розвитку	 була	 доволі	 нерівномірною.	 При	 цьому,	 соціальний	 розви-

ток	 був	 найвищим	 0,77	 з	 темпом	 зростання	 1,25,	 на	 нижчому	 рівні	

перебували	економічний,	екологічний	та	інституційний	розвиток,	що	

характеризувались	 спадними	 тенденціями	 (0,91;	 0,85	 та	 0,82	

зростання	відповідно)2.	

Загальна	 збалансованість	 значень	 2017	 року	 є	 вищою,	 ніж	 у	 2016	

році.	 Відхилення	 рівнів	 розвитку	 є	 меншими,	 відповідно,	 загальний	

баланс	 –	 вищим.	 Проте,	 загальна	 гармонійність	 –	 недостатня.	 Це	 стає	

очевидним	з	аналізу	темпів	зростання	та	різної	величини	сфер	розвитку	

(Рис.	4).	Аналізуючи	чотири	сфери	сталого	розвитку,	бачимо,	що	в	2016	р.	

динаміка	 між	 сферами	 була	 доволі	 нерівномірною.	 До	 прикладу,	

соціальний	розвиток	був	найвищим	–	0,77,	з	темпом	зростання	–	1,25,	на	

нижчому	 рівні	 перебували	 економічний,	 екологічний	 та	 інституційний	

розвиток,	 що	 характеризувались	 спадними	 тенденціями	 (0,91;	 0,85	 та	

0,82	 зростання	 відповідно).	 Коефіцієнти	 випередження	 одного	 виду	

розвитку	над	іншим	наведені	у	додатку	А.	

За	 результатами	 нашого	 дослідження,	 найоптимістичними	 є	

прогнози	 експертів	 щодо	 досягнення	 таких	 чотирьох	 ЦСР:	 17.	

партнерство	 заради	 сталого	 розвитку	 (48%),	 2.	 подолання	 голоду,	

розвиток	 сільського	 господарства	 (44%),	 4.	 якісна	 освіта	 (37%),	

11.	сталий	розвиток	міст	і	громад	(33%)	(див.	рис.	5).	

                                                           
1	 Бурик	 З.	 М.	 Теоретико-методологічні	 засади	 державного	 регулювання	 сталого	
розвитку	України…	
2	Там	само.	
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	 Рівень	

розвитку	
Темп	

зростання,	
%	

Економічний	
розвиток	

0,609	 0,91	

Соціальний	
розвиток	

0,515	 0,85	

Екологічний	
розвиток	

0,77	 1,25	

Інституційни
й	розвиток	

0,43	 0,82	

	

Рис. 4. Графік збалансованості сфер сталого розвитку   
(темп зростання інтегральних індикаторів сталого розвитку - 

економічного, екологічного, соціального та інституційного), 
враховуючи рівень та динаміку розвитку у 2005 – 2017рр.1	

	

	
Рис. 5. Можливість досягти ЦСР у 2030 р.,  

враховуючи сучасну ситуацію 

	

Варто	зауважити,	що	позитивні	очікування	щодо	сталого	розвит-

ку	територій	пов’язані	із	активним	впровадженням	адміністративно-

територіальної	 реформи	 в	 Україні.	 Позитивні	 очікування	 щодо	
                                                           
1	 Бурик	 З.	 М.	 Теоретико-методологічні	 засади	 державного	 регулювання	 сталого	
розвитку	України…	
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сталого	 розвитку	 у	 сільському	 господарстві	 пов’язані	 з	 активним	

розвитком	галузі.		

За	 даними	 Держстату,	 за	 2018	 рік	 найбільш	 високе	 зростання	

обсягу	 валового	 продукту	 зафіксували	 у	 фінансовій	 та	 страховій	

діяльності	 (+12,4%),	 у	 сільському	 господарстві	 (+7,8%),	 у	 сфері	

будівництва	(+7,2%),	а	також	у	галузі	IT	і	телекомунікацій	(+6%)1.	

Щодо	 переспектив	 інших	 цілей,	 то	 прогнози	 щодо	 них	 значно	

стриманіші:	 лише	 по	 22	%	 опитаних	 оцінюють	 ймовірність	 досяг-

нення	таких	цілей	як	3.	міцне	здоров’я	і	благополуччя,	7.	доступна	та	

чиста	 енергія,	 5.	 гендерна	 рівність.	 Оптимістичних	 прогнозів	 щодо	

досягнення	інших	цілей	зовсім	мало.	

Водночас,	близько	половини	експертів	переконливо	висловилися	

щодо	п’яти	цілей,	досяггти	яких	буде	дуже	складно,	або	й	неможливо	

взагалі.	 Це	 цілі:	 13.	 пом’якшення	 наслідків	 зміни	 клімату	 (59),	 10.	

скорочення	нерівності	(56),	14.	збереження	морських	ресурсів	(56%),	

1.	 подолання	 бідності	 (44)	 та	 15.	 захист	 та	 відновлення	 екосистем	

суші	(41)	(див.	рис.		6).		

	

	
 

Рис. 6. Труднощі в досягненні ЦСР у 2030 р.,  

враховуючи сучасну ситуацію 

	

                                                           
1	 Частка	 сільського	 господарства	 у	 ВВП	 України	 за	 2018	 рік	 склала	 360	 млрд	 грн.	
URL:	 https://www.growhow.in.ua/chastka-sil-s-koho-hospodarstva-u-vvp-ukrainy-za-
2018-rik-sklala-360-mlrd-hrn/	(дата	звернення	19.03.2020)	
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Великі	 сумніви	 висловили	 експерти	 також	 щодо	 можливості	 до-

сягнення	 таких	 цілей	 як:	 6.	 чиста	 вода	 та	 належні	 санітарні	 умови,	

12.	відповідальне	 споживання	 та	 виробництво,	 16.	 мир,	 справе-

дливість	та	сильні	інститути,	3.	міцне	здоров’я	і	благополуччя,	склад-

нощі	у	досягненні	яких	відзначили	одразу	37	%	опитаних.	

Прикметно,	що	серед	цілей,	досягнення	яких	експертами	нашого	

опитування	 визначено	 як	 малоймовірним,	 відзначена	 ціль	 16.	

справедливі	 та	 прозорі	 інституції	 України.	 Водночас,	 за	 концепцією	

програми	ЦСР	2030.	Слід	зауважити,	що	досягнення	саме	цієї	цілі	має	

найбільш	 важливе	 значення	 як	 передумови	 до	 забезпечення	

досягненя	 усіх	 інших	 цілей	 сталого	 розвитку,	 позаяк	 сталий	 і	

збалансований	розвиток	являє	собою	неперервний	процес	інтеграції,	

рівноваги	 й	 управління	 компромісами	 у	 забезпеченні	 соціальних,	

економічних	та	екологічних	цілей1.	

	

	
	

Рис. 7. Ефективність заходів державного управління  

відносно досягнення кожної із ЦСР 

                                                           
1	Petroye	O.,	Fedulova	L.	Imperative	of	the	management	institute	in	implementation	of	the	
sustainable	development	concept.	/	Scientific	development	and	achievements:	monograph.	
London,	N1	7GU.	2018.	Volume	2.	P.144-160.	
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Як	 узагальнено	 на	 рис.	 6,	 найбільш	 ефективним	 визнано	 заходи	

державного	 управління,	 здійснені	 за	 цілями:	 4.	 якісна	 освіта,	

11.	сталий	 розвиток	 міст	 і	 громад,	 17.	 партнерство	 заради	 сталого	

розвитку,	 5.	 гендерна	 рівність	 та	 2.	 подолання	 голоду,	 розвиток	

сільського	 господарства.	 Проте	 їх	 ефективність	 відзначають	 лише	

трохи	більше	20%	експертів.	

В	 той	 же	 час,	 низькою	 та	 дуже	 низькою	 оцінено	 ефективність	

державного	 управління	 щодо	 досягнення	 майже	 усіх	 цілей.	 Так,	

більшість	експртів	одностайні	в	оцінюванні	найнижчої	ефективності	

щодо	 забезпечення	 12	 цілей:	 14.	 збереження	 морських	 ресурсів	

(85%),	 15.	 захист	 та	 відновлення	 екосистем	 суші	 (85%),	 13.	По-

м’якшення	наслідків	 зміни	 клімату	 (78%),	 10.	 скорочення	нерівності	

(67%),	 9.	 промисловість,	 інновації	 та	 інфраструктура	 (63%),	 1.	Подо-

лання	бідності	(59%),	6.	чиста	вода	та	належні	санітарні	умови	(59%),	

8.	гідна	праця	та	економічне	зростання	(59%),	12.	відповідальне	спо-

живання	та	виробництво	(59%)	та	16.	мир,	справедливість	та	сильні	

інститути	 (59%).	 Ще	 понад	 30	 %	 експертів	 (від	 30%	 до	 48%)	

відзначають	 низьку	 або	 дуже	 низьку	 ефективність	 державного	

управління	відносно	досягнення	інших	п’яти	ЦСР.	

Одним	 із	 питань	 в	 нашому	 експертному	 опитуванні	 було	

з’ясувати	по	п’ять	завдань	ЦСР,	які	мають	найбільший	та	найменший	

поступи	 до	 сталості	 у	 сферах	 економічного, екологічного та еконо-

мічного розвитку	в	Україні.		

Найбільший	поступ	у	досягненні	ЦСР	у сфері економіки на	думку	

експертів матимуть	 наступні	 завдання:	 зростання	 індексу	 сільсько-

господарської	 продукції	 (74,1	 %	експертів);	забезпечення	розробки	і	

реалізація	 стратегій	 місцевого	 розвитку	 (74,1	 %	 експертів);	 забезпе-

чення	розвитку	поселень	і	територій	(55,6	%	експертів);	підвищення	

енергоефективності	економіки	(48,1	%	експертів),	див.	табл.	1,	рис.	8.	

Позитивні	 очікування	 експертів	 відносно	 зростання	 індексів	

сільськогосподарської	 продукції	 (74,1	 %	 експертів	 це	 прогнозують)		

продиктовані	традиційним	уявленням	України,	як	аграрної	держави,	

стабільними	 тенденціями	 до	 збільшення	 виробництва	 сільсько-

господарської	 продукції	 а	 також	 зростаючою	 продовольчою	 кризою	

на	планеті.	Окрім	того,	впливає	на	позитивні	очікування	і	активізація	

після	розблокування	ринку	землі	(якщо	це	відбудеться).	
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Таблиця 1 – Відповіді респондентів на запитання щодо вибору 

ключових завдань ЦСР у досягненні яких є найбільший та ключових 

завдань ЦСР у досягненні яких є найменший поступ із економічної 

складової сталого розвитку України 

Завдання цілей сталого економічного розвитку: найбільший поступ (% опитаних) 

1. Індекс сільськогосподарської продукції, % (SDG2) 74,1 
2. Забезпечити розробку і реалізацію стратегій місцевого розвитку, спрямованих 

на економічне зростання, створення робочих місць, розвиток туризму, 
рекреації, місцевої культури і виробництво місцевої продукції (SDG11) 74,1 

3. Забезпечити розвиток поселень і територій виключно на засадах комплексного 
планування та управління за участю громадськості (SDG11) 55,6 

4. Підвищити енергоефективність економіки(SDG7) 48,1 

Завдання цілей сталого економічного розвитку: найменший поступ 
1. Створити фінансову та інституційну системи (інноваційну інфраструктуру), що 

забезпечуватимуть розвиток наукових досліджень, та науково-технічних 
(експериментальних) розробок (SDG9) 66,7 

2. Забезпечити стійке зростання ВВП на основі модернізації виробництв (SDG8) 66,7 
3. Сприяти прискореному розвитку високо- та середньо високотехнологічних 

секторів переробної промисловості (SDG9) 63,0 
4. Підвищувати ефективність виробництва на засадах сталого розвитку та 

розвитку високотехнологічних конкурентних виробництв SDG8) 59,2 
5. Забезпечити створення стійких систем виробництва продуктів харчування, що 

сприяють збереженню екосистем і поступово покращують якість земель та 
ґрунтів, в першу чергу за рахунок використання інноваційних технологій 
(SDG2) 59,2 

6. Підвищити зростання експорту технологій (SDG8) 55,5 
7. Розвивати якісну, надійну, сталу та доступну інфраструктуру, яка базується на 

використанні інноваційних технологій (SDG9) 51,8 

8. Знизити ресурсоємність економіки (SDG12) 51,8 

 

Зокрема,	 за	 даними	 Держстату,	 за	 2018	 рік	 найбільш	 високе	

зростання	 обсягу	 валового	 продукту	 в	 Україні	 зафіксували	 у	 фінан-

совій	 та	 страховій	 діяльності	 (+12,4%),	 у	 сільському	 господарстві	

(+7,8%),	 у	 сфері	 будівництва	 (+7,2%),	 а	 також	 у	 галузі	 IT	 і	 телеко-

мунікацій	(+6%).	«Негативний	розвиток»	зафіксували	у	сфері	охорони	

здоров’я	(–1,7%)	та	освіти	(–1,1%)	[14].	

Високі	 перспективи	 у	 просуванні	 завдань	 щодо:	 «Забезпечення	

розробки	і	реалізації	стратегій	місцевого	розвитку»	(74,1	%	експертів	

на	 це	 вказують)	 та	 «Забезпечення	 розвитку	 поселень	 і	 територій	

виключно	 на	 засадах	 комплексного	 планування	 та	 управління	 за	

участю	 громадськості»	 (55,6	 %	 експертів	 на	 це	 вказують)	 продик-

товані	 активним	 впровадженням	 адміністративно-територіальної	

реформи	в	Україні.	
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Рис. 8. Завдання цілей сталого економічного розвитку: 
найбільший поступ (відповіді, осіб серед 27 опитаних) 

	

Новоутворені	 ОТГ	 зорієнтовані	 на	 вироблення	 власних,	 нових	

стратегій	 та	 підвищення	 спроможності	 шляхом	 продукування	 нових	

проектів	 та	 залучення	 громадян	 до	 їх	 реалізації.	 Процес	 розробки	

таких	 стратегій	 у	 різних	 ОТГ	 відбувається	 поступово,	 при	 чому,	

більшість	із	них	уже	враховують	аспекти	сталого	розвитку.	

Стосовно	 «Підвищення	 енергоефективності	 економіки»	 (на	 це	

вказують	 значно	 менше	 експертів	 -	 48,1	 %),	на	 нашу	 думку,	 аргумен-

тація	 експертів	 опирається	 на	 критичну	 необхідність	 підвищення	

такої	 енергоефективності.	 В	 умовах,	 якщо	 український	 сектор	 еко-

номіки	 буде	 підтримувати	 наявний	 високий	 баланс	 енергоспо-

живання,	 більшість	 підприємств	 та	 підгалузей	 втратять	 конкуренто-

спроможність	на	міжнародних	ринках	через	висуко	вартість	продукції.	

За	 даними	 наукових	 досліджень,	 потенціал	 для	 національної,	

регіональної	 і	 галузевої	 енергоефективності	 з	 марнотратним	 вико-

ристанням	 енергії,	 економічні	 вигоди	 від	 підвищення	 енергоефек-

тивності	 є	 дуже	 великими.	 Якщо	 ж	 Україна	 підвищить	 свою	 енер-

гоефективність	до	рівня	ЄС,	це	може	заощадити	близько	27	 млн	тон	

н.е.	 енергії	 -	 еквівалент	 34	 млрд	 кубометрів	 природного	 газу	 –	 за-

гальна	 економія	 може	 скласти	 11,8	 млрд	 євро	 в	 цінах	 2010	 року,	 що	

еквівалентно	 12%	 валового	 внутрішнього	 продукту.	 На	 регіо-
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нальному	 рівні,	 низький	 рейтинг	 енергоефективності	 було	 зафіксо-

вано	 в	 густонаселених	 промислових	 регіонах	 України	 (наприклад,	

Луганській,	 Полтавській	 та	 Дніпропетровській	 областях),	 в	 яких	

розміщені	енергоємні	металургійна,	хімічна,	гірничодобувна	промис-

ловість	 і	 видобування	 енергоносіїв.	 Промисловість,	 домогоспо-

дарства,	сектор	комунальних	послуг	та	енергетика	мають	найнижчий	

рейтинг	енергоефективності1.	

Найменший	 поступ	 у	 виконанні	 завдань	 економічної	 складової	

сталого	 розвитку	 (табл.2),	 на	 думку	 експертів,	 виявились	 завдання	

щодо:	 створення	 фінансової	 та	 інституційної	 системи	 (інноваційну	

інфраструктуру),	 що	 забезпечуватимуть	 розвиток	 наукових	

досліджень,	та	науково-технічних	(експериментальних)	розробок	(на	

це	 вказали	 66,7	 %);	 забезпечення	 сталого	 зростання	 ВВП	 на	 основі	

модернізації	 виробництв	 (на	 це	 вказали	 66,7	 %	 експертів);	 сприяти	

прискореному	 розвитку	 високо-	 та	 середньо	 високотехнологічних	

секторів	переробної	промисловості	(на	це	вказали	63,0	%	експертів);	

підвищувати	ефективність	виробництва	на	засадах	сталого	розвитку	

та	 розвитку	 високотехнологічних	 конкурентних	 виробництв	 (на	 це	

вказали	59,2	%	експертів).	

Таблиця 2 – Відповіді респондентів на запитання  
щодо вибору ключових завдань ЦСР у досягненні яких є 

найбільший та найменший поступ із соціальної складової 
сталого розвитку України 

Завдання сталого соціального розвитку: найбільший поступ (% опитаних) 

1 2 
1. Забезпечити доступність якісної шкільної освіти для всіх дітей та 

підлітків (SDG4) 62,9 
2. Створити умови для інклюзивного навчання (SDG4) 51,8 
3. Забезпечити доступність якісного дошкільного розвитку для всіх дітей 

(SDG4) 44,4 
4. Здійснити реформу фінансування системи охорони здоров’я (SDG3) 40,7 
5. Забезпечити доступність професійної освіти (SDG4) 40,7 

 

                                                           
1	 Майсснер	 Ф.,	 Науменко	 Д.,	 Радеке	 Й.	 Підвищення	 енергоефективності	 в	 Україні:	
зменшення	 регулювання	 та	 стимулювання	 енергозбереження.	 URL:	
http://www.ier.com.ua/files/publications/Policy_papers/German_advisory_group/2012/
PP_01_2012_ukr.pdf	(дата	звернення	18.03.2020).	
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Завдання соціального розвитку

Продовження	табл.	2	
1 2 

Завдання сталого соціального розвитку: найменший поступ (% опитаних) 

1. Скорочення бідності населення (SDG1) 62,9 
2. Знизити на чверть передчасну смертність населення, у тому числі за 

рахунок впровадження інноваційних підходів до діагностики 
захворювань (SDG3) 55,5 

3. Підвищити рівень довіри до суду та забезпечити рівний доступ до 
правосуддя (SDG16) 37,1 

4. Здійснити реформу фінансування системи охорони здоров’я (SDG3) 33,3 

5. Подолання домашнього насильства (SDG5) 33,3 
6. Забезпечити прискорене зростання доходів найменш забезпечених 40 

відсотків населення (SDG10) 33,3 
 

Варто	зазначити,	що	такі	очікування	також	є	обгрунтованими.	В	

умовах	обмеженості	фінансових	ресурсів	сформувався	низький	рівень	

наукоємності	 ВВП	 України.	 Частка	 обсягу	 виконаних	 наукових	 і	

науково-технічних	 робіт	 у	 ВВП	 поступово	 зменшувалася	 і	 досягла	

0,56	%	у	2018	р.	(світовий	рівень	–	2,17	%,	європейський	–	2,01	%)1.	

Стримуючим	 чинником	 для	 трансферу	 технологій	 і	 залучення	

інвестицій	 у	 високотехнологічні	 галузі	 є	 недосконалість	 сфери	 захи-

сту	об’єктів	інтелектуальної	власності	та	їх	введення	у	господарський	

обіг.	 Відповідно	 до	 Національної	 доповіді	 «Цілі	 сталого	 розвитку:	

Україна»,	 у	 2020	 р.	 частка	 обсягу	 виконаних	 наукових	 і	 науково-

технічних	робіт	у	ВВП	буде	становити	1,5	%,	проте	цього	недостатньо	

для	поступального	економічного	технологічного	розвитку2.	

Найбільший	поступ	у	досягненні	ЦСР	у	соціальній сфері	на	думку	

експертів	 матимуть	 такі	 завдання:	 забезпечити	 доступність	 якісної	

шкільної	 освіти	 для	 всіх	 дітей	 та	 підлітків	 (на	 це	 вказують	 62,9	 %	

експертів);	 створити	 умови	 для	 інклюзивного	 навчання	 (51,8	 %	

експертів);	 забезпечити	 доступність	 якісного	 дошкільного	 розвитку	

для	 всіх	 дітей	 (44,4	 %	 експертів);	 здійснити	 реформу	 фінансування	

системи	 охорони	 здоров’я	 (40,7	 %	 експертів);	 забезпечити	 доступ-

ність	професійної	освіти	(40,7	%	експертів),	див.	табл.	2.	

На	 думку	 експертів	 найбільший	 поступ	 у	 досягненні	 ЦСР	 у	

соціальній	 сфері	 матимуть	 такі	 завдання:	 забезпечити	 доступність	

якісної	 шкільної	 освіти	 для	 всіх	 дітей	 та	 підлітків	 (на	 це	 вказують	

                                                           
1	Куйбіда	 В.,	 Бурик	 З.	 Сталий	розвиток	України:	 цілі	 та	 механізми	реалізації:	моно-
графія.	К.	:	НАДУ,	2019.	384	с.	
2	Там	само.	
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62,9 % експертів); створити умови для інклюзивного навчання 

(51,8 %); забезпечити доступність якісного дошкільного розвитку 

для всіх дітей (44,4 %); здійснити реформу фінансування системи 

охорони здоров’я (40,7 %); забезпечити доступність професійної 

освіти (40,7 % експертів), див. рис. 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Завдання цілей сталого соціального розвитку: 

найбільший поступ (відповіді, осіб серед 27 опитаних) 

 

Найбільший поступ у досягненні ЦСР із екологічної складової за 

експертними оцінками досягнуто у таких завданнях: запровадження 

сталого енергопостачання на основі впровадження інноваційних 

технологій (на цьому завданні акцентують 62,9 % експертів); підви-

щення ефективності водокористування (48,1 % експертів); забезпе-

чення доступності якісних послуг з постачання безпечної питної во-

ди, будівництво та реконструкція систем централізованого питного 

водопостачання із застосуванням новітніх технологій та обладнання 

(40,7 % експертів); забезпечення диверсифікації постачання первин-

них енергетичних ресурсів (40,7 % експертів), див. табл. 3, рис. 10. 
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Таблиця 3 – Відповіді респондентів на запитання  

щодо вибору ключових завдань ЦСР у досягненні яких є  

найбільший та найменший поступ із екологічної складової  

сталого розвитку України 
 

Завдання сталого екологічного розвитку: найбільший поступ (% опитаних) 
1. Запровадження сталого енергопостачання на основі впровадження 

інноваційних технологій (SDG7) 62,9 

2. Підвищити ефективність водокористування (SDG6) 48,1 
3. Забезпечити доступність якісних послуг з постачання безпечної питної води, 

будівництво та реконструкцію систем централізованого питного 
водопостачання із застосуванням новітніх технологій та обладнання (SDG6) 40,7 

4. Забезпечити диверсифікацію постачання первинних енергетичних ресурсів 
(SDG7) 40,7 
Завдання сталого екологічного розвитку: найменший поступ (% опитаних) 

1. Зменшити обсяг утворення відходів і збільшити обсяг їх переробки 
(SDG12)) 59,2 

2. Відновити деградовані землі та ґрунти з використанням інноваційних 
технологій (SDG1) 59,2 

3. Забезпечити доступність якісних послуг з постачання безпечної питної води, 
будівництво та реконструкцію систем централізованого питного 
водопостачання із застосуванням новітніх технологій та обладнання (SDG6) 51,8 

4. Скоротити забруднення морського середовища (SDG14) 48,1 

5. Обмежити викиди парникових газів в економіці (SDG13) 44,4 
6. Сприяти сталому управлінню лісами (SDG15) 44,4 
7. Забезпечити стале використання і захист морських та прибережних 

екосистем (SDG14) 40,7 

 

 

Рис. 10. Завдання цілей сталого екологічного розвитку:  
найбільший поступ (відповіді, осіб серед 27 опитаних) 
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Серед завдань, які є об’єктивно складно досягнутими серед цілої 

системи екологічних завдань, експерти більшою мірою відзначили завдання 

щодо: зменшення обсягу утворення відходів і збільшення обсягу їх 

переробки (59,2 %); забезпечення доступності якісних послуг з постачання 

безпечної питної води, будівництва та реконструкції систем централізо-

ваного питного водопостачання із застосуванням новітніх технологій та 

обладнання (59,2 %), відновлення деградованих земель та ґрунтів з 

використанням інноваційних технологій (51,8 %), скорочення забруднення 

морського середовища (48,1 %) та ін. 

Незважаючи на те, що протягом 2013–2018 рр. спостерігається 

зменшення обсягу утворених відходів усіх видів економічної діяльності на 

одиницю ВВП на 158,2 кг на 1000 дол. США., в Україні проблема відходів є 

невирішеною. Відповідно до Національної доповіді «Цілі сталого розвитку: 

Україна», у 2020 р. обсяг утворених відходів усіх видів економічної 

діяльності на одиницю ВВП буде становити 950 кг на 1000 дол. США. 

Проте, згідно із нашими розрахунками, цей показник упродовж наступних 

років буде зменшуватися1. 

Окрім цього, спостерігається зменшення частки спалених та 

утилізованих відходів у загальному обсязі утворених відходів із 33 % у 2013 

р. до 29,7 % у 2018 р. Відповідно до Національної доповіді «Цілі сталого 

розвитку: Україна», у 2020 р. частка спалених та утилізованих відходів у 

загальному обсязі утворених відходів становитиме 35 %. Проте, відповідно 

до наших розрахунків, цей показник упродовж наступних років буде 

зменшуватися. 

Вивчення ситуації щодо інституційної складової України з досягнення 

ЦСР в нашому дослідженні обумовлено тим, що провідною ідеєю програми 

сталого розвитку є ідея комплексного, системного підходу до вирішення 

взаємопов’язаних та взаємозалежних соціальних, економічних і екологічних 

проблем.   В системі ЦСР багато потенційно розбіжних цілей політики не 

лише окремо за економічним, соціальним та екологічним напрямами, але й 

між завданнями різного їх спрямування. На практиці, окрім іншого, це 

означає необхідність пошуку компромісів як всередині цих складових так і 

між ними. Відтак, досягнення Україною порядку денного ЦСР 2030 

вирішальним чином залежить від того, чи вдасться її головним учасникам 

докласти максимальних зусиль та віднайти компроміси2. 

                                                           
1	Куйбіда	В.,	Бурик	З.	Сталий	розвиток	України…	
2	 Kroll	 C.,	 Warchold	 A.,	 Pradhan	 P.	 Sustainable	 Development	 Goals	 (SDGs):	 Are	 we	
successful	in	turning	trade-offs	into	synergies?.	Palgrave	Commun.	2019.	№	5.	Р.	140.	
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Отже, оцінюючи ступінь впливу різних інституцій на досягнення ЦСР 

України за період 2015-2020 років, експерти відмічають, що найбільшою 

мірою вплинула діяльність міжнародних організацій (96%), громадських 

організацій (89%), наукових установ (63%), однаково (по 59%) оцінено 

вплив на ЦСР Уряду, органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування. Більше половини експертів висловили щодо позитивного 

впливу на ЦСР закладів освіти (56%) та ЗМІ (52%) (див. рис. 11). 
 

 

Рис. 11. Ступінь впливу різних інституцій на досягнення ЦСР 

України за період 2015-2020 років 
 

Інформативною	є	оцінка	експертів	щодо	бізнесових	організацій	–	

52%	 з	 них	 оцінюють	 роль	 бізнесу	 як	 таку,	 що	 здійснює	 найменший	

вплив	на	досягнення	ЦСР,	тоді	як	близько	46	%	схиляються	до	оцінки	

про	значний	і	найбільший	вплив	бізнесових	організацій.	

Варто	зауважити,	що	недостатній	рівень	залучення	інституцій	до	

формування	 та	 реалізації	 політики	 щодо	 сталого	 розвитку	 в	 Україні	

підтверджують	 дані	 Глобального	 індексу	 конкурентоспроможності	

(The	global	competitiveness	Index)	згідно	з	яким	інституції	є	однією	із	

слабких	 ланок	 конкурентоспроожності	 нашої	 країни.	 Зокрема,	

свідченням	тому	є	коливання	індексу	державних	установи	між	131	та	

117	місцями,	приватних	установ	-	120	та	109	місцями1.	

                                                           
1	 Позиція	 України	 в	 рейтингу	 країн	 світу	 за	 індексом	 глобальної	 конкурентоспро-
можності	 2017-2018.	 URL:	 http://edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-v-reytyngu-
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Оцінюючи	 діяльність	 Уряду	 щодо	 досягнення	 ЦСР	 експерти	 зій-

шлися	на	думці,	щодо	його	значного	впливу	на	такі	сфери	трансфор-

мацій:	освіта,	гендер	та	нерівність	(81%),	сталі	міста	і	громади	(67%),	

стале	 харчування,	 земле-	 та	 природокористування	 (67%).	 Помірним	

вважають	 вплив	уряду	 на	цифрову	 революцію	 для	сталого	розвитку	

(41%).	

	
	

Рис. 12. Результативність дій Уряду за 2015-2020 роки щодо 

ключових трансформацій для сталого розвитку в нашій країні 
 

Акцент	щодо	впливу	Уряду	трансформації	сталих	міст	та	громад,	

на	 нашу	 думку,	 спричинений	 активним	 впровадженням	 реформи	

децентралізації.	 Закон	 «Про	 добровільне	 об’єднання	 територіальних	

громад”	 дав	 змогу	 почати	 формувати	 спроможний	 базовий	 рівень	

місцевого	 самоврядування.	 З	 2015	 по	 2018	 роки	 в	 Україні	 створено	

878	 об’єднаних	 територіальних	 громад	 (ОТГ).	 До	 складу	 цих	 ОТГ	

увійшли	 більше	 4000	 колишніх	 місцевих	 рад.	 9	 млн	 людей	

проживають	 в	 ОТГ.	 Такі	 темпи	 міжмуніципальної	 консолідації	

міжнародні	експерти	називають	дуже	високими1.	

Закономірним	є	той	факт,	що	досягнення	цілей	сталого	розвитку	

можливо	 лише	 за	 активної	 участі	 та	 співпраці	 організацій	 як	

державного	 так	 і	 місцевого	 значення.	 В	 усьому	 світі,	 місцеві	 та	

                                                                                                                                                                                          

krayin-svitu-za-indeksom-globalnoyi-konkurentospromozhnosti-2	 (дата	 завернення	
12.03.2020)	
1	 Навіщо	 децентралізація?.	 URL:	 https://decentralization.gov.ua/about.	 (дата	 звернення	
12.04.2020)	
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національні	 органи	 влади	 згуртовуються	 навколо	 ЦСР,	 шукаючи	

шляхи	 їх	 включення	 до	 процесів	 багаторівневого	 та	 багатосекто-

рального	 управління.	 Бізнес,	 університети	 та	 громадянське	 сус-

пільство	 також	 визнають,	 що	 ЦРТ	 та	 Паризька	 кліматична	 угода	

(включені	 в	 неї	 до	 порядку	 денного	 сталого	 розвитку	 як	 ЦРД	 13)	

вимагають	 нових	 підходів	 та	 нової	 орієнтації	 стратегічного	

управління	та	національного	планування.	

Дослідження	 ставлення	 наших	 респондентів	 щодо	 участі	 різних	

учасників	 у	 формуванні	 та	 реалізації	 політики	 ЦСР	 демонструє,	 що	

більшість	 респондентів	 81,4%	 відзначають	 найвищий	 рівень	 актив-

ності	 та	 зацікавленості	 міжнародних	 організацій	 у	 просуванні	 ЦСР,	

що	 відображається	 як	 у	 складанні	 програм	 реалізації	 принципів	

сталого	 розвитку,	 так	 і	 в	 практичній	 їх	 діяльності	 на	 всіх	 рівнях.	

Водночавс,	 думки	 експертів	 розділились	 при	 оцінюванні	 ситуації	

щодо	залучення	громадських	організацій:	близько	41%	респондентів	

вважають,	що	громадські	організації	достатньо	залучені	до	розробки	

та	 реалізації	 політики	 ЦСР,	 в	 в	 той	 же	 час	 інші	 52%	 вказали,	 що	

діяльність	 громадських	 організацій	 виражена	 слабо,	 як	 результат,	

вони	є	недостатньо	задіяними	в	процесі	досягнення	ЦСР,	див.	табл.	4.	
	

Таблиця 4 – Відповіді респондентів щодо того, чи достатньо 

залучені різні учасники до розробки та реалізації  

політики щодо досягнення ЦСР 

 

Звертає	 на	 себе	 увагу	 також	 низький	 рівень	 залучення	 до	 полі-

тики	 ЦСР	 наукових	 установ	 (18%),	 що,	 на	 нашу	 думку,	 негативно	

позначається	 на	 процесах	 та	 результатах	 її	 розробки	 та	 реалізації	 в	

Україні.	 Складність	 та	 системність	 впроваджуваних	 для	 досягнення	

Організації 

Достатньо 
залучені 

Недостатньо залучені Важко відповісти 

Кількість 
осіб 

% 
Кількість  

осіб 
% 

Кількість 
осіб 

% 

Громадські організації 11 40,7 14 51,9 1 3,7 

Місцеві органи влади 9 33,3 16 59,3 1 3,7 

ЗМІ 3 11,1 22 81,4 1 3,7 

Наукові установи 8 18,5 17 63 1 3,7 

Міжнародні організації 22 81,4 4 14,8 0 0 

Населення 0 0 22 81,4 4 14,8 

Інші учасники (зазначити) 1 3,7 7 26 18 66,7 
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ЦСР	 трансформацій	 обумовлюють	 необхідність	 наукової	 експертизи	

та	 наукового	 обґрунтування	 впроваджуваних	 змін,	 що	 й	 демонст-

рують	 результати	 даного	 опитування.	 Експерти	 відзначають	 що	 по-

ряд	 з	 науковими	 установами	 (63%)	 недостатньо	 залученими	 до	

розробки	 та	 реалізації	 політики	 ЦСР	 залишаються	 органи	 місцевої	

влади	(59,3%)	і	лише	33%	вважають	їх	участь	достатньою.	

	

  
 

Рис. 13. Рівень залученості різних учасників до розробки та 
реалізації політики щодо досягнення ЦСР 

 

На	окрему	увагу	заслуговує	той	факт,	що	найменш	залученими	до	

процесу	формування	 та	 реалізації	 політики	 ЦСР	є	 населення	 (усі	 без	

винятку	респонденти	визнають,	що	населення	зовсім	не	залучене	до	

формування	 та	 реалізації	 політики	 ЦСР)	 та	 ЗМІ	 (лише	 11,1	 %	

вважають	 діяльність	 ЗМІ	 активною).	 Загалом,	 81,4%	респондентів	

висловили	 переконання	 щодо	 низького	 рівня	 активності	 ЗМІ	 та	

населення	у	реалізації	ЦСР.		

Визначаючи	 основні	 проблеми	 та	 перешкоди,	 що	 заважають	

реалізації	 ЦСР,	 ми	 запропонували	 респондентам	 дати	 відповіді	 на	

питання:	 «На	 Ваш	 погляд,	 які	 основні	 бар'єри	 перешкоджають	

впровадженню	ЦСР	в	Україні?».	Більшість	респондентів	сходяться	на	

тому,	 що	 головною	 проблемою	 в	 реалізації	 ЦСР	 є	 відсутність	

системної	 державної	 політики	 (51,8%	 експертів	 вказали	 на	 це),	

недостатня	поінформованість	всіх	суспільних	гравців	щодо	реалізації	
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ЦСР (55,6% експертів вказали на цей фактор) та низька інституційна 

спроможність державних установ (51,8%). Разом з тим не менш 

важливими, на думку респондентів, є недостатність комунікації та 

залучення громадськості, ЗМІ, місцевих органів влади в реалізації 

політики щодо сталого розвитку (59%), недостатній акцент в 

управлінні на досягненні ЦСР (51,8%) (табл. 5, рис. 14).  

Таблиця 5 – Відповіді респондентів щодо того, які основні бар'єри 

перешкоджають впровадженню ЦСР в Україні? 

 

Основна 
перешкода 

Впливова 
перешкода 

Незначна 
перешкода 

Важко 
відповісти 

Кіл-
ть 

осіб 
% 

Кіл-
ть 

осіб 
% 

Кіл-
ть 

осіб 
% 

Кіл-
ть 

осіб 
% 

Недосконалість законодавства 7 26 13 48,1 6 22,2 0 0 
Відсутність системної державної політики 

щодо ЦСР 
14 51,8 8 29,6 4 14,8 0 0 

Недостатній акцент в управлінні на 
досягненні ЦСР 

10 37 14 51,8 2 7,4 0 0 

Недостатня поінформованість щодо 
важливості досягнення ЦСР для всіх 

суспільних гравців 
15 55,6 9 33,3 1 3,7 0 0 

Відсутність політичного лідерства у 
реалізації ЦСР 

12 44,4 9 33,3 5 18,5 0 0 

Недостатність комунікації та залучення 
громадськості, ЗМІ, місцевих органів влади в 

реалізації політики щодо сталого розвитку 
8 29,6 16 59 1 3,7 1 3,7 

Відсутність фінансових ресурсів 9 33,3 13 48,1 3 11,1 1 3,7 

Недостатні/недостовірні дані та статистика 6 22,2 11 40,7 7 26 2 7,4 

Відсутність обізнаності серед політиків 10 37 12 44,4 2 7,4 2 7,4 

Відсутність обізнаності серед людей 12 44,4 10 37 3 11,1 1 3,7 

Низька якість інфраструктури сталого 
розвитку 

7 26 12 44,4 4 14,8 2 7,4 

Низька інституційна спроможність 
державних установ 

14 51,8 9 33,3 1 3,7 1 3,7 

Війна на Сході України 9 33,3 8 29,6 5 18,5 3 11,1 

СOVID-19 2 7 15 55,6 8 29,6 1 3,7 

Інше (вкажіть, будь ласка) 1 3,7 1 3,7 13 48 12 25 
 

Усі інші перешкоди, які були запропоновані для оцінки 

експертами виявились також доволі впливовими. Зокрема, серед 

впливових перешкод експертами виділено брак фінансових ресурсів 

для досягнення цілей сталого розвитку (на це вказують 48,1 % 

експертів). Також доволі вагомими чинниками є відсутність обізна-
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ності	 серед	 політиків	 та	 низька	 якість	 інфраструктури	 сталого	 роз-

витку	(на	ці	фактори,	як	доволі	вагомі	вказують	44,4	%	експертів).	
	

 

Рис. 14. Основні бар’єри, що перешкоджають  
у досягненні ЦСР, осіб 

	

	

При	 оцінюванні	 впливу	 COVID-19	 на	 стан	 та	 перспективи	 досяг-

нення	ЦСР,	думки	респондентів	розділились.	Так,	55,6%	з	них	вважа-

ють	 дану	 проблемою	 досить	 значущого	 рівня	 та	 масштабу,	 а	 29,6%	

респондентів	 не	 визнають	 його	 проблемою,	 як	 такою.	 Варто	 зазна-

чити,	 що	 вплив	 світової	 пандемії	 на	 сталий	 розвиток	 буде	

неоднозначним.	 Економічна	 активність	 на	 планеті	 змешить	 свою	

інтенсивність,	 що	 пригальмує	 поступальний	 економічний	 розвиток.	

Проте,	окремі	галузі	розвиватимуться	значно	інтенсивніше,	ніж	інші,	

до	 прикладу,	 сільське	 господарство	 (це	 пов’язано	 із	 необхідністю	
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забезпечення	 продовольчої	 безпеки).	 Окрім	 того,	 зміна	 кон’юнктури	

ринку	сприятиме	більшій	інноваційності	в	галузях	економіки.	Також	

доволі	інтенсивно	розвиватиметься	медична	і	фармацевтична	галузі	і	

підгалузь	електронної	комерції.	Щодо	соціального	забезпечення,	то	в	

умовах	пандемії	таке	забезпечення	буде	менш	інтенсивне.	Значні	пе-

реваги,	на	наш	погляд,	можна	буде	отримати	в	екологічному	секторі,	

що	пов’язано	із	скороченням	викидів	у	зв’язку	зі	зменшенням	еконо-

мічної	активності.	

Також	 до	 незначних	 перешкод	 респондентами	 були	 занесені:	

недостовірні	 статистичні	 дані	 (26%)	 та	 недосконалість	 законо-

давства	 (22,2%).	 Разом	 з	 тим,	 11,1%	 респондентів	 не	 визначились	 з	

тим	 чи	 впливає	 війна	 на	 Сході	 України	 на	 реалізацію	 ЦСР,	 а	 25%	

респондентів	ще	не	визначились	остаточно	з	тим,	які	ще	є	перешкоди	

в	реалізації	ЦСР.		

Висновки і перспективи подальших розробок.	

Узагальнення	 отриманих	 основних	 результатів	 дослідження,	

спрямованого	на	оцінювання	поступу	України	у	досягненні	Цілей	ста-

лого	 розвитку	 за	 перші	 5	 років	 виконання	 програми,	 дозволяє	 під-

вести	 висновки	 за	 ключовими	 блоками	 питань	 експертного	 опиту-

вання	 «Україна-2020:	 результати	 досягнення	 цілей	 сталого	 роз-

витку»:	

1.	Більшістю	експерти	оцінюють,	що	Україна	за	перші	п’ять	років	

виконання	програми	має	успіхи	у	досягненні	близько	половини	серед	

17	 ЦСР.	 Ватро	 зауважити,	 що	 оцінки	 наших	 експертів	 є	 більш	

оптимістичними	порівняно	з	оцінками	експертів	ООН,	узагальненими	

у	 звітах	 2017	 та	 2019,	 які	 констатують	 досягнення	 України	 лише	 за	

двома	цілями:	1.	подолання	бідності	 та	 10.	 скорочення	нерівності	 та	

вказують	 на	 проблематичність	 досягнення	 більшості	 ЦСР	 за	 таких	

обставин.	

2.	 Оцінюючи	 поступ	 на	 шляху	 забезпечення	 збалансованого		

сталого	 розвитку,	 експерти	 відзначають	 найбільші	 досягнення	

України	 у	 сфері	 соціального	 та	 економічного	 розвитку,	 характе-

ризуючи	 при	 цьому	 як	 мало	 успішні	 усі	 складові	 (соціальну,	 еко-

номічну,	екологічну	та	інституційну)	сталого	розвитку.			

3.	Оцінюючи	перспективи	досягнення	Україною	ЦСР	у	2030	році,	

екперти	 застерігають	 про	 великі	 труднощі,	 прогнозучи	 при	 цьому	

можливість	 досягти	 близько	 половини	 ЦСР.	 Найоптимістичнішими,	
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при	 цьому,	 є	 прогнози	 експертів	 щодо	 досягнення	 таких	 чотирьох	

ЦСР:	 17.	 партнерство	 заради	 сталого	 розвитку,	 2.	 подолання	 голоду,	

розвиток	 сільського	 господарства,	 4.	 якісна	 освіта	 та	 11.	 сталий	

розвиток	 міст	 і	 громад. Найбільші	 сумніви	 у	 експертів	 щодо	

спроможності	України	досягти	п’яти	цілей:	13.	пом’якшення	наслідків	

зміни	 клімату,	 10.	 скорочення	 нерівності.	 Результати	 також	 роз-

кривають	 завдання	 ЦСР,	 які,	 за	 оцінками	 експертів,	 мають	

найбільший	 та	 найменший	 поступи	 до	 сталості	 у	 сферах	 еко-

номічного,	екологічного	та	економічного	розвитку	в	Україні.		

4.	 Сталий	 і	 збалансований	 розвиток	 як	 неперервний	 процес	

інтеграції,	 рівноваги	 й	 управління	 компромісами	 у	 забезпеченні	

соціальних,	економічних	та	екологічних	цілей,	потребує	ефективного	

державного	 управління.	 За	 загальною	 оцінкою	 опитаних,	 ефектив-

ність	державного	в	Україні	майже	одностайно	визнана	низькою	щодо	

досягнення	 майже	 усіх	 цілей,	 при	 цьому	 оцінюючи	 як	 найнижчу	

ефективність	 щодо	 забезпечення	 аж	 12	 цілей,	 та	 низьку	 або	 дуже	

низьку	 –	 щодо	 інших	 5	 ЦСР.	 При	 цьому,	 лише	 20%	 експертів	

відзначають	 найбільш	 ефективним	 визнано	 заходи	 державного	

управління,	здійснені	за	цілями:	4.	якісна	освіта,	11.	сталий	розвиток	

міст	 і	 громад,	 17.	 партнерство	 заради	 сталого	 розвитку,	 5.	 гендерна	

рівність	та	2.	подолання	голоду,	розвиток	сільського	господарства.		

5.	Діяльність	Уряду	щодо	досягнення	ЦСР	оцінена	як	така,	що	має		

значначний	 вплив	 на	 трансформації:	 освіта,	 гендер	 та	 нерівність,	

сталі	 міста	 і	 громади,	 стале	 харчування,	 земле-	 та	 природо-

користування.	 Помірним	 вважають	 вплив	 уряду	 на	 цифрову	 рево-

люцію	для	сталого	розвитку. 

6. Найвищий	рівень	активності	та	заінтересованості	у	просуванні	

ЦСР	 визнано	 за	 міжнародними	 організаціями,	 та	 меншою	 мірою	 –	

громадськими	 організаціями	 і	 місцевими	 органами	 влади.	 Фактично	

незалученим	до	політики	ЦСР	є	населення,	недостатньо	залученими	–	

ЗМІ,	 наукові	 установи.	 Також	 експерти	 ще	 вбачають	 перспективи	

активізації	участі		у	процесах	формування	і	реалізації	політики	ЦССР	

як	органів	місцевої	влади	так	і	громадських	організацій.	

7.	 Серед	 основних	 бар’єрів,	 які	 перешкоджають	 впровадженню	

ЦСР	 в	 Україні,	 експерти	 вказують,	 по	 суті,	 дві	 ключові	 проблеми:	

інформаційні:	 недостатня	 поінформованість	 щодо	 важливості	 досяг-

нення	 ЦСР	 для	 всіх	 суспільних	 гравців;	 відсутність	 обізнаності	 про	
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ЦСР	загалом	серед	населення	та	серед	політиків;	інституційні:	низька	

інституційна	спроможність	державних	установ;	відсутність	системної	

державної	 політики	 щодо	 ЦСР;	 відсутність	 політичного	 лідерства	 у	

реалізації	ЦСР).	

8.	 Впливовою перешкодою на шляху досягнення економічних, 

екологічних, соціальних та інституційних складових ЦСР визначено 

також Covid-19, а найпотужнішим – його вплив на економічний роз-

виток. Разом з тим характер цього впливу трактується експертами 

двояко: з одного боку, як негативний і такий, та уповільнить 

реалізацію більшості цілей економічного блоку у далекій перспективі; з 

другого боку, як такий, що одразу і пришвидшить і уповільнить 

досягнення ЦСР.	

	

Додаток  А – Тенденції інтегральних показників економічного, 
екологічного, соціального та інституційного розвитку1 

 

Показник	 2005	 2010	 2014	 2015	 2016	 2017	

Темп	зростання	

2017	
–	

2016	

2016	
-	

2015	

2015	
-	

2014	

2014	
-	

2010	

2010	
-	

2005	
1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	

Інтегральний	
економічного	

розвитку	
0,668	 0,857	 0,603	 0,614	 0,609	 0,625	 102,6	 99,2	 101,8	 70,4	 128,3	

Інтегральний	
екологічного	

розвитку	
0,601	 0,491	 0,473	 0,427	 0,515	 0,694	 134,8	 120,6	 90,3	 96,3	 81,7	

Інтегральний	
соціального	

розвитку	
0,618	 0,699	 0,774	 0,765	 0,778	 0,805	 103,5	 101,7	 98,8	 110,7	 113,1	

Інтегральний	
інституційного	

розвитку	
0,521	 0,455	 0,461	 0,473	 0,437	 0,530	 121,3	 92,4	 102,6	 101,1	 87,3	

Випередження	
економічного	
розвитку	до	

екологічного	

-	 -	 -	 -	 -	 -	 0,76	 0,82	 1,13	 0,73	 1,57	

Випередження	
економічного	
розвитку	до	
соціального	

-	 -	 -	 -	 -	 -	 0,99	 0,98	 1,03	 0,64	 1,13	

Випередження	
економічного	
розвитку	до	

інституційного	

-	 -	 -	 -	 -	 -	 0,85	 1,07	 0,99	 0,70	 1,47	

 

                                                           
1	 Бурик	 З.	 М.	 Теоретико-методологічні	 засади	 державного	 регулювання	 сталого	
розвитку	України…	
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Продовження	таблиці	додатку	А	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	
Випередження	
екологічного	
розвитку	до	

економічного	

-	 -	 -	 -	 -	 -	 1,31	 1,22	 0,89	 1,37	 0,64	

Випередження	
екологічного	
розвитку	до	
соціального	

-	 -	 -	 -	 -	 -	 1,30	 1,19	 0,91	 0,87	 0,72	

Випередження	
екологічного	
розвитку	до	

інституційного	

-	 -	 -	 -	 -	 -	 1,11	 1,31	 0,88	 0,95	 0,94	

Випередження	
соціального	
розвитку	до	

економічного	

-	 -	 -	 -	 -	 -	 1,01	 1,03	 0,97	 1,57	 0,88	

Випередження	
соціального	
розвитку	до	

екологічного	

-	 -	 -	 -	 -	 -	 0,77	 0,84	 1,09	 1,15	 1,38	

Випередження	
соціального	
розвитку	до	

інституційного	

-	 -	 -	 -	 -	 -	 0,85	 1,10	 0,96	 1,09	 1,30	

Випередження	
інституційного	

розвитку	до	
економічного	

-	 -	 -	 -	 -	 -	 1,18	 0,93	 1,01	 1,44	 0,68	

Випередження	
інституційного	

розвитку	до	
екологічного	

-	 -	 -	 -	 -	 -	 0,90	 0,77	 1,14	 1,05	 0,68	

Випередження	
інституційного	

розвитку	до	
соціального	

-	 -	 -	 -	 -	 -	 1,17	 0,91	 1,04	 0,91	 0,77	
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1.3. Вплив економічної кризи на збалансований розвиток1 
 

Новий	 порядок	 денний	 зі	 сталого	 розвитку	 та	 17	 Цілей	 сталого	

розвитку,	 які	 прийняті	 у	 2015	 році	 в	 рамках	 70-ї	 сесії	 Генеральної	

Асамблеї	ООН,	поставили	перед	Україною	широке	коло	нових	завдань,	

виконання	яких	дозволить	забезпечити	державі	необхідні	основи	для	

розбудови	 усіх	 сфер	 її	 життя	 відповідно	 до	 викликів.	 Цілі	 сталого	

розвитку,	 яких	 на	 сьогодні	 дотримуються	 всі	 країни	 світу,	

встановлюють	власні	показники.	Основними	законодавчими	актами	з	

питань	 збалансованого	 розвитку	 є:	 Указ	 Президента	 України	 «Про	

Стратегію	 сталого	 розвитку	 «Україна	 –	 2020»2,	 Угода	 про	 асоціацію	

між	 Україною	 та	 Європейським	 Союзом3.	 Базові	 показники	 для	

досягнення	 Цілей	 сталого	 розвитку	 в	 Україні4	 на	 2016-2030	

представлені	 у	 вересні	 2017	 року	 Урядом	 України	 з	 урахуванням	

специфіки	 національного	 розвитку.	 Як	 досягти	 збалансованого	

розвитку	в	умовах	періодичних	криз?		

Нині	 внутрішня	 криза	 в	 Україні,	 спричинена	 неефективним	

державним	 управлінням	 з	 2019	 р,	 пов’язана	 зі	 світовою	 кризою,	 що	

виникла	 через	 пандемію	 COVID-19	 на	 початку	 2020	 р.	 За	 оптимі-

стичними	прогнозами	Національного	банку5	Україну	очікує	інфляція	

5-6%	 у	 2020-2022	 рр.	 та	 пожвавлення	 економіки	 після	 завершення	

карантину.	 За	 підсумками	 року	 споживчі	 ціни	 зростуть	 на	 6%.	

Унаслідок	 карантинних	 обмежень	 для	 подолання	 пандемії	 та	

глобальної	 кризи	 українська	 економіка	 скоротиться	 на	 5,0%	 у	 2020	

році	 та	 відновить	 зростання	 на	 рівні	 близько	 4%	 у	 наступні	 роки.	
                                                           
1	 Автори	 підрозділу:	 Малиш Н.А., Національний	 університет	 «Києво-Могилянська	
академія»	 (м.	 Київ,	 Україна);	 Миколайчук М.М., Одеський	 регіональний	 інститут	
державного		управління	НАДУ	при	Президентові	України	(Україна)	
2	 Указ	 Президента	 України	 «Про	 Стратегію	 сталого	 розвитку	 «Україна	 –	 2020»	 від	
12.01.2015	р.,	Р.3.	URL:	http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015	(дата	звернення:	
27.04.2020).	
3	Угода	про	асоціацію	між	Україною	та	Європейським	Союзом	від	23.12.2014	р.	URL:			
http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=246581344	 (дата	 звер-
нення:	27.04.2020).	
4	 Національна	 доповідь	«Цілі	 сталого	 розвитку:	 Україна»,	 URL:	 http://www.-
un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku	 (дата	 звернення:	
27.04.2020).	
5	 Щоквартальний	 інфляційний	 звіт	 Національного	 банку	 України.	 URL:	
https://bank.gov.ua/news/all/natsionalniy-bank-ochikuye-na-inflyatsiyu-5-6-u-2020-20-
22-rr-ta-pojvavlennya-ekonomiki-pislya-zavershennya-karantinu	 (дата	 звернення:	
5.05.2020).	
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«Найбільшого	 потрясіння	 українська	 економіка	 зазнає	 у	 II	 кварталі	

2020	року.	За	прогнозом	НБУ,	 у	 квітні-червні	 економіка	 скоротиться	

на	11%	в	річному	вимірі,	рівень	безробіття	зросте	до	близько	12%	у	

сезонно	скоригованому	вимірі,	а	зростання	зарплат	призупиниться».		

Із	 запровадженням	 карантину	 банківські	 установи	 почали	

згортати	 програми	 кредитування,	 зокрема,	 на	 придбання	 житла	 та	

автомобілів.	 Недержавні	 підприємства	 почали	 скорочувати	

працівників	 або	 переводити	 їх	 на	 неповний	 робочий	 день,	

зменшувати	 оплату	 праці,	 відправляти	 працівників	 у	 відпустки	 за	

власний	рахунок.	

Економічні	 кризи,	 механізми	 антикризового	 управління	

висвітлювали	 науковці:	 В.	 Голян	 (ресурсні	 проблеми	 економічної	

кризи	 в	 Україні);	 І.	 Топій	 та	 І.	 Кондрат	 (теоретичний	 підхід	 до	

трактування	 поняття	 «криза»	 та	 виокремлення	 притаманних	 їй	

особливостей);	 І.Топішко	 (економічна	 криза	 як	 відображення	 кризи	

економічної	 теорії	 та	 економічної	 політики);	 Ю.	 Мацієвський	

(достатні	 та	 необхідні	 умови	 кризи,	 понятійний	 аналіз	 кризи	 та	

суміжних	 явищ:	 стабільність,	 конфлікт	 і	 розпад);	 О.Шаров	 (криза	

парадигми	світової	економічної	системи,	монетарні	та	валютні	війни	

як	 інструмент	 економічної	 політики,	 антикризові	 технології	 в	

муніципальному	 менеджменті),	 О.Птахіна	 (технології	 етапи,	

механізми	методи	аналізу	антикризового	управління),	І.	Кульчій	(ме-

тоди	 аналізу	 криз,	 стратегічні	 цілі,	 завдання	 антикризового	 уп-

равління	 тощо,	 роль	 інформації	 в	 діагностиці	 криз),	 Т.	 Попович	

(стратегічний	 підхід	 до	 антикризового	 управління,	 механізм	

розроблення	 антикризової	 стратегії	 для	 органів	 державного	

управління).	

Професор	Інституту	економіки	природокористування	та	сталого	

розвитку	Національної	академії	наук	України В.	Голян1	наголошує,	що	

періодичні	 кризи	 в	 Україні	 пов’язані	 з	 домінуванням	 в	 структурі	

експорту	 сировинних	 ресурсів	 та	 продуктів	 її	 переробки,	 а	 також	

сільськогосподарської	 продукції	 з	 низькою	 доданою	 вартістю,	 які	

«супроводжуються	 виснажливим	 та	 марнотратним	 природокори-

стуванням	 в	 середині	 країни	 і	 відсутністю	 достатніх	 фінансових	
                                                           
1	 Голян	 В.	 А.	Економічна	 криза	 в	 Україні:	 феномен	 "голландської	 хвороби"	 та	
рецидив	 «ресурсного	 прокляття».	 Економіка та держава.	 2016.	 №	 7.	 С.	 4-15.	 URL:	
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2016_7_3	(дата	звернення:	28.04.2020).	
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можливостей	 внаслідок	 перерозподілу	 природно-ресурсної	 ренти	 на	

користь	 корпоративних	 структур».	 Збільшенням	 питомої	 ваги	

сільськогосподарської	 продукції	 у	 структурі	 експорту,	 сировинна	

спрямованість	 національної	 економіки,	 монополізація	 аграрних	

ринків	 агрохолдингами	 не	 сприяють	 збалансованому	 розвитку	

країни.	

Науковці	 Національного	 університету	 «Львівська	 політехніка»	

І.Топій	 та	 І.	Кондрат1	 проаналізували	 різні	 підходи	 до	 визначення	

поняття	 «криза»,	 як	 то:	 порушення	 рівноваги,	 підхід	 розвитку,	

випадковий	 характер,	 комплексний	 підхід	 та	 зазначили,	 що	

об’єктивна	 ідентифікація	 причин	 та	 типу	 кризи	 є	 умовою	 для	

ефективного	антикризового	управління.		

І.Топішко2,	 науковець	 Національного	 університету	 Острозька	

академія»	наголошує,	що	з	1990-х	років	в	економічній	науці	домінували	

догмати	та	міфи	ліберальної	економічної	доктрини,	а	саме,	положення,	

що	 трактуються	 представниками	 лібералізму	 як	 беззаперечні:	 «теза	

щодо	 необхідності	 обмеження	 державного	 втручання	 в	 процеси	

функціонування	 економічної	 системи;	 положення	 про	 те,	 що	

конкуренція	спрямовує	економічну	систему	до	встановлення	рівноваги;	

абсолютизація	 принципу	 максимізації	 прибутку	 як	 головної	 мети	

діяльності	підприємств»	тощо.	Автор	зазначає,	що	для	України	потрібна	

нова	 стратегія,	 яка	 б	 усувала	 величезну	 диференціацію	 в	 доходах	

населення,	 визначала	 нові	 підходи	 до	 відносин	 власності,	 переходила	

до	 політики	 поміркованого	 протекціонізму	 та	 нової	 соціально-

економічної	моделі	розвитку.		

Достатні	 та	 необхідні	 умови	 кризи	 визначає	 науковець	

Ю.	Мацієвський.	 В	 основу	 дослідження	 він	 бере	 понятійний	 аналіз	

кризи	 та	 суміжних	 явищ,	 таких,	 як	 стабільність,	 конфлікт	 і	 розпад3.	

                                                           
1	 Топій	 І.,	 Кондрат	 І.	 Теоретичний	 підхід	 до	 трактування	 поняття	 «криза»	 та	
виокремлення	притаманних	їй	особливстей.	Економічний простір,	2013.	№	71,	с.	84-
91.	
2	 Топішко	 І.	 І.	Економічна	 криза	 як	 відображення	 кризи	 економічної	 теорії	 та	
економічної	 політики.	 Наукові записки Національного університету «Острозька 
академія».	 Сер.:	 Економіка.	 2012.	 Вип.	 20.	 С.	 31-34.	 URL:	 http://nbuv.gov.ua/-
UJRN/Nznuoa_2012_20_9	(дата	звернення:	28.04.2020).	
3	 Мацієвський	 Ю. Деякі	 аспекти	 вивчення	 феномена	 кризи	 у	 політичних	 дослід-
женнях.	 Політичний менеджмент.	 2008.	 №	 6.	 URL: http://dspace.-
nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/59874/02-Matsievskyi.pdf?sequence=1	(дата	
звернення:	29.04.2020).	
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Він	зазначає,	що	маємо	визначити	об’єкт,	який	зазнав	кризи,	а	потім	

визначити,	 як	 цей	 об’єкт	 опинився	 у	 стані	 кризи;	 нестабільність	

певного	об’єкта	автоматично	не	означає	його	кризу.	«Неефективність	

дій	 політичного	 керівництва	 у	 нестабільній	 ситуації	 є	 необхідною	

умовою	кризи.	Це	вказує	на	те,	що	криза	може	бути	 визначена	не	за	

фактом,	а	за	наслідками.	Якщо	ж	політичне	керівництво	знаходить	у	

собі	 сили	 і	 здатність	 приймати	 ефективні	 рішення	 у	 нестабільній	

ситуації,	то	криза	може	бути	подолана».		

Професор	О.	Шаров1,	аналізуючи	монетарні	аспекти,	наслідки	сві-

тової	 економічної	 кризи	 2008-2009	 рр.	 акцентує	 увагу	 на	 тому,	 що	

світова	економіка	продовжує	знаходитися	у	глобальній	кризі.	Криза,	

як	явище	є	процесом	неминучим	та	викликана	вона	проблемами,	що	

походять	 із	 фінансового	 сектору.	 Автор	 стверджує,	 що	 державне	

втручання	в	економічні	процеси	повинно	бути	якісним,	спрямованим	

не	 на	 протидію	 об’єктивним	 змінам,	 	 на	 підтримку	 паростків	 нових	

галузей	 та	 професій.	 «Державна	 підтримка	 має	 забезпечувати	

кількісне	 та	 якісне	 зростання	 продуктивності	 праці	 на	 основі	

інноваційних	 технологій».	 Нарощування	 державних	 боргів	 в	 США	 та	

деяких	країнах	ЄС,	скоріш	за	все,	зазначає	науковець,	 є	наслідком	як	

безвідповідальної	політики	урядів,	так	й	відображенням	об’єктивних	

вимог	 сучасної	 економіки,	 яка	 ґрунтується	 на	 всебічному	 розвитку	

кредиту.	

У	 наукових	 та	 науково-методичних	 працях	 висвітлюються	 пи-

тання	 антикризового	 управління,	 розглядаються	 технології,	 досвід	

зарубіжних	 країн,	 етапи,	 механізми	 антикризового	 управління,	

методи	 аналізу	 кризових	 явищ,	 показники	 ефективності	 антикри-

зового	 управління.	 О.	 Птахіна	 та	 інші	 науковці2	 у	 підготовленому	

посібнику	 визначають,	 що,	 через	 загострення	 кризи	 в	 Україні	

виникає	 потреба	 в	 ефективному	 антикризовому	 управлінні.	 Автори	

досліджують	 кризові	 явища	 в	 системі	 державного	 управління,	

                                                           
1	 Шаров	 О.	 М.	Криза	 парадигми	 світової	 економічної	 системи	 (грошово-валютні	
аспекти).	 Економiчний часопис-XXI.	 2013.	 №	 1-2(1).	 С.	 49-52.	 URL:	 http://nbuv.-
gov.ua/UJRN/ecchado_2013_1-2(1)__16	(дата	звернення:	30.04.2020).	
2	 Навчально-методичний	 посібник	 для	 самостійної	 роботи	 магістрів	 спеціальності:	
074	 «Публічне	 управління	 та	 адміністрування»	 /	 уклад.	 Птахіна	 О.М.	 ;	 Держ.	 закл.	
„Луган.	нац.	ун-т	імені	Тараса	Шевченка,	Старобільськ:	Вид-во	ДЗ	„ЛНУ	імені	Тараса	
Шевченка‖,	 2017.	 –	 164	 с.	 URL:	 http://dspace.luguniv.edu.ua/-
jspui/bitstream/123456789/2251/1/ptakhina.pdf.	(дата	звернення:	7.05.2020).	
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елементи	 економічної	 безпеки	 держави	 та	 регіонів,	 зазначають	

важливу	 роль	 інновацій	 та	 інвестицій	 як	 елементів	 стратегічного	

управління	 в	 антикризовому	 управлінні	 державою.	 Завдання	

держави	 –	 аналізувати	 взаємозв’язок	 між	 масштабами	 і	 швидкістю	

перетворень	та	виникненням	небезпечних	тенденцій,	що	загрожують	

соціальній	стабільності	та	безпеці.		

У	 навчальному	 посібнику	 І.	Кульчій1	 досліджено	 сутність	 анти-

кризового	 управління,	 системні	 кризи	 в	 публічному	 управлінні,	 ме-

тоди	 аналізу	 кризових	 явищ,	 стратегічні	 цілі	 й	 завдання	 анти-

кризового	управління,	визначено	роль	інформації	в	діагностиці	криз.	

У	 праці	 науковців	 Тернопільського	 національного	 економічного	

університету,	 зокрема,	 Т.	Попович2	 висвітлено	 значення	 стратегії	 та	

тактики	 в	 антикризовому	 управлінні,	 досліджено	 систему	 чинників,	

які	 впливають	 на	 процес	 формування	 антикризової	 стратегії	 та	

тактики	 в	 органах	 влади:	 зовнішнього	 середовища,	 взаємодії,	

організаційні	 чинники.	 Зокрема,	 зазначено,	 що	 стратегія	 в	

антикризовому	управлінні	розрізняється	за	видами	криз,	а	в	практиці	

використовуються	 такі	 види	 стратегій	 антикризового	 розвитку:	

«попередження»,	«протидія»,	«стабілізація»,	«вичікування»,	«ризик».	

Правові	 та	 управлінські	 аспекти	 збалансованого	 розвитку	 на	

рівні	 держави	 та	 регіонів,	 механізми	 реалізації	 державної	 політики	

досліджували	українські	науковці:	М.	Вишиванюк3	(методичні	та	кон-

цептуальні	підходи,	механізми	державного	управління	регіональним	

розвитком,	 формування	 стратегії	 сталого	 розвитку	 регіонів,	

застосування	 досвіду	 ЄС	 в	 стратегічному	 плануванні);	 Г.Мару-

шевський4	(інституційні	проблеми	державного	управління	збалансо-

ваним	розвитком,	етичні	аспекти	концепції	збалансованого	розвитку,	

                                                           
1	 Кульчій	 І.О.	 Антикризове	 управління:	 навчальний	 посібник.	 Полтава:	 ПолтНТУ,	
2016.	 120	 с.	 URL:	 http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/1205.	 (дата	 звернення:	
7.05.2020).	
2	 Попович	 Т.М.	 Стратегія	 та	 тактика	 антикризового	 управління.	 Навчально-
методичний	 комплекс	 з	 дисципліни	 «Стратегічне	 управління».	 Розділ	 3	 /	 укл.	
Толуб’як	В.С.,	Королюк	Ю.Г.,	Дудкіна	О.П.,	Попович	Т.М.	Тернопіль:	ТНЕУ,	2018.	213	с.	
(дата	звернення:	8.05.2020).		
3	 Вишиванюк	 М.	 В.	 Механізми	 державного	 управління	 сталим	 розвитком	 регіонів.	
Державне управління: удосконалення та розвиток.	 2011.	 №	 3.	 URL:	 http://www.dy.-
nayka.com.ua/?op=1&z=473	(дата	звернення:	1.05.2020).	
4	Марушевський	Г.	Б.	Інституційні	проблеми	державного	управління	збалансованим	
розвитком	в	Україні	.	Державне управління: теорія та практика.	2013.	№	2.	С.	14-23.		
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інтеграція	 положень	 конвенцій	 Ріо	 в	 політику	 розвитку	 України);	

О.	Надоша1	 (вплив	 сталого	 розвитку	 на	 систему	 державного	 управ-

ління,	 управління	 ризиками	 в	 умовах	 сталого	 інноваційного	 роз-

витку,	особливості	діагностики	ефективності	державного	управління	

розвитком	 територій);	 Д.	Тарасенко2	 (соціальний	 ресурс	 сталого	

розвитку,	особливості	взаємодії	між	компонентами	сталого	розвитку	

в	 практиці	 програмування	 регіонального	 соціально-економічного	

розвитку,	 місцеві	 особливості	 та	 перспективи	 на	 прикладі	 розвитку	

міста	 Маріуполя);	 В.	Толуб’як3	 (роль	 фінансового	 потенціалу	 у	

забезпеченні	 сталого	 розвитку	 країни,	 стратегічне	 управління	 на	

центральному	і	місцевому	рівнях).	

Незважаючи	 на	 певну	 зацікавленість	 проблематикою	 еконо-

мічних	 криз	 та	 заходах	 антикризового	 управління	 в	економіці	 Укра-

їни,	 наукові	 дослідження	 в	 умовах	 нових	 викликів	 потребують	

додаткових	міркувань	та	пошуку	ефективних	рішень.	

Метою дослідження	 є	 аналіз	 чинників,	 що	 впливають	 на	

збалансований	 розвиток	 та	 визначення	 основних	 тенденцій	 та	

шляхів	 зменшення	 впливу	 економічної	 кризи,	 зокрема	 через	 вплив	

COVID-19	на	національну	економіку.			

Макроекономічні показники. 

Збалансований	 розвиток	 країни	 ґрунтується	 на	 такій	 важливій	

складовій,	 як	 економічний	 розвиток.	 Економіці	 притаманна	

циклічність	зі	спаданнями	та	зростаннями	та	періодичними	кризами.	

Короткострокові,	 середньострокові	 та	 довгострокові	 цикли	 мають	

свої	 особливості	 та	 різну	 тривалість	 у	 кожній	 країні.	 Економічне	

зростання	 відображають	 економічні	 показники.	 Основним	

показником,	 що	 вимірює	 обсяг	 виробництва	 в	 економіці	 є	 валовий	

внутрішній	продукт	(ВВП)	–	ринкова	вартість	усіх	кінцевих	товарів	 і	

послуг,	 які	 вироблені	 в	 країні	 за	 певний	 період	 часу.	 Показниками	

результативності	 національної	 економіки	 є	 обсяги	 виробництва:	 в	

цілому	(ВВП),	окремими	сферами	діяльності	(промисловість,	аграрна	

                                                           
1	Надоша	О.	В.	Вплив	сталого	розвитку	на	систему	державного	управління.	Економіка 
та держава.	2012.	№	1.	С.	108-110.		
2	 Тарасенко	 Д.	 Ресурси	 і	 сталий	 розвиток	 в	 Україні:	 місцеві	 особливості	 та	
перспективи.	СХІД.	2016.	№	5	(145)	вересень-жовтень.	С.	33-37.	
3	Толуб’як	В.	С.	Роль	фінансового	потенціалу	у	забезпечнні	сталого	розвитку	країни.	
Державне управління: удосконалення та розвиток.	 2018.	 №	 5.	 URL:	 http://www.dy.-
nayka.com.ua/pdf/5_2018/4.pdf	(дата	звернення:	1.05.2020).	
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сфера,	будівництво),	з	розрахунку	на	одну	особу	(ВВП	на	одну	особу),	

окремих	 агрегованих	 величин	 (доходи	 та	 витрати	 населення,	

інвестиції	в	основний	капітал,	прямі	іноземні	інвестиції).		

За	20	років	обсяг	ВВП	України	зростав	у	довгостроковому	періоді	

та	 мав	 декілька	 періодів	 спадання1.	 Падіння	 у	 2009	 році	 спричинене	

Світовою	 фінансово-економічною	 кризою.	 Спад	 у	 першій	 половині	

2014	 року	 пов’язаний	 з	 російсько-українською	 війною	 на	 Сході	

України	 (рис.	 1),	 адже	 значна	 кількість	 ресурсів	 спрямовувалась	 на	

забезпечення	армії	для	захисту	держави	від	зовнішнього	ворога.		

	
Рис. 1. Валовий внутрішній продукт України,  

2010-2019 рр., трлн грн2 
	

Нова	 економічна	 криза	 в	 Україні	 розпочалась	 у	 2019	 році	 після	

приходу	 до	 влади	 нових	 «нетипових	 політиків»	 з	 відсутнім	

стратегічним	 баченням	 майбутнього	 держави,	 неефективним	

менеджментом	 у	 владних	 структурах.	 На	 початку	 2020	 року	

внутрішню	 кризу	 поглибила	 глобальна	 криза,	 що	 пов’язана	 з	

пандемією	коронавірусної	хвороби	у	світі.	

Показником	 добробуту	 населення	 вважається	 ВВП	 з	 розрахунку	

на	одну	особу.	Якщо	порівняти	показники	ВВП	на	одну	особу	деяких	
                                                           
1	 Державна	 служба	 статистики	 України.	 Валовий	 внутрішній	 продукт.	 URL:	
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/vvp/vvp_rik/vvp_rik90-18.xlsx	 (дата	
звернення:	3.05.2020).		
2	Джерело:	Державна	служба	статистики	України.	Національні	рахунки.	
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країн	 світу	 за	 даними	 Світового	 банку1	 (табл.	 1)	 у	 2018	 р.,	 то	 ВВП	

країни-лідера	 Монако	 у	 60	 разів	 перевищує	 аналогічний	 показник	

України,		Польщі	–	у	понад	5	разів,	Білорусь	має	удвічі	більший	показ-

ник	ВВП	на	одну	особу	ніж	в	Україні.	Загалом	ми	посідає	151	місце	за	

цим	 показником	 серед	 212	 країн	 світу.	 Для	 країн	 ЄС	 у	 середньому	

показник	ВВП	на	одну	особу	у	2018	році	становив	35,6	тис	дол.	

 
Таблиця 1. – Показники ВВП на одну особу  

країн світу, дол США, 2018 р. 
 
 

Країна	 ВВП	на	одну	особу,	
тис	дол	США	

Відношення	показників	

Монако	 185,743	 60,01	

Швейцарія	 82,797	 26,75	

Данія	 61,350	 19,82	

Німеччина	 47,603	 15,38	

Португалія	 23,408	 7,56	

Польща	 15,421	 4,98	

Казахстан	 9,813	 3,17	

Білорусь	 6,289	 2,03	

Грузія	 4,717	 1,52	

Україна	 3,095	 1	
	

	

	

Індикатором	 національної	 економіки	 є	 також	 показник	 спожив-

чої	 інфляції	 (індекс	 споживчих	 цін).	 Індекси	 споживчих	 цін	 у	 2000-

2019	 рр.	 (за	 рік,	 до	 грудня	 попереднього	 року)	 за	 період	 20	 років2		

(табл.	2)	коливались	від	99,8%	у	2002	р.	до	143,3%	у	2005	р.	З	2014	р.	

дані	 наведено	 без	 урахування	 тимчасово	 окупованої	 території	

Автономної	 Республіки	 Крим,	 м.Севастополя	 та	 частини	 тимчасово	

окупованих	 територій	 у	 Донецькій	 та	 Луганській	 областях.	 Тобто	

інфляція	мала	помірний	та	галопуючий	темпи.		

                                                           
1	 World	 Bank	 national	 accounts	 data.	 URL:	 https://data.world-
bank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?view=chart	(дата	звернення:	3.05.2020).	
2	 Державна	 служба	 статистики	 України.	 Індекси	 споживчих	 цін.	 URL:	
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/rp/ean/ean_u/osp_rik_10-19u.xls	
(дата	звернення:	3.05.2020).	
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Таблиця 2 – Індекси споживчих цін у 2000-2019 рр.1 

Роки	
За	рік,	до	грудня	

попереднього	року,	%	
Роки	

За	рік,	до	грудня	
попереднього	року,	%	

2000	 125,8	 2010	 109,1	

2001	 106,1	 2011	 104,6	

2002	 99,4	 2012	 99,8	

2003	 108,2	 2013	 100,5	

2004	 112,3	 2014	 124,9	

2005	 110,3	 2015	 143,3	

2006	 111,6	 2016	 112,4	

2007	 116,6	 2017	 113,7	

2008	 122,3	 2018	 109,8	

2009	 112,3	 2019	 104,1	
 

У	перші	тижні	запровадження	карантину	в	Україні	у	березні	2020	р.	

відбулись	значні	коливання	цін	на	товари	та	послуги.	Зростання	попиту	

у	 другій	 половині	 березня	 	 на	 деякі	 продукти	 харчування	 та	 товари	

особистого	 догляду	 	 вплинуло	 березневе	 послаблення	 гривні.	

Зменшення	 попиту	 відбулось	 на	 початку	 квітня,	 темпи	 зростання	 цін	

сповільнилися.	

Показники	 рівнів	 безробіття	 населення	 (за	 методологією	 МОП)	 за	

двадцять	років	були	у	межах	(табл.	3):	7,4%	(2006	р.)	та	12,4%	(2000	р.).	

За	крайні	10	років,	з	2010	р.	по	2019	р.	показники	безробіття	населення	

працездатного	віку	(у	%	до	робочої	сили)	коливались	у	межах	2%:	7,8%	

(2013	 р.)	 та	 9,9%	 (2017	 р.).	 З	 2014	 р.	 дані	 наведено	 без	 урахування	

тимчасово	 окупованої	 території	 Автономної	 Республіки	 Крим,	

м.Севастополя	та	частини	тимчасово	окупованих	територій	у	Донецькій	

та	Луганській	областях.	

Для	 української	 економіки	 перекази	 працівників-мігрантів	 мають	

вагому	 частку	 в	 обсязі	 ВВП.	 За	 попередніми	 оцінками	 Національного	

банку	 у	 2019	 році	 обсяг	 приватних	 переказів	 (офіційними	 та	 нефор-

мальними	каналами)	становив:	в	Україну	з-за	кордону	–	майже	12	млрд	

дол.	США	у	еквіваленті;	з	України	за	кордон	–	майже	0,6	млрд	дол.	США	у	

еквіваленті.	 У	 розрізі	 країн	 обсяг	 переказів,	 здійснений	 через	 системи	

                                                           
1	Джерело:	Державна	служба	статистики	України.	Індекси	споживчих	цін.		
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переказу	коштів,	розподілився	таким	чином:	в	Україну:	із	США	–	18%;	з	

Ізраїлю	–	14	%;	з	Італії	–	9	%;	з	України:	до	Росії	–	31%;	до	Грузії	–	11%;	

до	 Азербайджану	 –	 6%.	 Найбільші	 обсяги	 транскордонних	 переказів	

здійснено	 з	 використанням	 систем	 переказу	 коштів	 –	 резидентів	 США:	

93%	–	в	Україну	та	96	%	–	з	України.	Упродовж	2019	року	сума	коштів,	

отриманих	 в	 Україні	 з	 використанням	 міжнародних	 систем	 переказу	

коштів,	майже	 у	шість	разів	 перевищує	 суму	 коштів,	 відправлених	за	 її	

межі.	
	

Таблиця 3 – Безробітне населення працездатного віку (за 

методологією МОП), 2000-2019 рр.1 

Роки	
У	середньому,	

тис.осіб	

У	%	до	

робочої	

сили	

Роки	

У	серед-

ньому,	

тис.осіб	

У	%	до	

робочої	

сили	

2000	 2630,0	 12,4	 2010	 1	712,5	 8,9	

2001	 2440,3	 11,7	 2011	 1	660,9	 8,7	

2002	 2128,6	 10,3	 2012	 1	589,2	 8,2	

2003	 1994,0	 9,7	 2013	 1	510,3	 7,8	

2004	 1888,2	 9,2	 2014	 1	847,1	 9,7	

2005	 1595,2	 7,8	 2015	 1	654,0	 9,5	

2006	 1513,7	 7,4	 2016	 1	677,5	 9,7	

2007	 1416,7	 6,9	 2017	 1	697,3	 9,9	

2008	 1424,0	 6,9	 2018	 1	577,6	 9,1	

2009	 1956,6	 9,6	 2019	 1	486,9	 8,6	

	

Світова	 криза	 2020	 призвела	 до	 закриття	 кордонів	 багатьма	

країнами	та		зниження	економічної	активності	у	світі.	Експерти	зазнач-

или,	 що	 упродовж	 карантину	 в	 Україну	 повернулися	 близько	 10%	

заробітчан.	 Однак,	 переважна	 більшість	 планує	 повернутись	 до	 попе-

редніх	місць	роботи	за		кордоном	після	відновлення	роботи	консульств	

5.05.2020	 р.	 Швидше	 за	 все,	 доходи	 працівників-мігрантів	 знизяться	

                                                           
1	Джерело:	Державна	служба	статистики	України.	Основні	показники	ринку	праці.		
	



63	

через	 кризові	 явища	 в	 економіках	 цих	 країн,	 однак,	 сума	 доходів	 за	

кордоном	значно		перевищує	низькі	заробітні	плати	в	Україні.	З	огляду	

на	це	Національний	банк	переглянув	прогноз	обсягу	переказів	трудових	

мігрантів	в	Україну	на	2020	р.	з	12,5	до	10	млрд	дол.	США.		

Світовий	 банк	 прогнозує,	 що	 глобальні	 грошові	 перекази	 різко	

зменшаться	 приблизно	 на	 20	 відсотків	 у	 2020	 році	 через	 економічну	

кризу,	спричинену	пандемією	COVID-19	та	закриттям	країн	для	вільного	

переміщення	 робочої	 сили1,	 оскільки	 зменшується	 заробітна	 плата	 та	

зайнятість	робітників-мігрантів.		

В	умовах	карантину	українські	компанії	перейшли	на	дистанційний	

режим	 роботи,	 однак,	 через	 тривалий	 карантин	 та	 погіршенням	 еко-

номічних	очікувань,	приватні	фірми	вже	почали	скорочувати	працівни-

ків.	 За	 оцінкою	 НБУ,	 запровадження	 карантину,	 що	 припало	 на	 другу	

половину	 березня,	 не	 мало	 значного	 впливу	 на	 рівень	 безробіття	 в	 І	

кварталі.	 Натомість	 у	 ІІ	 кварталі	 рівень	 безробіття	 зросте	 до	 близько	

12%	у	сезонно	скоригованому	вимірі2.		

Світова економіка та Covid-19. 

Представники	 найпотужніших	 світових	 банків	 заявили,	 що	 через	

пандемію	 коронавірусу	 світова	 економіка	 втратить	 понад	 5	 трлн	 дол	

протягом	 наступних	 двох	 років3,	 що	 перевищує	 річний	 обсяг	

виробництва	 Японії.	 Порівнюючи	 кризу	 через	 пандемію	 зі	 світовою	

економічною	 кризою	 минулого	 століття	 1929-33	 рр.,	 експерти	

зазначають,	 що	 навіть	 при	 безпрецедентному	 рівні	 грошових	 та	

фіскальних	 стимулів	 ВВП	 може	 досягти	 докризової	 тенденції	 до	 2022	

року.	Економісти	оцінили	втрачену	продукцію	на	рівні	5,5	трлн	доларів	

або	 майже	 8%	 ВВП	 до	 кінця	 наступного	 2021	 року.	 Міжнародна	

організація	 праці	 заявила,	 що	 понад	 1	 мільярд	 робітників	 можуть	

отримати	 зменшену	 зарплату	 або	 втратити	 роботу.	 СОТ	 заявляє,	 що	

можливим	є	крах	глобальної	торгівлі	до	2020	року.	

                                                           
1	 Світовий	 банк	 прогнозує	 різке	 зниження	 грошових	 переказів.	 	 URL:		
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/22/world-bank-predicts-
sharpest-decline-of-remitances-in-recent-history	(дата	звернення:	5.05.2020).	
2	 Національний	 банк	 очікує	 на	 інфляцію	 5-6%	 у	 2020-2022	 рр.	 та	 пожвавлення	
економіки	 після	 завершення	 карантину.	 НБУ.	 30.04.2020.	 URL:	 	 https://bank.-
gov.ua/news/all/natsionalniy-bank-ochikuye-na-inflyatsiyu-5-6-u-2020-2022-rr-ta-
pojvavlennya-ekonomiki-pislya-zavershennya-karantinu	(дата	звернення:	6.05.2020).	
3	David	 Goodman.	 World	Economy	Faces	$5	Trillion	Hit	That’s	Like	Losing	Japan.	Bloomberg.	
URL:	 https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-08/world-economy-faces-5-
trillion-hit-that-is-like-losing-japan?sref=dDS68C2O	(дата	звернення:	14.05.2020).	
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Вплине	 на	 збалансований	 розвиток	 України	 на	 світовому	 ринку	

зміна	 цін	 на	 експортноорієнтовані	 товари	 та	 ресурси.	 Так,	 світові	

індекси	цін	на	ресурси	аграрної	сфери	та	метали,	2018-березень1	(рис.	2)	

у	 березні	 2020	 р.	 суттєво	 впали	 порівняно	 з	 відповідним	 періодом	

попереднього	року.		

	

Рис. 2. Світові індекси цін на ресурси аграрної  
сфери та метали, 2018-березень 2020 

	

Країни	 мають	 надзвичайну	 ситуацію,	 яка	 пов’язана	 з	 пандемією	

COVID-19,	 та	 як	 наслідок,	 економічну	 кризу.	 Однак,	 не	 всі	 компанії	

зазнають	зменшення	прибутків	чи	вимушені	будуть	припинити	свою	

діяльність.	«Економічна	правда»	навела	приклади	компаній	у	світі	та	

Україні,	 для	 яких	 пандемія	 стала	 початком	 стрімкого	 зростання2.	

Узагальнимо	 інформацію	 у	 таблиці	 на	 прикладі	 деяких	 фірм	 США	

(табл.	4).	

Zoom	 Video	 Communications.	 Кількість	 користувачів	 зросла	 з	 10	

млн	до	200	млн	за	три	місяці.	Через	введення	у	світі	карантину	кіль-

кість	щоденних	 активних	користувачів	 Zoom	збільшилася	з	10	 млн	у	

                                                           
1	 As	 the	 coronavirus	 pandemic	 worsened,	 commodity	 prices	 fell.	 URL:	
https://www.worldbank.org	(дата	звернення:	4.05.2020).	
2	Некрасов	В.	Десять	американських	та	українських	компаній,	які	«піднімаються»	на	
карантині,	 Економічна правда.	 22.04.2020.	 URL:	 	https://www.epravda.-
com.ua/publications/2020/04/22/659639/	(дата	звернення:	4.05.2020).	
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грудні	 2019	 року	 до	 200	 млн	 на	 початку	 квітня	 2020	 року1.	

Генеральний	директор	Zoom	Е.Юань.	заявив,	що	Zoom	та	інші	цифрові	

комунікації	 використовують	 понад	 90	 тис	 шкіл	 у	 20	 країнах.	 Акції	

Zoom,	які	у	2019	р.	після	виходу	на	біржу	коштували	36	дол,	коштують	

у	квітні	2020	р.	145	дол.	

Таблиця 4. - Компанії -лідери США за зростанням доходів,  

пов’язаних з  пандемією Covid-19	

Компанії	
Активи,		

млрд		
дол	

Дохід,	
млрд	
дол	

Чистий	
дохід,		

млрд	дол	

Кількість	
працівників,	

тис	осіб	

Зміна	показників	
діяльності	

Zoom	Video	
Communications,	
комунікаційні	
технології	

1,2	 0,622	 0,021	 2,	532	

Кількість	щоденних	
активних	користува-
чів	Zoom	збільшилася	
з	10	млн	у	грудні	
2019	року	до	200	млн	
на	початку	квітня	
2020	року	

Amazon,		
електронна		
торгівля	

225	 280	 11,6	 798,0	

Капітал	засновника	
та	голови	Amazon	за	
час	пандемії	корона-
вірусу	зріс	на	24	млрд	
дол	до	138	млрд	дол	

Netflix,	ОТТ	(Over-
The-Top	Service)-
платформа,	
провайдер	медіа-
послуг	

34	 20	 1,8	 6,7	

Число	платних	
користувачів	у	світі	
зросло	в	першому	
кварталі	на	15,77	млн	

Walmart,		
найбільша	
роздрібна	мережа	

236	 523	 14,8	 2200,0	
На	30.04.2020	р.	
створено	200	тис	
нових	робочих	місць	

	

	

	

Amazon.	Планує	найняти	додатково	100	тис.	осіб.	Статок	власника	

компанії	Д.Безоса	під	час	пандемії	зріс	на	28	млрд	дол2.	14	квітня	акції	

Amazon	подорожчали	на	5,3%	і	встановили	новий	історичний	рекорд:	

2	283	дол.	Капіталізація	компанії	оцінюється	1,1	трлн	дол.	

Netflix.	 Найбільший	 у	 світі	 сервіс	 потокового	 відео	 У	 результаті	

капіталізація	 Netflix	 сягнула	 187	 млрд	 дол.	 Через	 суттєве	 зростання	

                                                           
1	Zoom’s	daily	active	users	jumped	from	10	million	to	over	200	million	in	3	months. URL:	
https://venturebeat.com/2020/04/02/zooms-daily-active-users-jumped-from-10-
million-to-over-200-million-in-3-months/	(дата	звернення:	4.05.2020).	
2	 Amazon	 CEO	 Jeff	 Bezos	 grows	 fortune	 by	 $24bn	 amid	 coronavirus	 pandemic.	 URL:	
https://www.theguardian.com/technology/2020/apr/15/amazon-jeff-bezos-gains-24bn-
coronavirus-pandemic#maincontent	(дата	звернення:	4.05.2020).	
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кількості	глядачів	 компанії	довелося	найняти	2	 тис	співробітників	у	

відділ	підтримки	клієнтів1.	

Walmart.	 Найбільша	 у	 США	 роздрібна	 мережа	 23	 березня	

оголосила	 про	 плани	 найняти	 150	 тис	 працівників	 у	 штат	 і	 на	

неповний	 робочий	 день	 на	 всій	 території	 США.	 Охочі	 можуть	

отримати	роботу	 і	почати	працювати	всього	за	24	години2.	А	вже	30	

квітня	 2020	 року	 на	 сайті	 компанії	 повідомила	 про	 створення	 200	

тис.	робочих	місць3.	

Серед	 прибуткових4:	 компанії	 розробники	 комп’ютерних	 ігор	

Steam,	 мережа	 аптек	 CVS	 Pharmacy.	 Найбільша	 мережа	 аптек	 наймає	

50	тис	співробітників	на	неповний	робочий	день.	У	процесі	найму	CVS	

планує	 використовувати	 віртуальні	 ярмарки	 вакансій,	 співбесіди	 і	

тестові	завдання.	

Найбільші	світові	мережеві	піцерії	Papa	John's,	Domino's,	Pizza	Hut.	

наймають	 60	 тис	 співробітників,	 оскільки	 продажі	 їхньої	 продукції	

суттєво	зросли	в	умовах	карантину.		

В	Україні	в	умовах	карантину	працювали	та	отримували	надпри-

бутки	 великі	 торговельні	 мережі	 роздрібної	 торгівлі:	 «Розетка»,	

будівельні	супермаркети	«Епіцентр»,	«Леруа	Мерлен»,	поштові	фірми:	

«Нова	пошта»,	державна	«Укрпошта».	Кількість	замовлень	в	інтернет-

магазині	«Епіцентра»	з	12	березня,	з	початку	карантину,	збільшилася	

на	 83%	 порівняно	 з	 попереднім	 місяцем.	 «Укрпошта»	 мала	 намір	

найняти	 3	 тис	 фахівців.	 Суттєво	 зросли	 продажі	 деяких	 товарів	

Rozetka.	Так,	обсяги	продажів	товарів	для	творчості	зросли	на	280%,	

на	 сухі	 сніданки,	 макарони,	 крупи,	 товари	 особистої	 гігієни,	 корми	

для	 тварин	 –	 на	 200%.	 Зменшились	 продажі	 на:	 побутову	 техніку	 та	

електроніку	–	на	37%5.	

                                                           
1	 Netflix	 Worth	 More	 Than	 Disney	 After	 Streamer’s	 Stock	 Hits	 All-Time	High.	 URL:		
https://variety.com/2020/digital/news/netflix-shares-all-time-highs-disney-market-cap-
1234581167/?fbclid=IwAR2_E0-e7ylnYLQRQymYLq2RncaSIhPPM5MQAVhyG8o3vc-
2el6JhwBmOkvA	(дата	звернення:	2.05.2020).	
2	 Walmart.	 URL:	 https://corporate.walmart.com/newsroom/2020/03/23/some-good-
news-walmart-is-hiring-across-the-supply-chain-including-in-distribution-and-fulfillment-
centers	(дата	звернення:	4.05.2020).	
3	Там	само.	
4	Некрасов	В.	Десять	американських	та	українських	компаній,	які	«піднімаються»	на	
карантині.	 Економічна правда.	 22.04.2020.	 URL:	 	https://www.epravda.com.ua-
/publications/2020/04/22/659639/	(дата	звернення:	4.05.2020).	
5	Там	само.	
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Епідемія	 коронавірусу	 (COVID-19)	 призвела	 до	 значної	

економічної	 кризи.	 Вплив	 економіки	 Китаю	 відчувається	 в	 усьому	

світі,	 оскільки	 країна	 має	 перевагу	 у	 світових	 потоках	 постачання	

товарів	 і	 послуг,	 фінансових	 і	 туристичних	 ринках.	 Аналітики	

зазначають,	 що,	 на	 сьогодні	 перспективи	 розвитку	 залишаються	

невизначеними,	 зокрема1:	 відповідно,	 за	 прогнозами	 експертів,	

щорічний	приріст	світового	ВВП	у	цілому	до	2020	року	впаде	до	2,4	%	

порівняно	із	прогнозованими	у	2019	році	2,9	%.	Негативні	очікування	

сповільнять	 розвиток	 в	 усіх	 економіках	 G20	 до	 2020	 року,	 зокрема	

тих,	 що	 пов’язані	 з	 Китаєм.	 Поширення	 COVID-19	 може	 поставити	

загрожувати	продовольчій	безпеці.		

Заходи державної підтримки населенню та підприємцям через 

поширення COVID-19 та введення карантину. 

Карантин	 на	 території	 України	 був	 введений	 Постановою	

Кабінету	 Міністрів	 України	 «Про	 запобігання	 поширенню	 на	 тери-

торії	 України	 коронавірусу	 COVID-19»	 з	 12	 березня	 2020	 р.	 Наступні	

постанови	 стосувались	 змін	 до	 Державного	 бюджету,	 виділення	

фінансових	 коштів	 на	 засоби	 медичного	 захисту.	 На	 жаль,	 рішення	

щодо	 вжиття	 заходів	 державної	 підтримки	 населенню	 та	

підприємцям	 були	 ухвалені	 лише	 через	 місяць	 після	 оголошення	

карантину.	Зокрема,	Постанови2	від	15.04.-29.04.2020:		

 «Про	 затвердження	 Порядку	 використання	 коштів	 фонду	

боротьби	з	гострою	респіраторною	хворобою	COVID-19,	спричиненою	

коронавірусом	SARS-CoV-2,	та	її	наслідками»;		

 «Про	утворення	Антикризового	енергетичного	штабу»;		

 «Про	 внесення	 зміни	 до	 пункту	 5	 Порядку	 виплати	

одноразової	 грошової	 допомоги	 у	 зв’язку	 з	 негативними	 наслідками	

поширення	 на	 території	 України	 гострої	 респіраторної	 хвороби	

COVID-19,	 спричиненої	 коронавірусом	 SARS-CoV-2,	 у	 сумі	 1000	

гривень	окремим	категоріям	населення»;		

                                                           
1	 Стадник	 М.	 Вплив	 COVID-19	 на	 світову	 економіку.	 Ліга: Закон.	 URL:	
https://msfz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/FZ002118?utm_source=buh.ligazakon.net
&utm_medium=news&utm_content=cons12?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium
=news&utm_campaign=MSFO_block&_ga=2.86905880.1252601585.1588579124-
425822685.1579628729	(дата	звернення:	8.05.2020).	
2	 Постанови	 Кабінету	 Міністрів	 України.	 URL:	 https://www.kmu.gov.ua/npasearch	
(дата	звернення:	2.05.2020).	
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 «Про	внесення	змін	до	Порядку	надання	фінансової	державної	

підтримки	 суб’єктам	 мікропідприємництва	 та	 малого	 підприєм-

ництва»;		

 «Про	 виділення	 коштів	 для	 надання	 фінансової	 допомоги	

Фонду	 загальнообов’язкового	 державного	 соціального	 страхування	

на	випадок	безробіття»;		

 «Про	 затвердження	 Порядку	 надання	 та	 повернення	 коштів,	

спрямованих	на	фінансування	допомоги	по	частковому	безробіттю	на	

період	 карантину,	 встановленого	 Кабінетом	 Міністрів	 України	 з	

метою	 запобігання	 поширенню	 на	 території	 України	 гострої	

респіраторної	 хвороби	 COVID-19,	 спричиненої	 коронавірусом	 SARS-

CoV-2».	

Уряд	 виділив	 кошти	 в	 сумі	 1,6	 млрд	 грн	 із	 фонду	 боротьби	 з	

гострою	респіраторною	хворобою	COVID-19	для	надання	допомоги	на	

дітей	 фізичних	 осіб-підприємців,	 які	 обрали	 спрощену	 систему	

оподаткування	 та	 належать	 до	 першої	 і	 другої	 групи	 платників	

єдиного	 податку,	 більшість	 з	 яких	 працює	 у	 сфері	 послуг1.	 Таке	

рішення	Уряду	дасть	можливість	провести	виплати	допомоги	на	414	

тисяч	дітей	з	337	тисяч	сімей	фізичних	осіб-підприємців.	

Відповідно	 до	 постанови	 Кабінету	 Міністрів	 України	 «Деякі	

питання	соціальної	підтримки	сімей	з	дітьми»,	яка	була	прийнята	22	

квітня	 2020	року,	 допомога	 на	 дітей	 фізичним	 особам-підприємцям,	

які	 належать	 до	 першої	 і	 другої	 групи	 платників	 єдиного	 податку,	

надаватиметься	 на	 кожну	 дитину	 до	 10	 річного	 віку	 у	 розмірі	

прожиткового	 мінімуму	 (для	 дітей	 віком	 до	 6-ти	 років	 –	 1	 779	 грн;	

для	 дітей	 віком	 від	 6-ти	 до	 10-ти	 років	 –	 2	 218	 гривень).	 Виплату	

допомоги	запроваджено	на	період	карантину	та	на	один	місяць	після	

дати	його	відміни.		

У	 квітні	 2020	 р.	 Верховна	 Рада	 внесла	 зміни	 до	 держбюджету,		

збільшила	дефіцит	кошторису	до	300	млрд	грн.,	з	2,1%	до	7,5%	ВВП.	

Необхідність	 таких	 змін	 зумовлена	 насамперед	 переглядом	 макро-

економічного	 прогнозу	 та	 необхідністю	 ужиття	 заходів	 для	 протидії	

поширення	 коронавірусу	 COVID-19,	 підтримки	 підприємництва	 і	

вразливих	 верств	 населення.	 Тимчасове	 збільшення	 дефіциту	

                                                           
1	 Міністерство	 соціальної	 політики.	 URL:	 https://www.msp.gov.ua/news/18584.html	
(дата	звернення:	11.05.2020).	
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бюджету	 не	 створить	 загроз	 для	 макрофінансової	 стабільності.	 Час-

тину	 дефіциту	 планується	 покрити	 майбутнім	 траншем	 від	 МВФ	 та	

інших	донорів,	частину	–	запозиченнями	уряду.	

Допомога МВФ та ЄС.		

Наприкінці	 квітня	 2020	 рада	 директорів	 Світового	 банку	

затвердила	 додаткове	 фінансування	 Україні	 розміром	 $135	 млн	 для	

проекту	 «Поліпшення	 охорони	 здоров’я	 на	 службі	 в	 людей»,	 з	 яких	

$35	млн	спрямовуються	на	діяльність	із	протидії	поширенню	епідемії	

COVID-19.	

Першого	 травня	 2020	 р.	 Рада	 директорів	 Світового	 банку	

прийняла	 рішення	 надання	 Україні	 $150	 млн	 для	 підтримки	

малозабезпечених	 у	 пандемію	 COVID-191	 у	 межах	 проекту	 «Модерні-

зація	 системи	 соціальної	 підтримки	 населення	 України».	 Допомога	

призначена	родинам	із	низьким	рівнем	доходу	та	на	надання	грантів	

на	 відкриття	 малого	 бізнесу	 за	 спільним	 з	 Міністерством	 соціальної	

політики	проектом	«Рука	допомоги».	

	Рада	 ЄС	 погодила	 пропозицію	 Єврокомісії	 про	 надання	 3	 млрд	

євро	 макрофінансової	 допомоги	 10	 країнам	 з	 офіційно	 визнаною	

перспективою	 членства	 та	 країнам-сусідам	 на	 захист	 громадян	 та	

пом’якшення	 негативних	 соціально-економічних	 наслідків	 пандемії:	

Рада	 ЄС	 погодила	 пропозицію	 Єврокомісії	 про	 надання	 3	 млрд	 євро	

макрофінансової	 допомоги	 10	 країнам	 з	 офіційно	 визнаною	

перспективою	членства	та	країнам-сусідам	для	допомоги	у	подоланні	

наслідків	пандемії	коронавірусу:	Україні	–	1,2	млрд	євро,	Грузії	–	150	

млн	 євро,	 Молдові	 –	 100	 млн	 євро,	 Боснії	 та	 Герцеговині	 –	 250	 млн	

євро,	Йорданії	–	200	млн	євро,	Тунісу	–	600	млн	євро	та	іншим2.	Кошти	

будуть	 доступні	 протягом	 12	 місяців	 та	 будуть	 надаватися	 двома	

частинами.	 Максимальний	 термін	 погашення	 кредиту	 –	 15	 років.	

Умови	 будуть	 прописані	 у	 меморандумах	 про	 взаєморозуміння	 між	

країнами-партнерами	та	Єврокомісією.	

                                                           
1	Світовий	банк	схвалив	надання	Україні	$150	млн	для	підтримки	малозабезпечених	
у	 пандемію	 COVID-19.	 URL:	 https://ua.interfax.com.ua/news/economic/659359.html	
(дата	звернення:	6.05.2020).	
2	Рада	ЄС	погодила	виділення	Україні	1,2	млрд	євро	позики	для	подолання	наслідків	
епідемії.	 Українська правда.	 5.05.2020.	 URL:	 https://www.eurointegration.com.ua-
/news/2020/05/5/7109557/.	(дата	звернення:	6.05.2020).	
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Фінанси та політика НБУ. 

Передумови	 дають	 змогу	 пройти	 нинішню	 кризу	 з	 меншими	

втратами,	 ніж	 раніше,	 наполягають	 аналітики	 НБУ.	 З	 огляду	 на	

тривалий	 період	 макроекономічної	 стабільності	 у	 2016-2019	 роках	

Уряд	 та	 Національний	 банк	 мають	 можливість	 проводити	 стиму-

люючу	 політику	 та	 згладжувати	 негативні	 шоки.	 Українська	

економіка	увійшла	у	світову	економічну	кризу,	викликану	пандемією	

коронавірусу,	з	більшим	запасом	міцності,	ніж	під	час	криз	у	2008	та	

2014	роках.	Серед	ключових	здобутків	–	помірна	інфляція,	ефективна	

політика	 плаваючого	 курсоутворення	 та	 валютна	 лібералізація,	

помірний	 дефіцит	 поточного	 рахунку,	 значний	 обсяг	 міжнародних	

резервів,	 виважена	 фіскальна	 політика,	 а	 також	 реформовані	

банківський	 та	 енергетичний	 сектори,	 які	 раніше	 виступали	

каталізаторами	криз1.	

У	 готельно-ресторанному	 бізнесі	 й	 авіаційному	 транспорті,	 на	

яких	 найвідчутніше	 позначилися	карантинні	обмеження,	номінальні	

заробітні	 плати	 знизилися2.	 В	 економічному	 огляді	 тижня	 НБУ	 за	

останній	 тиждень	 квітня	 2020	 р.	 зазначено,	 що	 очікування	 поліп-

шилися	 у	 підприємств	 переробної	 промисловості,	 торгівлі	 та	 імпор-

терів.	Змін	щодо	зайнятості	не	очікує	85%	опитаних	підприємств.		

Для	 проведення	 політики	 «дешевих»	 грошей	 НБУ	 з	 24.04.2020	

року	знизив	облікову	ставку	до	8%	за	прикладом	Центральних	банків	

інших	 держав,	 які	 знижують	 ключові	 ставки	 та	 впроваджують	

додаткові	 заходи	 монетарного	 стимулювання	 економік.	 За	 прог-

нозами	НБУ	обсяги	імпорту	товарів	в	Україну	скоротяться	суттєвіше	

за	експорт.	Негативні	наслідки	пандемії	для	нашого	експорту	будуть	

слабшими	 з	 огляду	 на	 збереження	 стабільного	 попиту	 на	

продовольство.	Водночас	зниження	переказів	від	трудових	мігрантів	

буде	 з	 надлишком	 компенсоване	 скороченням	 витрат	 українців	 на	

закордонні	 подорожі.	 Різні	 прогнозні	 показники	 дають	 уряд	 та	 НБУ.	

                                                           
1	 Національний	 банк	 очікує	 на	 інфляцію	 5-6%	 у	 2020-2022	 рр.	 та	 пожвавлення	
економіки	 після	 завершення	 карантину.	 НБУ.	 30.04.2020.	 URL:		
https://bank.gov.ua/news/all/natsionalniy-bank-ochikuye-na-inflyatsiyu-5-6-u-2020-
2022-rr-ta-pojvavlennya-ekonomiki-pislya-zavershennya-karantinu	 (дата	 звернення:	
6.05.2020).	
2	 Економічний	 огляд	 тижня.	 НБУ.	 30.04.2020.	 URL:	 https://bank.-
gov.ua/admin_uploads/article/Weekly_economic_review_2020-04-30.pdf	 (дата	 звер-
нення:	5.05.2020).	
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Уряд	прогнозує	зростання	індексу	споживчих	цін	в	кінці	2020	року	на	

11,6%,	а	НБУ	–	лише	на	6%.	

НБУ	 прогнозує	 відновлення	 української	 економіки	 в	 другому	

півріччі	 2020	 року.	 Завдяки	 реформам	 у	 банківському	 та	 енерге-

тичному	 секторах	 широкий	 дефіцит	 сектора	 загальнодержавного	

управління	 відносно	 ВВП	 залишатиметься	 суттєво	 меншим,	 ніж	 у	

попередні	 кризові	 періоди.	 Такими	 інструментами	 за	 інформацією	

Голови	НБУ1	Я.Смолія	стануть:	

 збільшення	терміну	надання	рефінансування	на	щотижневих	

тендерах	з	30	до	90	днів;	

 розширення	 переліку	 прийнятної	 застави	 для	 залучення	

банками	 коштів	 за	 стандартними	 інструментами	 підтримання	 лік-

відності;		

 використання	процентного	свопу	для	мінімізації	процентного	

ризику;	

 запровадження	 довгострокових	 кредитів	 рефінансування	 на	

термін	до	п’яти	років	під	плаваючу	ставку	та	під	таку	ж	заставу,	що	й	

тендерні	позики.		

Висновки і перспективи подальших розробок. 

Основними	 чинниками,	 що	 впливають	 на	 збалансований	

розвиток	 України	 в	 економічній	 сфері	 є	 зовнішні	 та	 внутрішні	

чинники.	

До	 зовнішніх	 чинників,	 що	 порушили	 збалансований	 розвиток	

України	 за	 останні	 20	 років	 належать:	 вплив	 світових	 фінансово-

економічних	 криз:	 2008	 р.,	 2019	 р.;	 російсько-українська	 війна	 на	

Сході	 України,	 розпочата	 Російською	 Федерацією	 у	 2014	 р.	

захопленням	АРК	Крим	та	частини	території	Донецької	та	Луганської	

областей;	 коливання	 світових	 цін	 на	 експортноорієнтовані	 для	

України	товари	та	ресурси.	

Одним	з	внутрішніх	чинників	нової	економічної	кризи	в	Україні,	

що	розпочалась	у	 2019	році	є	 неефективне	державне	 управління.	 На	

початку	2020	року	внутрішню	кризу	поглибила	глобальна	криза,	що	

пов’язана	 з	 пандемією	 коронавірусної	 хвороби	 у	 світі.	 Це	

                                                           
1	 Щоквартальний	 інфляційний	 звіт	 Національного	 банку	 України.	 URL:	
https://bank.gov.ua/news/all/natsionalniy-bank-ochikuye-na-inflyatsiyu-5-6-u-2020-
2022-rr-ta-pojvavlennya-ekonomiki-pislya-zavershennya-karantinu	 (дата	 звернення:	
5.05.2020).	
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підтверджують	 макроекономічні	 показники	 України,	 які	 показали	

свої	 негативні	 тенденції:	 ВВП	 зменшується	 2-й	 квартал	 поспіль,	

стрімко	 зростає	 рівень	 безробіття	 з	 квітня	 2020	 р.,	 інфляція	 має	

помірний	 характер	 в	 цілому	 через	 політику	 плаваючого	

курсоутворення	 та	 валютної	 лібералізації	 НБУ,	 значний	 обсяг	

міжнародних	резервів.		

Карантинні	обмеження	суттєво	вплинули	на	сектори	економіки:	

авіаційний,	 залізничний	 транспорт,	 туризм,	 готельно-ресторанний	

бізнес.	 Ще	 одним	 з	 чинників,	 що	 вплинуть	 на	 економіку	 України	 в	

2020	 р.	 є	 перекази	 працівників-мігрантів,	 які	 мають	 вагому	 частку	 в	

обсязі	 ВВП.	 Оскільки	 обіцяні	 робочі	 місця	 не	 створюються,	 праців-

ники	 вимушені	 знову	 повертатись	 до	 країн-працедавців,	 які	 ство-

рюють	умови	для	іноземних	працівників	та	сплачують	значно	більші	

кошти	за	працю	ніж	в	Україні.		

Вплине	 на	 збалансований	 розвиток	 України	 на	 світовому	 ринку	

зміна	цін	на	експортноорієнтовані	ресурси	аграрної	сфери	та	метали,		

які	 суттєво	 впали	 порівняно	 з	 відповідним	 періодом	 2019	 року.	 І,	

якщо	ціни	на	продовольство	у	світі	можуть	зрости,	що	є	вигідним	для	

України,	то	зростання	цін	 на	метали	не	варто	 очікувати.	 Для	деяких	

сфер	пандемія	стала	початком	зростання	та	отримання	надприбутків,	

як	 то:	 комунікаційні	 технології,	 електронна	 торгівля,	 роздрібна	

торгівля,	медіа-послуги,	заклади	харчування	з	онлайн	замовленнями	

та	суміжні	фірми,	що	пов’язані	з	доставкою	їжі	додому.		

Заходи	 державної	 підтримки	 населенню	 та	 підприємцям	 через	

поширення	 COVID-19	 та	 введення	 карантину	 розробляються	 та	

реалізовуються	 надзвичайно	 повільно.	 Додаткове	 фінансування	

Україні	 від	 МВФ	 та	 ЄС	 на	 діяльність	 із	 протидії	 поширенню	 епідемії	

COVID-19	 не	 задовольнить	 всі	 потреби	 національної	 економіки	 у	

фінансових	 ресурсах.	 Під	 загрозою	 	 опинилась	 успішна	 реформа	

децентралізації,	 оскільки	 у	 місцевих	 громад	 та	 регіонів	 забрано	

частину	коштів	на	подолання	кризи.		

Управлінська	 сфера	 потребує	 залучення	 фахівців	 та	 прийняття	

ефективних	 рішень.	 У	 стратегії	 антикризового	 управління	 для	

досягнення	 збалансованого	 розвитку	 варто	 використати	

стимулювальну	 фіскальну	 політику	 для	 уповільнення	 розвитку	

кризових	явищ,	політику	підтримки	власного	виробника,	завершення	

реформи	 децентралізації,	 розвиток	 внутрішнього	 ринку.	 Напрямком	
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розвитку	 металургійної	 галузі	 та	 нових	 робочих	 місць	 на	 території	

України	є	 створення	 нових	підприємств,	що	суміжні	 до	 галузі,	 як	то:	

аграрне	машинодобування,	електричне	машинобудування	(автобуси,	

трамваї).	Значний	 приріст	до	 ВВП	може	 надати	будівельна	 галузь	за	

створення	 сприятливих	 державою	 умов	 оподаткування	 та	

кредитування.	 Розвиток	 фермерства	 на	 прикладі	 Польщі	 дозволить	

створити	 робочі	 місця	 та	 підтримати	 мале	 та	 середнє	

підприємництво.		

Напрямом	 подальших	 досліджень	 має	 бути	 вивчення	 та	 аналіз	

впливу	 економічної	 кризи,	 що	 виникла	 через	 пандемію	 COVID-19	 на	

початку	2020	р.,	на	розвиток	місцевих	громад	та	регіонів.	
 
 

1.4. State and regional environmental management in Ukraine:  
realities and prospects of development1 

 
Under	 current	 conditions	 of	 progressive	 growth	 of	 anthropogenic	

environmental	 pollution	 in	 Ukraine,	 the	 problem	 of	 forming	 an	 effective	

mechanism	of	environmental	management	at	all	 levels	of	the	hierarchy	of	

environmental	 management	 -	 from	 the	 enterprise	 and	 the	 region	 to	 the	

national	and	global	economy	-	remains	particularly	relevant.	

Problems	 of	 state	 and	 regional	management	 in	 the	 ecological	 sphere	

are	 being	 investigated	 by	 many	 Ukrainian	 and	 foreign	 scientists,	 among	

which	 there	 is	 O.Veklych,	 O.	 Garkushenko,	 O.	 Kashenko,	 L.	 Kozhushko,	

V.	Mishchenko,	 L.	Melnyk,	 I.	 Synyakevych,	 P.	 Skrypchuk,	 N.	 Pakhomova,	

A.	Endres,	 K.	 Richter	 and	 others.	 However,	 their	 scientific	 research	

requires	further	development,	methodology	refinement	and	adaptation	to	

present	day	realities	of	environmental	management.	

Unsolved	 parts	 of	 the	 general	 problem	 address	 further	 study	 and	

improvement	 of	 specific	 environmental	 management	 tools	 at	 both	 state	

and	 regional	 levels,	 taking	 into	 account	 their	 specific	 socio-economic	 and	

environmental	characteristics.	

The	purpose	of	this	work	is	to	analyze	the	problems	and	prospects	of	

development	of	national	and	regional	environmental	management	as	well	

as	 to	 develop	 proposals	 for	 the	 improvement	 of	 individual	 financial	

                                                           
1	 Автори	 підрозділу:	 А. Rozmaryna, S. Kolontaі, Odessa	 State	Environmental	 University;	
А. Petrashevska, N. Minich, Odessa	National	A.S.	Popov	Academy	of	Telecommunications.	
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instruments	of	environmental	management.	Systematic	and	statistical	ana-

lysis	 as	 well	 as	 methods	 of	 comparisons	 and	 analogies	 were	 used	 as	 the	

main	research	methods.	

Environmental	 management	 was	 born	 in	 the	 late	 twentieth	 century	

and	 is	 developing	 as	 an	 interdisciplinary	 area,	 aimed	 at	 solving	 natural	

resource	and	environmental	problems,	as	well	as	 finding	optimal	ways	of	

making	competitive	decisions	in	the	field	of	environmental	management.	

For	 the	 first	 time	 the	 concept	 of	 "environmental	 management"	

appeared	 in	 the	 Agenda for the 21st Century,	 developed	 at	 the	 UN	 World	

Conference	 in	 Rio	 de	 Janeiro	 in	 1992.	 It	 emphasized	 that	 environmental	

management	 should	 be	 attributed	 to	 the	 key	 dominant	 of	 sustainable	

development	 and	 at	 the	 same	 time	 to	 the	 highest	 priorities	 of	 industrial		

activities	and	entrepreneurship.	

L.	 Kozhushko	 and	 P.	 Skrypchuk	 define	 state	 environmental	 mana-

gement	as	“public	relations	arising	from	the	implementation	of	activities	of	

state	bodies,	local	self-government	bodies,	public	associations	aimed	at	the	

protection	 and	 efficient	 use	 of	 the	 environment,	 compliance	 with	

environmental	 legislation	 and	 environmental	 safety,	 prevention	 of	

environmental	offenses,	citizens’	ecological	rights	protection	and	ensuring	

the	 functioning	 of	 life	 systems	 within	 the	 carrier	 capacity	 of	 the	

environment”2.	Under	the	carrier	capacity	of	the	environment	the	authors	

understand	 its	 ability	 to	 withstand	 a	 certain	 (established)	 maximum	

anthropogenic	load.	

In	the	study3	the	concept	of	corporate	environmental	management	is	

defined	as	a	system	of	management	of	an	enterprise	(organization)	activity	

in	 those	 forms	 and	 directions	 that	 directly	 or	 indirectly	 relate	 to	 the	

relationship	of	the	enterprise	with	the	environment.	With	the	development	

of	 conceptual	 approaches	 and	 from	 the	 current	 point	 of	 view,	 corporate	

environmental	 management	 can	 also	 be	 defined	 as	 a	 component	 of	 the	

enterprise	(organization)	management	system,	which	implements	the	task	

of	 maintaining	 the	 enterprise's	 competitiveness	 taking	 into	 account	 the	

environmental	aspects	of	its	activity.	

                                                           
2	Kozhushko	L.	F.,	Skrypchuk	P.	M.	Environmental management.	Kyiv:	Academia	Publishing	
Center,	2007,	p.	231.	(In	Ukrainian).	
3	Pakhomova	N.,	Andrews	A.,	Richter	K.	Environmental	management.	St.	Petersburg:	Peter,	
2003.	544	p.	(in	Russian).	
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The	Law	of	Ukraine	On Fundamental Principles (Strategy) of the State 

Environmental Policy of Ukraine for the Period up to 2030	states	that	one	of	

the	root	causes	of	Ukraine's	environmental	problems	is	inefficient	system	

of	 public	 administration	 in	 the	 field	 of	 environmental	 protection	 and	

regulation	 of	 the	 natural	 resources	 use,	 in	 particular	 the	 inconsistency	of	

actions	 of	 central	 and	 local	 executive	 authorities;	 as	 well	 as	 poor	

compliance	with	environmental	legislation,	 lack	of	funding	from	state	and	

local	 environmental	 budgets	 etc.	 The	 Law	 suggests	 introducing	 the	

ecosystem	 approach	 into	 sectoral	 policies	 and	 improving	 integrated	

environmental	management	system1	[1,	p.3].	

The	 main	 objectives	 of	 the	 state	 environmental	 policy	 for	 the	 period	

up	to	2030	are:	

–	integration	of	environmental	requirements	in	the	development	and	

approval	 of	 state	 planning	 documents,	 sectoral,	 regional	 and	 local	

development	and	in	the	decision-making	process	for	the	implementation	of	

activities	that	can	have	a	significant	impact	on	the	environment;	

–	 prevention	 of	 natural	 and	 man-made	 emergencies,	 which	 involves	

analysis	 and	 forecasting	 of	 environmental	 risks	 based	 on	 the	 results	 of	

integrated	 environmental	 monitoring	 and	 strategic	 environmental	

assessment;	

–	 application	 of	 the	 prevention	 principles,	 priority	 of	 elimination	 of	

sources	of	harm	to	the	environment;	

–	responsibility	of	the	executive	authorities	and	local	self-government	

bodies	 for	 the	 accessibility,	 immediacy	 and	 accuracy	 of	 information	

provided	on	the	state	of	the	environment;	

–	 state	 incentives	 for	 enterprises	 that	 reduce	 greenhouse	 gas	

emissions,	implement	energy	and	resource-saving	technologies,	modernize	

production	 aimed	 at	 reducing	 the	 negative	 impact	 on	 the	 environment,	

including	 improving	 the	 system	 of	 environmental	 taxation	 for	

environmental	pollution	and	payments	for	the	use	of	natural	resources	etc.	

One	 of	 the	 main	 goals	 of	 the	 state	 environmental	 strategy	 in	

accordance	with	the	Law	of	Ukraine	On Fundamental Principles (Strategy) 

of the State Environmental Policy of Ukraine for the Period up to 2030	is	the	

improvement	 and	 development	 of	 the	 state	 system	 of	 environmental	

                                                           
1	 The	 Law	 of	 Ukraine	 On Fundamental Principles (Strategy) of the State Environmental 
Policy of Ukraine for the Period up to 2030. P. 11-14 (In	Ukrainian).	



76	

management.	 According	 to	 the	 Law,	 in	 order	 to	 achieve	 this	 goal,	 it	 is	

necessary	 to	 address	 the	 following	 tasks:	 to	 introduce	 environmental	

accounting	to	evaluate	policy	and	governance	effectiveness;		to	strengthen	

responsibility	 for	 environmental	 damage	 in	 accordance	 with	 Ukraine's	

international	 commitments;	 to	 provide	 scientific	 and	 informational	

support	to	the	management	decision-making	process;	to	provide	targeted	

budget	financing	and	non-state	investment	of	environmental	projects	and	

programs1.	

The	implementation	of	the	state	environmental	policy	will	be	carried	

out	in	two	stages:	

The	 first	 stage	 -	 until	 2025	 -	 envisages	 stabilization	 of	 the	 ecological	

situation	 by	 confirming	 the	 changes	 in	 the	 public	 administration	 system,	

which	 took	 place	 as	 a	 result	 of	 reforms	 in	 the	 system	 of	 public	

environmental	 management,	 implementation	 of	 European	 environmental	

norms	 and	 standards	 for	 improving	 the	 systems	 of	 environmental	

accounting	 and	 auditing,	 introducing	 financial	 and	 economic	 mechanisms	

to	 stimulate	 ecological	 and	 environmental	 structural	 transformations	 in	

the	 economy,	 introduction	 of	 e-governance,	 dissemination	 of	

environmental	knowledge	and	environmental	awareness	of	communities.	

Phase	 II	 -	by	2030	 -	 is	expected	 to	achieve	significant	changes	 in	 the	

area	 of	 environmental	 improvement	 by	 balancing	 socio-economic	 needs	

and	objectives	to	preserve	the	environment,	ensuring	the	development	of	

the	 environmentally	 effective	 partnership	 between	 the	 state,	 businesses	

and	 the	 public,	 sustainable	 low-carbon	 development,	 that	 will	 be	 an	

additional	stimulus	to	the	socio-economic	and	environmental	development	

of	Ukraine2.	

As	a	 result	 of	 the	 stages	 of	 national	 environmental	 policy	 mentioned	

above,	 Ukraine	 has	 to	 implement	 a	 system	 of	 effective	 environmental	

management	 by	 2030	 to	 ensure	 the	 balanced	 use	 of	 environment	 and	

achieve	 sustainable	 development,	 where	 dependence	 on	 the	 use	 of	 non-

renewable	natural	resources	and	 pollution	will	 be	reduced	 to	ecosystem-

friendly	levels.	

It	should	be	noted,	that	the	issues	of	some	environmental	management	

tools	 improvement	 are	 poorly	 studied,	 namely,	 financial	 and	 credit	
                                                           
1	 The	 Law	 of	 Ukraine	 On Fundamental Principles (Strategy) of the State Environmental 
Policy of Ukraine for the Period up to 2030. P. 17-18 (In	Ukrainian).	
2	Ibid.	P.18	
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environmental	 management	 tools.	 These	 include	 resource	 taxes	 and	

environmental	 taxes,	 loans,	 subsidies,	 accelerated	 depreciation	 mode	 for	

environment	protection	equipment,	environmental	risk	insurance	system	etc.	

Environmental	management	tools	are	divided	into	administrative	and	

economic	 ones.	 The	 former	 include	 environmental	 legislation,	

environmental	 monitoring,	 environmental	 standards	 and	 regulations,	

environmental	 certification	 (product	 labelling),	 environmental	 project	

expertise,	environmental	audit.	

Economic	instruments	of	environmental	management	include	market-

oriented	 and	 financial-credit	 ones.	 Market-oriented	 ones	 include	

instruments	and	 incentives	 that	act	 through	changes	 in	product	prices	or	

related	factors	(resource	payments,	environmental	pollution	payments,	the	

mechanism	for	buying	and	selling	environmental	pollution	rights,	market	

interventions	in	the	form	of	price	adjustments	for	raw	materials	resulting	

from	 the	 processing	 of	 waste	 etc).	 Financial	 and	 credit	 leverages	 include	

forms	 and	 instruments	 of	 financing	 environmental	 measures,	 loans,	

subsidies,	 environmental	 taxes,	 environmental	 risk	 insurance	 system,	

accelerated	depreciation	mode	for	environment	protection	equipment.	

Both	 administrative	 control	 and	 economic	 instruments	 of	

environmental	management	have	their	advantages	and	disadvantages.	

Administrative	and	control	instruments	are	convenient	for	control	by	

environmental	 management	 bodies,	 and	 are	 also	 a	 direct	 means	 of	

achieving	the	required	level	of	the	environment	quality.		Their	downside	is	

the	 lack	 of	 effectiveness	 in	 terms	 of	 stimulating	 environmental	 activities,	

and	 they	 also	 make	 it	 difficult	 for	 businesses	 to	 respond	 flexibly	 to	

emerging	environmental	problems	and	solve	them	creatively.	

Advantages	 of	 economic	 instruments	 of	 environmental	 management	

are	associated	with	their	high	efficiency	as	a	result	of	saving	environmental	

costs,	 increasing	 the	 flexibility	 of	 management,	 the	 independence	 of	

enterprises	 to	 determine	 their	 environmental	 strategy,	 providing	

environmental	 protection	 with	 the	 necessary	 sources	 of	 funding.	

Disadvantages	of	economic	instruments	are	due	to	their	high	sensitivity	to	

inflation,	which	requires	a	constant	adjustment	of	the	level	of	payments,	as	

well	 as	 the	 risk	 of	 reduced	 competitiveness	 of	 products	 due	 to	 high	

environmental	costs.	

Of	 the	 instruments	 of	 financial	 and	 investment	 support	 for	 the	

implementation	 of	 environmental	 innovations	 in	 Ukraine,	 the	 most	
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common	is	the	"green	tariff",	which	is	used	to	stimulate	eco-innovation	for	

more	than	a	year.	Conversely,	some	of	the	tools	are	the	latest,	in	particular,	

climate	innovation	vouchers,	eco-banking,	"green"	bonds	("green"	bonds).	

The	 system	 of	 tools	 for	 financial	 and	 investment	 support	 for	 the	

implementation	of	environmental	innovations,	generalized	on	the	basis	of	

source	analysis.	

"Green	tariff"	 -	a	mechanism	aimed	at	encouraging	the	production	of	

electricity	from	renewable	energy	sources	(wind,	solar,	small	hydropower	

plants	and	power	plants	that	use	biomass	as	fuel)	for	its	further	purchase	

by	 the	 wholesale	 electricity	 market	 of	 Ukraine	 in	 cases,	 volumes	 and	

prices,	 determined	 by	 the	 National	 Electricity	 Regulatory	 Commission	 of	

Ukraine.		

"Green"	 investments	 are	 a	 form	 of	 international	 emissions	 trading,	

which	 involves	 further	 investment	 of	 funds	 received	 from	 the	

implementation	 of	 quotas	 for	 projects	 and	 measures	 to	reduce	emissions	

at	other	environmentally	hazardous	facilities.	

"Green"	 loans	 for	 business,	 eco-banking	 -	 a	 mechanism	 for	 financing	

banking	projects	at	a	green	rate.	

"Green"	bonds	("green"	bonds)	are	debt	instruments	that	attract	funds	

to	implement	"green"	projects	(renewable	energy,	energy	efficiency,	etc.).	

"Green"	 procurement	 (sustainable	 procurement)	 involves	 public	

procurement	 of	 goods,	 services	 or	 works	 with	 improved	 environmental	

performance	and	taking	into	account	the	full	cost	of	their	life	cycle	in	order	

to	meet	the	needs	of	the	state	and	local	communities.	

Climate	 Innovation	 Vouchers	 (CIUs)	 are	 the	 latest	 financing	

mechanism	for	EBRD	and	EU	projects	to	develop	and	improve	technologies	

aimed	 at	 reducing	 greenhouse	 gas	 emissions	 and	 introducing	 energy	

efficient	 technologies.	 The	 winning	 project	 receives	 funding	 from	 the	 €	 1	

million	 General	 Climate	 Voucher	 Fund	 and	 is	 provided	 by	 the	 European	

Bank	 for	 Reconstruction	 and	 Development.	 Thus,	 this	 tool	 contributes	 to	

the	 development	 of	 Ukraine's	 economy	 on	 an	 ecological	 basis,	 as	 well	 as	

promotes	sustainable	entrepreneurship.	

Grants,	 subsidies	 -	 are	 used	 as	 a	 source	 of	 funding	 for	 innovative	

startups.	

"Business	 -	 angels"	 -	 investors	 who	 are	 involved	 in	 the	 early	 riskier	

stages	 and	 provide	 financial	 support,	 information	 and	 advisory	 support	

and	assistance.	
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Venture	 capital	 is	 a	 financial	 instrument	 that	 is	 used	 in	 the	 later	

stages,	but	less	safe	and	risky	stages	of	growth.	

The	 study	 summarizes	 different	 approaches	 to	 interpreting	 the	

essence	 of	 environmental	 protection.	 Evidence	 that	 environmental	

protection	 should	 be	 considered,	 first,	 as	 a	 real	 economic	 phenomenon;	

secondly,	in	terms	of	content	-	as	a	clearly	defined	area	of	socio-economic	

activities	 related	 to	 environmental	 programs	 in	 accordance	 with	 the	

economic	function	of	the	state;	thirdly,	in	form	-	as	a	set	of	measures	aimed	

at	preserving,	restoring,	 improving	the	environment	and	natural	resource	

potential;	 fourth,	as	an	organizational	and	structured	system.	Only	such	a	

comprehensive	 multifaceted	 approach	 to	 the	 interpretation	 of	 this	

important	concept	can	help	determine	the	place	and	role	of	environmental	

protection	 in	 the	 economic	 activity	 of	 the	 state,	 a	 scientifically	 sound	

approach	to	developing	a	model	of	economic	mechanism	of	environmental	

protection	 and	 financial	 support	 of	 this	 industry	 in	 deteriorating	

environmental	conditions	and	market	transformations	in	our	state.	

In	 the	 conditions	 of	 insufficient	 budgetary	 financing,	 along	 with	

introduction	of	system	of	insurance	maintenance	of	ecological	activity,	the	

important	 task	 is	 attraction	 of	 credit	 resources	 for	 realization	 of	 nature	

protection	 measures.	 The	 prospect	 of	 lending	 to	 polluters	 in	 difficult	

economic	 conditions	 is	 a	 very	 important	 aspect	 of	 financial	 support	 for	

both	the	entity	itself	and	the	implementation	of	environmental	measures.	

Finally,	 the	 prospects	 for	 the	 development	 of	 credit	 support	 for	

environmental	 activities	 in	 Ukraine	 include:	 the	 development	 of	

international	 lending	 for	 environmental	 protection	 through	 the	 World	

Bank,	 the	European	 Bank	 for	 Reconstruction	 and	 Development	 and	 other	

financial	 institutions;	 formation	 of	 an	 ecological	 bank	 in	 Ukraine;	

development	 of	 a	 mechanism	 for	 lending	 to	 environmental	 measures,	

which	would	predict	the	optimal	satisfaction	of	the	interests	of	the	lending	

organization	 and	 the	 borrower;	 creation	 of	 a	 state	 program	 of	

guaranteeing	 loans	 for	 environmental	 purposes	 and	 payment	 of	 interest	

for	the	use	of	these	loans	at	the	expense	of	state	funds.	

The	next	significant	source	of	 funding	 for	environmental	activities	 in	

the	 transformation	of	 the	economy	may	be	 the	 formation	 of	a	market	 for	

natural	 resources.	 The	 modern	 resource	 market	 allows	 to	 persistently	

attract	 foreign	 capital	 to	 naturally	 exploiting	 industries.	 The	 creation	 of	

natural	resource	exchanges,	holding	auctions	where	Ukrainian	and	foreign	
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entrepreneurs	 could	 buy	 natural	 resources	 on	 a	 competitive	 basis,	

conducting	 environmental	 control	 and	 comprehensive	 environmental	

expertise	 would	 significantly	 increase	 state	 and	 regional	 revenues	 from	

nature	 management.	 The	 market	 for	 natural	 resources	 (especially	 land)	

should	 predict	 the	 formation	 of	 a	 mortgage	 system,	 which	 will	 allow	

resource	 owners	 to	 provide	 them	 as	 collateral	 for	 investment	 in	

production	development.	

Financial	 levereges	 play	 a	 special	 role	 in	 improving	 the	 economic	

instruments	 of	 environmental	 management.	 At	 present,	 it	 is	 more	

profitable	 for	 businesses	 in	 Ukraine	 to	 pay	 environmental	 taxes	 and	 fees	

than	 to	 finance	 environmental	 measures	 and	 implement	 resource-saving	

technologies.	 However,	 according	 to	 calculations,	 with	 an	 increase	 in	 the	

level	 of	 industrial	 production	 2	 times	 without	 updating	 the	 main	

environmental	 assets,	 discharges	 of	 pollutants	 into	 the	 environment	 will	

increase	10	times,	which	can	lead	to	ecological	disaster1.	

According	to	the	Ministry	of	Environmental	Protection	of	Ukraine,	the	

average	annual	loss	of	gross	national	product	as	a	result	of	environmental	

degradation	 is	 10-15%.	 And	 according	 to	 estimates	 of	 the	 International	

Institute	 for	 Environmental	 Management	 (Switzerland),	 the	 level	 of	

environmental	damage	in	Ukraine	is	one	of	the	largest	in	the	world	and	is	15-

20%	of	GDP2.	

	In	 such	 circumstances,	 it	 is	 necessary	 to	 increase	 the	 interest	 of	 the	

polluting	enterprises	 in	carrying	out	environmental	measures.	 	There	are	

already	 some	 changes	 along	 the	 way.	 For	 instance,	 according	 to	 the	 Tax	

Code	 of	 Ukraine,	 to	 stimulate	 energy-saving	 measures,	 exemption	 from	

taxation	 is	 provided	 on	 80%	 of	 profits	 derived	 from	 the	 sale	 of	 self-

produced	 goods	 and	 equipment	 operating	 on	 renewable	 energy	 sources,	

energy-saving	 equipment	 and	 materials,	 equipment	 for	 the	 production	 of	

alternative	fuels.	

One	 of	 the	 most	 well-known	 and	 effective	 instruments	 of	 state	

environmental	 management	 is	 environmental	 taxes	 and	 payments.	 Since	

the	mid-1990s,	interest	in	environmental	taxes	has	increased	and	taxes	on	

carbon	 dioxide	 emission	 have	 been	 introduced	 in	 European	 countries.	

Today	 environmental	 taxation	 is	 an	 integral	 part	 of	 the	 tax	 systems	 of	
                                                           
1	Kozhushko	L.	F.,	Skrypchuk	P.	M.	Environmental	management.	Kyiv:	Academia	Publishing	
Center,	2007,	P.76	(In	Ukrainian).	
2	Ibid.	
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virtually	 all	 European	 and	 other	 economically	 developed	 countries.	 	 In	

many	 of	 them,	 including	 Denmark,	 the	 Netherlands,	 South	 Korea,	 Turkey	

and	the	like,	the	share	of	environmental	taxes	and	payments	exceeds	10%	

of	total	tax	revenues.	In	Ukraine,	the	share	of	such	taxes	is	about	3%1.	

In	 accordance	 with	 the	 Tax	 Code	 of	 Ukraine,	 in	 our	 view,	 the	

environmental	 component	 of	 the	 tax	system	 of	Ukraine	can	 be	attributed	

to	 the	 rent	 for	 special	 use	 of	 natural	 resources;	 land-lease	 payment;	

environmental	 tax	 (for	 emissions	 of	 pollutants	 into	 the	 atmosphere	 by	

stationary	and	mobile	sources	of	pollution,	for	discharges	of	pollutants	into	

water	 bodies,	 for	 disposal	 of	 waste);	 rent	 for	 the	 production	 and	

transportation	of	oil,	natural	gas,	ammonia.	

It	should	be	noted	that	the	resource	rent	and	payments	into	revenue	

part	of	 the	State	budget	of	Ukraine	dissolve	 in	 it	and	are	not	used	for	the	

implementation	of	the	environment	protection	measures.	

Under	 the	 Tax	 Code	 of	 Ukraine,	 part	 of	 the	 money	 collected	 as	 the	

environmental	 tax	 is	 directed	 to	 the	 special	 fund	 of	 the	 state	 budget	 of	

Ukraine	 and	 must	 be	 allocated	 to	 finance	 projects	 of	 ecological	

modernization	of	enterprises	within	the	sums	of	environmental	tax	paid	by	

them2.	However,	starting	from	2015,	revenues	from	the	environmental	tax	

go	 to	 the	 general	 fund	 of	 the	 state	 budget.	 In	 2018	 300	 million	 UAH	was	

spent	on	environmental	protection,	although	4	billion	UAH	was	collected	to	

the	budget3.	

In	December	2015	Paris Global Climate Agreement	was	adopted	within	

the	UN	Framework	Convention	on	Climate	Change,	it	is	ratified	by	Law	of	

Ukraine	 On Ratification of Paris Agreement.	 Ukraine	 as	 a	 party	 of	 the	

agreement	was	to	contribute	to	the	achievement	of	sustainable	low-carbon	

development	 of	 all	 sectors	 of	 the	 economy	 by	 reducing	 greenhouse	 gas	

emissions,	 main	 sources	 of	 which	 being	 transport,	 industry	 and	 energy	

production.	In	this	regard	from	January	2019	the	tax	on	emission	of	carbon	

dioxide	has	increased	25	times	(from	0.41	UAH/t	to	10	UAH/t).	This	tax	is	

                                                           
1	 Veklych	 O.	 O.	 The	 first	 results	 of	 financial	 and	 budgetary	 decentralization	 Economica 
Ukrainy,	2016,	vol.	3,	pp.	60-74.	(In	Ukrainian).	
2	Tax	Code	of	Ukraine.	Kyiv:	Alerta,	2011,	488p.	(In	Ukrainian).	
3	Raising	the	ecological	tax	looks	like	an	attempt	to	increase	budget	revenues	at	any	cost,	
but	 not	 as	 a	 concern	 for	 the	 environment.	 Expert. UNIAN.	 URL:	 http://www.-
unian.net/m/economics/other/10345869-povyshenie-ekonaloga-vyglyadit-kak-popytka-
uvelichit-postuplenya-v-byudzet-lyuboy-cenoy-no-ne-kak-zabota-ob-ekologii-
ekspert.html	(Accessed	12.05.2020)	
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not	 payable	 if	 the	 emission	 is	 less	 than	 500	 t	 per	 year.	 If	 the	 emission	 is	

higher,	 the	payment	 is	made	on	the	excess.	However	experts	believe	 that	

the	funds	received	from	the	tax	increase	will	not	be	used	for	environmental	

activities1.	

Since	2019	a	new	procedure	of	collection	and	distribution	of	taxes	for	

emission	 of	 polluting	 substances	 by	 stationary	 pollution	 sources	 has	 also	

been	applied.	There	are	two	types	of	environmental	taxes	charged	for	the	

emission	from	stationary	sources:	

1)	if	the	source	emits	carbon	dioxide,	then	the	tax	is	transferred	to	the	

general	fund	of	the	State	Budget	of	Ukraine	in	the	amount	of	10%;	

2)	in	case	of	other	types	of	pollutants:	45%	goes	to	the	general	fund	of	

the	State	Budget	and	55%	to	the	special	fund	of	local	budgets.	

Increase	 in	 the	 effectiveness	 of	 regional	 environmental	 management	

remains	 very	 important.	 At	 the	 regional	 level,	 there	 is	 a	 tendency	 for	

instability	of	environmental	costs.	For	instance,	in	Odessa	region	in	recent	

years	 there	 has	 been	 a	 tendency	 to	 increase	 capital	 investments	 and	

running	costs	on	environmental	protection,	but	the	share	of	expenditures	

made	at	the	expense	of	the	state	budget	is	quite	unstable	(Table	1,	2,	3).	
	

Table 1 – Capital investment and current expenditures on the 
environment protection in Odessa region2	

	

Indicators 2010 2017 2018 2019 

Capital investment and running costs 
in actual prices,  thousands of UAH   

388174,6 305829,2 537245,7 873508,1 

1. Capital investment, thousands of 
UAH 

55422,5 26512,9 17530,9 95079,1 

2. Running costs, thousands of UAH 332752,1 279316,3 519714,8 778429,0 

Part of expenditures on environment 
protection at the expense of State 
Budger, % 

    

- in capital investment – 20,6 0,7 23,6 

- in running costs 0,4 3,5 44,2 9,5 

 

                                                           
1	Raising	the	ecological	tax	looks	like	an	attempt…	
2	 Statistical	 Yearbook	 of	 the	 Odessa	 Region	 for	 2017.	 Main	 Directorate	 of	 Statistics	 in	
Odessa	Region.	Odessa,	2018,	p.396	(in	Ukrainian).	
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Table 2 – Capital investment on the environment protection in Odessa  
region by directions1 (in actual prices, thousands of UAH) 

 

Indicators 2010 2017 2018 2019 
Total 55422,5 26512,9 17530,9 95079,1 
By directions:     
– air protection, prevention of 
climate change 

22610,9 10717,5 11938,8 13208,4 

– return water treatment and 
purification 

16595,4 4726,1 3144,8 9207,2 

– waste management 908,7 1995,3 1639,8 3419,3 
– protection and rehabilitation of 
soil, groundwater and surface 
water 

15307,5 8232,3 509,2 1198,0 

– reduction of noise and vibration 
effects 

- - - 68024,3 

– conservation of biodiversity and 
habitat 

- 210,1 - - 

– radiation safety - - - 21,9 
– research work on the 
environment protection 

- 517,1 - - 

– other areas of environmental 
activity 

- 114,5 298,3 - 

 

Table 3 – Current expenditures on the environment protection in Odessa 
region by directions2	(in	actual	prices,	thousands	of	UAH) 

 

Indicators 2010 2017 2018 2019 

Total 332752,1 279316,3 519714,8 778429,0 

By directions:     

– air protection, prevention of 
climate change 

5325,8 10256,3 14544,4 15158,5 

– return water treatment and 
purification 

201180,5 124851,2 96634,9 94837,5 

– waste management 114082,9 49730,3 131373,7 121464,7 
– protection and rehabilitation of 
soil, groundwater and surface 
water 

2059,1 9293,8 241,4 8,8 

– reduction of noise and vibration 
effects 

1,4 55736,6 261760,5 528613,3 

– conservation of biodiversity and 
habitat 

2,9 16083,3 - - 

– radiation safety 86,9 6470,6 6382,8 7661,9 
– research work on nature 
protection 

7756,2 3661,8 5716,0 8080,8 

– other areas of environmental 
activity 

2256,4 3232,4 3061,1 2603,5 

                                                           
1	Statistical	Yearbook	of	the	Odessa	Region	for	2017.	…	p.396	(in	Ukrainian).	
2	Ibid.	…	p.397	(in	Ukrainian).	
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The	 largest	 sums	 of	 capital	 investments	 in	 Odessa	 region	 were	

directed	 to	 the	 protection	 of	 atmospheric	 air	 and	 prevention	 of	 climate	

change,	and	in	2019	–	to	the	reduction	of	noise	and	vibrational	 influence.	

Small	sums	are	invested	in	wastewater	treatment	and	waste	management.		

Funds	 have	 not	 been	 allocated	 either	 to	 the	 conservation	 of	 biodiversity	

and	habitats	or	research	efforts	in	recent	years.	

Current	 environmental	 expenditures	 are	 mainly	 directed	 towards	

reducing	noise	and	vibration	and	waste	management.	

In	the	Program of Socio-Economic and Cultural Development of Odessa 

region for 2019	 the	 following	 key	 steps	 in	 the	 field	 of	 environmental	

management	 are	 defined:	 control	 over	 economic	entities	 in	 the	 matter	 of	

compliance	 with	 the	 requirements	 stipulated	by	permits	 for	 emissions	 of	

pollutants	into	the	air;	execution	of	work	on	clearing	river	beds,	protection	

against	 floods	 in	 Odessa	 region;	 implementation	 of	 monitoring	 of	

environmental	projects	in	the	Danube	Region,	which	are	carried	out	at	the	

expense	 of	 budget	 funds,	 international	 technical	 assistance	 and	 investor	

funds;	 creation	 of	 waste	 collection	 and	 creation	 of	 waste	 processing	

facilities	 in	 the	 recreational	 areas	 of	 the	 Danube	 region;	 certification	 of	

MSW	 landfills,	 measures	 for	 the	 introduction	 and	 financing	 of	 new	 MSW	

technologies	and	more.	Management	and	control	over	the	implementation	

of	 the	 above	 measures	 is	 mainly	 assigned	 to	 the	 Department	 of	 Ecology	

and	Natural	Resources	of	the	Odessa	Regional	State	Administration.	 	As	a	

result	 of	 their	 implementation,	 it	 is	 planned	 to	 reduce	 the	 emissions	 of	

pollutants	 into	the	atmosphere	by	3%,	 increase	the	environmental	 tax	by	

50%,	eliminate	unauthorized	landfills	by	50%1.	

Summarizing	the	above	mentioned,	it	should	be	noted	that	in	Ukraine	

there	 are	 some	 positive	 trends	 in	 the	 field	 of	 state	 and	 regional	

environmental	management.	At	the	same	time,	in	order	to	solve	problems	

related	 to	 further	 development	 and	 improvement	 of	 environmental	

management,	it	 is	advisable	to	take	the	following	steps:	improve	the	legal	

and	 methodological	 base	 for	 state	 and	 regional	 environmental	

management,	 including	the	decentralization	of	 local	self-government	with	

he	extension	of	powers	and	areas	of	responsibility;	ensure	a	clear	division	

                                                           
1	The	program	of	socio-economic	and	cultural	development	of	Odessa	region	for	2019.	(in	
Ukrainian);	Kolontay	S.	M.,	Petrashevska	A.	D.	Attraction	of	investment	in	the	environment	
protection	activity	of	the	nature	reserve	fund	objects.	European journal of economics and 
development,	2019.	vol.	1,	p.	92–101.	
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of	powers	in	the	field	of	conservation	at	the	state,	regional	and	local	levels;	

set	progressive	environmental	tax	rates	for	businesses	that	do	not	reduce	

or	 increase	 the	 level	 of	 environmental	 pollution;	 raise	 the	 tax	 rates	 on	

household	 waste	 and	 garbage;	 channel	 the	 proceeds	 from	 environmental	

taxes	to	state	and	local	environmental	funds	for	their	exclusive	use;		extend	

taxrelief	 to	businesses	whose	 activities	 contribute	 to	 the	 improvement	of	

the	environment	and	the	efficient	use	of	natural	resources.	
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2.1. Methodologic aspects of the energy secondary  
resources use the economics and law farmework1 

 
Foreword.	 The	 worldwide	 economic	 shock	 caused	 by	 the	 Covid-19	

pandemic	is	having	widespread	and	often	dramatic	effects	on	investments	

in	 the	 energy	 sector.	 Based	 on	 the	 latest	 available	 data,	 the	 International	

Energy	 Agency's	 World	 Energy	 provides	 a	 unique	 and	 comprehensive	

perspective	on	how	energy	capital	flows	are	being	reshaped	by	the	crisis,	

including	full-year	estimates	for	global	energy	investment	in	2020	(fig	1).	

 

Fig. 1. Total global energy investments by sectors, 2017-20202 
	

The	 baseline	 expectation	 for	 2020	 is	 a	 widespread	 global	 recession	

caused	 by	 prolonged	 restrictions	 on	 mobility	 and	 social	 and	 economic	

activity.	 With	 a	 gradual	 opening	 up	 of	 economies	 currently	 under	

lockdown,	 the	 recovery	 is	 U-shaped	 and	 accompanied	 by	 a	 substantial	

permanent	loss	of	economic	activity.	Global	gross	domestic	product	(GDP)	

is	assumed	to	decline	by	6%	in	2020,	an	outlook	broadly	consistent	with	

the	International	Monetary	Fund	(IMF)	longer	outbreak	case3	(IMF,	2020),	

simultaneously	 Agency	 consider	 that	 the	 only	 energy	 source	 expected	 to	

grow	this	year	is	renewables	and	from	secondary	resources.	

                                                           
1	 Автор	 підрозділу:	 Eremeeva N., Institute	 of	 Economic	 and	 Legal	 Research	 of	 NAS	 of	
Ukraine	 (Kyiv,	 Ukraine);	 Zharova L., University	 of	 Economics	 and	 Humanities	 (Bielsko-
Biala,	Poland),	Ukrainian	American	Concordia	University	(Kyiv,	Ukraine).	
2	 Total	 global	 energy	 investment,	 2017-2020.	 URL:	 https://www.iea.org/data-and-
statistics/charts/total-global-energy-investment-2017-2020	(Accessed:	2020,	21	Mars).	
3	 World	 Economic	 Outlook,	 April	 2020:	 The	 Great	 Lockdown	 IMF. URL:	 https://www.-
imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020	 (Accessed:	 2020,	 13	
Mars).	
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Maintaining	 a	 balance	 between	 economic	 development	 and	 the	

economical	use	of	resources	while	preserving	the	environment	is	a	global	

challenge.	 The	 crucial	 aspect	 of	 resource-saving	 activities	 is	 the	

involvement	 of	 secondary	 resources	 in	 the	 economic	 sphere,	 including	

energy	 one,	 which	 will	 increase	 economic,	 energy,	 and	 environmental	

security.	 The	 positive	 economic	 effect	 of	 the	 energy	 secondary	 resources	

uses	 in	 achieving	 the	 goals	 of	 economic	 security	 through	 reducing	 the	

share	of	fossil	fuels	in	the	energy	balance	of	the	country,	diversification	of	

energy	 sources;	 catalyzing	 of	 energy-saving	 reserves,	 stimulation	 of	

innovation	 and	 investment	 processes.	 In	 the	 context	 of	 environmental	

safety,	 secondary	 resource	 use	 can	 reduce	 the	 man-made	 burden	 on	 the	

environment,	 in	 particular,	 carbon	 emissions;	 contribute	 to	 solving	 the	

problem	of	waste	disposal.	Achieving	a	socially	positive	effect	of	secondary	

resource	use	in	this	area	aimed	to	help	meet	the	needs	of	the	population	in	

a	reliable	supply	of	affordable	clean	energy.	

Study Rationale. Ensuring	secondary	resource	use	in	energy	also	the	

part	of	obligations	under	the	Association	Agreement	between	Ukraine	and	

the	 EU	 for	 promoting	 energy	 efficiency	 and	 energy	 conservation,	

developing	and	supporting	of	renewable	energy,	alternative	 fuels	 (Article	

338,	 Chapter	 1,	 Section	 V);	 rational	 use	 of	 natural	 resources;	 waste	 and	

resource	 management	 (Article	 361,	 Chapter	 6,	 Section	 V)1.	 The	 idea	 of	

attracting	 secondary	 resources	 into	 economic	 circulation	 is	 based	 on	 the	

concept	 of	 a	 waste-free	 economy	 ("circular	 economy",	 "closed-cycle	

economy"),	the	main	principles	of	which	are	reflected	in	the	first	EU	Action	

Plan	 on	 the	 circular	 economy	 (2015)2.	 The	 role	 of	 the	 concept	 of	 "waste	

energy"	in	the	circular	economy	(2017)3.	Joining	the	European	concept	of	a	

waste-free	 economy	 with	 a	 high	 level	 of	 resource	 efficiency	 is	 becoming	

one	of	the	strategic	directions	of	the	country's	economic	development.	

                                                           
1	 Угода	 про	 асоціацію	 між	 Україною,	 з	 однієї	 сторони,	 та	 Європейським	 Союзом,	
Європейським	 співтовариством	 з	 атомної	 енергії	 і	 їхніми	 державами-членами,	 з	
іншої	сторони.	Офіційний вісник України.	2014.		№	75.	Том	1.	Стаття	2125	
2	 Communication	 from	 the	 commission	 to	 the	 European	 Рarliament,	 the	 Council,	 the	
European	Economic	and	Social	Committee	and	the	Committee	of	 the	regions.	Closing	the	
loop	–	An	EU	action	plan	for	the	Circular	Economy.	URL:	https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:52015DC0614	(дата	звернення:	30.05.2020)	
3	 Communication	 from	 the	 commission	 to	 the	 European	 Рarliament,	 the	 Council,	 the	
European	Economic	and	Social	Committee	and	the	Committee	of	 the	regions.	The	role	of	
waste-to-energy	 in	 the	 circular	 economy.	 URL:	 https://ec.europa.eu/environ-
ment/waste/waste-to-energy.pdf	(дата	звернення:	30.05.2020)	
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Involving	secondary	resources	into	economic	circulation	is	carried	out	

by	technical,	economic,	and	legal	means.	In	the	EU	countries,	the	formation	

of	 the	 legal	 framework	 of	 the	 circular	 economy	 was	 marked	 by	 the	

transition	from	a	clean	environment-oriented	to	a	cross-sectoral	model	of	

waste	 management	 and	 secondary	 resource	 use,	 focused	 on	 integrated	

sustainable	development	goals.	Ukrainian	legislation	in	this	area	should	be	

aligned	 with	 the	 EU	 Directives,	 such	 as	 Directives	 №	 2008/98/EU	 on	

waste1,	 №	 2010/757EU	 on	 industrial	 emissions	 (comprehensive	

prevention	and	control	of	pollution)2;	№2006/21/EU	on	extractive	waste	

management;	 №	 2018/2001/EU	 on	 encouraging	 the	 use	 of	 energy	

produced	 from	renewable	sources3.	Main	directions	of	harmonization	the	

Ukraine	internal	legislation	with	the	requirements	of	the	EU	are	defined	in	

strategic	documents	such	as:	Energy	Strategy	of	Ukraine	for	the	period	till	

20354;	 Waste	 Management	 Strategy5;	 Basic	 Principles	 (Strategy)	 of	 the	

State	 Environmental	 Policy	 of	 Ukraine	 for	 the	 Period	 up	 to	 20306.	

However,	an	efficient	economic	and	legal	mechanism	for	energy	secondary	

resource	 use	 has	 not	 been	 formed.	 In	 domestic	 practice,	 the	 relations	 of	

energy	secondary	resource	use	are	arisen	at	the	intersection	of	the	spheres	

of	 legal	 regulation	 of	 environmental	 legislation	 -	 in	 particular	 waste	

management	 legislation,	and	energy	 legislation	 -	and	trapped	into	the	so-

called	"shadow	zone"	(table	1).	Uncertainty	of	priority	goals,	principles	of	

legal	 regulation,	 characteristics	 of	 secondary	 resources	 as	 objects	 of	 law	

complicates	 the	 formation	 of	 an	 effective	 legal	 regime	 for	 them.	 The	

implementation	 of	 economic	 incentives	 for	 using	 energy	 secondary	
                                                           
1	 Directive	 2008/98/EC	 of	 the	 European	 Parliament	 and	 of	 the	 Council	 of	 19	 November	
2008	on	waste	and	repealing	certain	Directives.	Official Journal of the European Union.	22	
November	2008.Vol.	51.	Р.3.	
2	 Directive	 2010/75/EU	 of	 the	 European	 Parliament	 and	 of	 the	 Council	 of	 24	 November	
2010	on	industrial	emissions	(integrated	pollution	prevention	and	control).	Official Journal 
of the European Union.	17	December	2010.	OJ	L	328.	21.12.2018.	P.	82–209	
3	Directive	2018/2001/EC	of	the	European	Parliament	and	of	the	Council	of	11	December	
2018	on	the	promotion	of	the	use	of	energy	from	renewable	sources.	Official Journal of the 
European Union.	21	December	2018.	Vol.	52.	Р.16.	
4	 Про	 схвалення	 Енергетичної	 стратегії	 України	 на	 період	 до	 2035	 року	 «Безпека,	
енергоефективність,	конкурентоспроможність».	 Розпорядження	Кабінету	 Міністрів	
України	від	18	серпня	2017	р.	№	605-р.	Урядовий кур'єр. 08.09.2017.	№176	
5	Про	схвалення	Національної	стратегії	управління	відходами	в	Україні	до	2030	року.	
Розпорядження	 Кабінету	 Міністрів	 України	 від	 8	 листопада	 2017	 р.	 №	 820-р.	
Офіційний вісник України.	2017.		№	94.	Стаття	2859.	
6	Про	Основні	засади	(стратегію)	державної	екологічної	політики	України	на	період	
до	2030	року.	Закон	України.	Відомості Верховної Ради.	2019.	№	16.	ст.70.	
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resources	for	the	production	of	electricity	and	heat	is	blocked	by	numerous	

conflicts	between	environmental,	energy,	and	tax	laws.	Currently,	there	is	

no	 legal	 mechanism	 for	 taking	 into	 account	 the	 price	 of	 reusable	 natural	

resources	and	processing	and	disposal	of	waste	 in	 the	price	of	goods	and	

products.	Existing	environmental	and	legal	frames	do	not	take	into	account	

the	 potential	 ability	 of	 the	 owner	 of	 waste	 to	 profit	 from	 their	 sale	 as	

energy	raw	materials.	Since	such	a	transformation	of	the	legal	regime	takes	

place	outside	the	economic	and	legal	scene	of	the	"life	cycle"	of	waste,	it	is	

not	 included	 in	 the	 rules	 of	 economic	 and	 legal	 institutions	 -	 pricing,	

competition	 law,	 taxation	 etc.	 The	 inconsistency	 of	 environmental	 and	

economic	 approaches	 complicates	 the	 use	 of	 the	 potential	 of	 economic	

remedies,	 including	such	contractual	structures	as	concessions,	contracts,	

etc.,	 which	 in	 foreign	 practices	 demonstrate	 success	 in	 achieving	

sustainable	development	goals	in	this	area.	
	

Table 1 - Expected gross final energy consumption of Ukraine 

taking into the account energy efficiency improvements according to 

the s National Renewable Energy Action Plan, 2009-20301 

 2009 2013 2016 2017 2018 2019 2020 2030 

Heating/ 

cooling 
43640 44800 46280 46680 46800 46950 47100 49767 

Electricity 

(generation) 
13791 15950 17440 17770 18100 18930 20300 24323 

Transport 8943 9050 9700 9930 10170 10420 10680 13547 

GEFC* 66374 69800 73420 74380 75070 76300 78070 87636 

 

*	The	gross	final	energy	consumption	comprises	final	energy	consumption,	network	losses,	
own	 use	 of	 energy	 at	 electricity	 and	 heat	 plants	 (except	 consumption	 of	 electricity	 by	
pumped	 hydro	 storage	 plants	 for	 transformation	 in	 electric	 boilers	 or	 heat	 pumps	 at	
district	heating	plants,	as	defined	in	Article	(2)(f)	of	Directive	2009/28/EC.	
	

The	current	state	of	legal	support	of	energy	secondary	resource	use	is	

characterized	 by	 a	 non-systemic	 and	 segmented	 approach	 to	 the	

regulation.	 The	 legislation	 of	 Ukraine	 in	 this	 area	 is	 the	 array	 of	 rules,	

scattered	 by	 regulations	 of	 different	 sectoral	 affiliation	 and	 legal	 forces,	

which	 due	 to	 the	 uncertainty	 of	 the	 priority	 objectives	 of	 regulation,	 are	

                                                           
1	Remap	2030	April	2015	Background	Paper Renewable Energy Prospects for Ukraine  URL:	
https://saee.gov.ua/sites/default/files/ENG%20IRENA_REmap_Ukraine_paper_2015%20
1304.pdf	(Accessed:	30.05.2020)	
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largely	 inconsistent.	 Legal	 uncertainty	 leads	 to	 the	 loss	 of	 significant	 re-

source	 potential	 and	 the	 deterioration	 of	 the	 environmental	 situation	 in	

the	energy	sector.	

Resolving	 the	 issues	 of	 determining	 adequate	 economic	 and	 legal	

means	 of	 energy	 secondary	 resource	 use	 is	 providing	 a	 comprehensive	

approach	 to	 the	 legal	 regulation	 of	 these	 relations,	 which	 will	 assist	 the	

creation	of	the	basis	for	the	effective	involvement	of	secondary	resources	

in	economic	circulation.	Thus,	the	design	of	the	methodological	framework	

for	 practical	 recommendations	 focused	 on	 the	 creation	 of	 an	 effective	

economic	 and	 legal	 mechanism	 of	 energy	 secondary	 resource	 use	 is	 an	

urgent	topic	for	the	Ukraine's	community.	

The	 hypothesis	 of	 the	 research	 is	 forming	 on	 a	 comprehensive	

approach	to	legal	support	for	the	use	of	energy	secondary	resources	as	the	

basis	for	implementing	effective	economic	and	efficient	legal	mechanisms.		

The	object	of	research	is	the	social	relations	of	secondary	resource	use	

in	energy.	

The	 subject	 of	 research	 –	 economic	 and	 law	 issues	 of	 energy	 secon-

dary	resource	use.	

Methodology and research basis. The	level	of	implementation	of	the	

planned	 scope	 of	 work	 involves	 the	 study	 of	 theoretical	 approaches	 to	

creating	the	legal	framework	of	the	circular	economy	and	the	formation	of	

an	 intersectoral	 model	 of	 regulation	 of	 secondary	 resource	 use	 that	

focused	on	integrated	sustainable	development	goals	as	well	as	problems	

inherent	in	the	domestic	system	of	resource	use	in	energy	legislation.		

Preliminary	 analysis	 showed	 that	 the	 problems	 of	 using	 secondary	

resources	 in	 energy	 are	 revealed	 in	 the	 scientific	 works	 of	 foreign	

scientists	-	representatives	of	economics	and	law,	mainly	in	the	context	of	

creating	 a	 market	 for	 secondary	 resources,	 use	 of	 waste	 in	 industrial	

production,	 and	 development	 of	 alternative	 energy.	 Though,	 researchers1	

indicate	 a	 gradual	 change	 in	 the	 unipolar	 environmental	 and	 legal	

paradigm	 of	 regulation	 of	 relations	 in	 the	 use	 of	 secondary	 resources,	

which	 began	 with	 the	 adoption	 in	 EU	 policy	 and	 law	 of	 the	 ideology	 of	
                                                           
1	Adrian	J.	Bradbrook,	Richard	L.	Ottinger	(Eds.)	Energy Law and Sustainable Development.	
IUCN,	 Gland,	 Switzerland	 and	 Cambridge,	 UK.	 2003.	 252	 p.;	 Bankes	 N.	 Energy	 Law	 in	
Europe:	National,	EU	and	International	Regulation.	Journal Of  Energy & Natural Resources 
Law.	 2009.	 Vol.	 27.	 №	 1.	 Р.	 97–103.;	 Dorsman	 A.,	 Westerman	 W.,	 Simpson	 J.L.	 Energy	
Technology	and	Valuation	Issues.	New	York	:	Springer.	2015.	229	p.;	Makuch	K.,	Pereira	R.	
Environmental	and	Energy	Law.	Oxford	:	Blackwell	Publishing.	2012.	680	p.	
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sustainable	 development,	 including	 the	 concept	 of	 circular	 economy	 as	 a	

balanced	 model	 of	 management.	 Also,	 the	 tends	 to	 increase	 the	 energy	

conditionality	of	the	provisions	of	the	EU	framework	legislation	on	waste	

and	 further	 harmonization	 of	 its	 energy	 and	 environmental	 goals	 is	

emphasized1.		

In	Ukrainian	scientific	practices,	the	category	of	"secondary	resources"	

is	 reflected	 mainly	 in	 economic	 conation.	 The	 main	 attention	 is	 paid	 to	

minimization	 of	 waste	 generation,	 use	 of	 waste	 in	 industrial	 production	

that	 will	 increase	 of	 raw	 material	 potential	 of	 the	 state,	 and	 reduce	 of	

negative	 impact	 on	 components	 of	 the	 environment2.	 In	 law	 researchers,	

some	 aspects	 of	 this	 problem	 are	 considered	 through	 the	 prism	 of	 their	

energy	 security	 and	 prevention	 of	 the	 negative	 impact	 of	 economic	

activities	 of	 energy	 market	 participants	 on	 the	 environment3,	 and	 waste	

management	problems4.	Primarily	publications	are	concentrated	on	issues	

of	 improving	 the	 legal	 approaches	 to	 administrative	 law	 and	

environmental	 law	science.	Simultaneously,	the	conceptual	"suitability"	of	

these	 relations	 to	 the	 complex	 sectoral	 influence,	 the	 dualistic	 (environ-

                                                           
1	 Morata	 F.,	 Sandova	 I.	 S.	 	 European	 Energy	 Policy:	 An	 Environmental	 Approach.	
Northampton	:	Edward	Elgar	Publishing.	2012.	234	p.;	Zillman	D.	N.,	McHarg	A.,		Barrera-
Hernandez	 L.,	 Bradbrook	 	 A.	 The	 Law	 of	 Energy	 Underground:	 Understanding	 New 
Developments in Subsurface Production,	 Transmission,	 and	 Storage.	 Oxford	 :	 Oxford	
University	Press,	2014.	519	p.	
2	Удосконалення	системи	управління	відходами	в	Україні	в	контексті	європейського	
досвіду	 /	 В.С.	 Міщенко,	 Г.П.	 Виговська,	 Ю.М.	 Маковецька,	 Т.	 Л.	 Омельяненко.	 К.	 :	
Лазурит-Поліграф.	 2012.	 120	 с.;	 Міщенко	 В.С.,	 Виговська	 Г.П.	 Організаційно-
економічний	 механізм	 поводження	 з	 відходами	 в	 Україні	 та	 шляхи	 його	
вдосконалення.	 К.	 :	 Наукова	 думка,	 2009.	 –	 294	 с.;	 Омельяненко	 Т.	 Л.	 Сценарії	
розвитку	 в	 системі	 фінансового	 забезпечення	 сфери	 поводження	 з	 відходами.	
Економіка	 природокористування	 і	 охорони	 довкілля:	 зб.	 наук.	 пр.	 ДУ	 ІЕПСР	 НАН	
України.	К.	:	ДУ	ІЕПСР	НАН	України.	2011.	С.	155–163.	
3	 Реалізація	 інтеграційного	 вибору	 України:	 правові	 проблеми,	 можливі	 ризики	 та	
наслідки	 (частина	 друга):	 брошура	 /	 за	 ред.	 О.О.Ашуркова.	 НАН	 України,	 Інститут	
економіко-правових	 досліджень.	 –	 Чернігів	 :	 Десна	 Поліграф.	 2015.	 80	 с.;	
Економічний	 суверенітет	 держави	 та	 напрями	 його	 правового	 забезпечення:	
монографія	 /	 за	 ред.	 О.О.	 Ашуркова.	 НАН	 України.	 Ін-т	 економіко-правових	
досліджень.	Донецьк	:	Юго-Восток.	2012.	406	с.	
4	Зуєв	В.	А.	Право	поводження	з	відходами:	проблеми	формування	та	систематизації.	
Актуальні проблеми становлення і розвитку права екологічної безпеки в Україні:	
Матеріали	 наук.-практ.	 круглого	 столу,	 28	 березня	 2014	 р.,	 м.	 Київ	 /	 ред.	 кол.	 М.	 В.	
Краснова	 [та	 ін.].	 Київський	 національний	 ун-т	 ім.	 Т.	 Шевченка.	 Чернівці:	
Кондратьєв	А.	В.	2014.	156	с.	
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mental	 and	 economic)	 nature	 of	 these	 legal	 relations	 is	 emphasized1.	 In	

contemporary	 economic	 and	 law	 researches,	 secondary	 resource	 use	 is	

studied	 in	 the	 context	 of	 legal	 support	 for	 energy	 conservation	 and	 the	

development	of	renewables	and	alternative	sources2.	Hence,	 the	scientific	

research	 was	 carried	 out	 on	 the	 basis	 of	 narrow	 industry	 concepts	 or	

focused	 only	 on	 certain	 aspects	 of	 legal	 regulation	 that	 resulted	 that	 the	

holistic	 view	 of	 economic	 and	 legal	 means	 of	 secondary	 resource	 use	 in	

energy	is	not	formed.	

The formation of the research methodology keynotes. Economic	

and	legal	essence	of	secondary	resource	use.	Secondary	resource	use	as	an	

economic	phenomenon	exists	in	conditions	of	economic	scarcity	-	growing	

demand	 for	 limited	 natural	 resources,	 including	 energy,	 increasing	

consumption;	 rising	 the	 burden	 on	 the	 environment	 due	 to	 the	

accumulation	of	waste	that	cannot	be	recycled	in	traditional	way	or	under	

the	 natural	 conditions.	 The	 use	 of	 secondary	 resources	 is	 the	 basis	 of	 a	

circular	economy,	and	a	new	model	of	management	on	the	ideas	of	"green	

growth".	This	approach	is	based	on	achieving	a	closed	production	cycle	for	

reducing	the	pressure	on	the	environment,	which	means	for	businesses	to	

go	beyond	the	usual	model	of	rational	resource	use,	increase	the	duration	

and	potential	reusability	of	materials,	products	and	assets3.	

By	 economic	 essence,	 secondary	 resource	 use	 in	 energy	 is	 aimed	 at	

the	production	and	sale	of	energy	from	certain	types	of	renewable	energy	

sources;	secondary	energy	resources;	based	on	the	use	of	energy	potential	

of	waste.	Economic	activity	for	the	production	and	sale	of	energy	is	aimed	

at	achieving	the	individual	interests	of	the	parties	-	in	particular	to	make	a	

profit.	 At	 the	 same	 time,	 the	 use	 of	 specific	 energy	 sources	 distinguishes	

economic	entities	operating	on	the	basis	of	secondary	resource	use	into	a	

                                                           
1	 Малишева	 Н.Р.	Екологічне	 право:	 вектори	 розвитку	 в	 ХХІ	 сторіччі.	 Право України.	
2011.	№	2.	С.	114-123.;	Зуєв	В.	А.	Проблеми	та	перспективи	розвитку	господарсько-
правового	 регулювання	 поводження	 з	 відходами	 в	 Україні.	 Право та інноваційне 
суспільство.	2014.	№	1	(2).	С.	44-52.	
2	 ДжумагельдиеваГ.Д.	 Правовое	 обеспечение	 энергосбережения:	 монография.	 НАН	
Украины,	 Ин-т	 экон.-прав.	 исслед.	 Донецк:	 Юго-Восток.	 2011.	 374	 с.;	 Джумагельди-
ева	Г.Д.	 Правовое	 обеспечение	 использования	 энергетических	 ресурсов	 в	 хозяй-
ственной	деятельности	:	монография.	Донецк,	ДонУЭП.	2014.	132	с.;	Джумагельдієва	
Г.Д.	 Стимулювання	 розвитку	 альтернативної	 енергетики	 в	 Україні:	 економіко-
правовий	аспект.	Вісник Національної академії наук України.	2012.	№	10.	С.	26	–	30.	
3	 Дейнеко	 Л.	 В.,	 Ципліцька	 О.О.	 Циркулярна	 економіка	 як	 напрям	 промислової	
модернізації:	європейський	досвід.	Економіка: реалії часу.	2018.	№	5	(39).	С.	30-40.	
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certain	 group	 as	 carriers	 of	 common	 (collective)	 interest,	 which	 dis-

tinguishes	them	from	other	participants	in	energy	markets.	In	addition,	the	

sphere	of	secondary	resource	use	is	an	infrastructural	link	and	part	of	the	

resource	 base	 of	 the	 specific	 territories1.	 At	 the	 regional	 and	 local	 levels,	

the	functioning	of	energy	facilities	and	infrastructure,	and	ensuring	energy	

supply	 to	 citizens	 and	 industrial	 consumers	 need	 the	 coordination	 and	

adjustment	cooperative,	regional	interests,	community	interests,	which	are	

collective	 in	 nature.	 As	 an	 activity	 of	 economic	 entities	 in	 the	 sphere	 of	

social	production,	secondary	resource	use	contributes	to	the	preservation	

of	 non-renewable	 energy	 resources	 -	 the	 total	 wealth	 of	 the	 people	 of	

Ukraine,	 reduces	 the	 share	 of	 fossil	 fuels	 in	 the	 energy	 balance	 of	 the	

country,	 diversify	 energy	 sources.	 Regulation	 and	 standardization	 of	 this	

activity	become	a	factor	of	energy	security	and	the	direction	of	the	energy	

policy	of	the	state.	Necessary	to	take	into	account	the	European	experience	

of	 implementing	 the	 principles	 of	 the	 circular	 economy,	 which	 has	 led	 to	

new	complex	forms	of	interaction:	the	formation	of	integrated	cycles	in	the	

economy	 in	 the	 form	 of	 communicative	 (circular)	 networks	 where	

different	actors	(stakeholders)	can	coordinate	their	actions	on	the	scale	of	

an	 individual	 community	 and	 at	 the	 national	 level2.	 Here	 need	 to	 be	

mentioned	 the	 UK	 experience,	 namely,	 the	 UK's	 National	 Industrial	

Symbiosis	 Program	 -	 the	 network	 of	 more	 than	 15,000	 industrial	

companies	that	identify	mutually	beneficial	operations	to	optimize	the	use	

of	 surplus	 resources	 or	 undervalued	 resources	 (primarily	 energy,	 water,	

waste)	 and	 the	 provision	 of	 logistics	 services.	 The	 Danish	 practice	 of	 the	

successful	 symbiotic	 relations	 between	 public	 authorities	 and	 private	

companies	 for	 the	 purchase	 and	 sale	 of	 waste	 with	 the	 purpose	 of	

providing	energy	to	household	consumers3.	

The	public	needs	for	the	balanced	development	of	mentioned	relations	

objectively	 determine	 the	 need	 to	 streamline	 the	 actions	 of	 participants,	

different	in	legal	status	and	subjective	characteristics,	and	the	coordination	

of	different	levels	of	 interest.	At	the	heart	of	this	system	of	relations	-	the	

implementation	 of	 economic	 activity	 mentioned	 in	 Article	 3	 of	 the	
                                                           
1	 Маковецька	 Ю.М.	 	Вторинне	 ресурсокористування	 в	Україні	 і	регіональні	 аспекти	
його	становлення.	Регіональна економіка.	2011.	№3.	С.172-180.	
2	 Зварич	 Р.,	 Зварич	 І.	 Розширена	 відповідальність	 виробника	 в	 концепції	 розвитку	
циркулярної	економіки.  Світ фінансів.	2019.	№3	(60).	С.	76-86.	
3	Circular	Economy	in	Europe.	Developing	the	Knowledge	Base.	EEA Report.	Copenhagen,	
European	Environment	Agency.	2016.	№2.	27	p.	
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Economic	Code	of	Ukraine	for	the	production	and	sale	of	energy.	Given	the	

social	significance	of	such	activities,	 the	satisfaction	of	 the	public	 interest	

in	 increasing	 the	 production	 and	 consumption	 of	 energy	 from	 secondary	

resources,	involves	a	combination	of	efforts	of	private	and	public	interests	

at	the	macro-	and	microeconomic	levels.	

Thus,	in	the	legal	framework,	the	secondary	resource	use	in	energy	is	

the	 activity	 of	 economic	 entities,	 energy	 consumers,	 public	 authorities,	

local	 governments	 that	 aimed	 at	 using	 the	 energy	 potential	 of	 secondary	

resources	 in	 economic	 circulation	 and	 cover	 the	 implementation	 of	

economic,	 technical,	 organizational,	 legal	 measures.	 Public	 relations	 that	

arise	 in	 this	 situation	 demonstrate	 substantive	 diversity	 (signs	 of	

belonging	 to	 the	 subject	 of	 regulation	 of	 various	 branches	 of	 law	 -	

economic,	 environmental,	 administrative,	 financial,	 civil,	 land,	 etc.)	 while	

being	unique	in	economic	essence.	This	nature	of	the	interaction	of	groups	

of	public	relations	necessitates	the	emergence	of	functional	links	between	

the	rules	governing	them,	as	compliance	with	strict	sectoral	segmentation	

in	legal	regulation	contradicts	their	economic	content.	

The	solution	to	this	problem	is	a	comprehensive	approach	to	the	legal	

regulation	of	such	relations	based	on	the	method	of	 legal	economic	order	

(an	 optimal	 combination	 of	 economic	 market	 self-regulation	 and	 state	

regulation	 of	 macroeconomic	 processes	 -	 Article	 5	 of	 the	 Civil	 Code	 of	

Ukraine1).	A	described	approach	is	based	on	balancing	the	public	interests	

are	 provided	 by	 economic	 and	 legal	 means	 of	 macroeconomic	 influence.	

National	 interests	–	by	 forming	strategies	and	programs	of	economic	and	

social	 development	 of	 Ukraine;	 regulatory	 and	 legal	 definition	 of	 the	

conditions	 for	 the	 relevant	 activities	 (standardization,	 permitting	

procedures	and	 licensing,	 taxation,	 environmental	regulations).	 Collective	

interests	 -	 through	 the	 specification	 of	 national	 goals	 in	 the	 programs	 of	

socio-economic	 development	 of	 the	 respective	 administrative-territorial	

units;	balancing	the	scope	of	economic	competence	of	regional	authorities,	

local	 governments	 with	 their	 tasks	 to	 ensure	 sustainable	 development	 of	

the	 territories.	 The	 coordination	 of	 the	 interests	 of	 economic	 units	

operating	on	the	basis	of	secondary	resource	use	and	other	participants	in	

the	 energy	 markets	 is	 carried	 out	 by	 detailing	 competition	 legislation,	

                                                           
1	 Знаменский	 Г.Л.	 Новое	 хозяйственное	 право.	 Избранные	 труды.	 Сб. научных 
трудов.	К.	Юником	Интер.	2012.	488	с.	
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tariffs,	 the	 implementation	 of	 a	 flexible	 system	 of	 economic	 incentives.	

Regulation	 of	 the	 range	 of	 contractual	 relations	 within	 the	 Civil	 Code	 of	

Ukraine	 ensures	 the	 realization	 of	 the	 individual	 interests	 of	 business	 at	

the	microeconomic	level.	A	systematic	approach	to	the	 legal	regulation	of	

secondary	resource	use	in	energy	can	be	provided	by	integrating	the	goal	

of	sustainable	development	into	the	legal	order	in	the	field	of	management	

as	a	 basis	 for	 harmonizing	 sectoral	mechanisms	 of	 legal	regulation	 based	

on	a	system	of	legal	principles	and	a	common	goal.	

The legal regime of secondary resources uses in the energy 

sector.	 Defining	 clear	 legal	 rules	 for	 attracting	 resources	 into	 economic	

circulation	 is	 a	 prerequisite	 for	 the	 sustainable	 development	 of	 relevant	

economic	 relations.	 The	 most	 suitable	 construction,	 in	 this	 case,	 is	 the	

concept	 of	 the	 legal	 regime,	 which	 reflects	 both	 the	 features	 of	 the	 legal	

nature	of	the	object	and	ways	of	legal	regulation	of	relations	regarding	its	

economic	 use1.	 The	 content	 of	 the	 legal	 regime	 of	 a	 particular	 object	 is	

determined	by	 its	material	properties,	which	 largely	determine	the	range	

of	legal	means	of	involvement	in	economic	turnover.		

The	 basic	 legal	 acts	 which	 to	 some	 extent	 regulate	 the	 relations	 of	

secondary	 resource	 use	 in	 the	 energy	 sector	 are	 the	 laws	 of	 Ukraine	"On	

Energy	 Conservation"2,	 "On	 Alternative	 Energy	 Sources"3	 and	 "On	

Alternative	Fuels"4.	The	possibility	of	using	waste	under	certain	conditions	

as	 secondary	 material	 or	 energy	 resources	 is	 provided	 by	 the	 Law	 "On	

Waste"5.	Nevertheless,	current	legislation	does	not	form	a	unified	approach	

to	defining	the	concept	and	characteristics	of	secondary	energy	resources.	

Thus,	 in	 the	 Law	 of	 Ukraine	 "On	 Energy	 Conservation"	 this	 concept	 is	

generalizing	 and	 unites	 the	 energy	 potential	 of	 products,	 waste,	 by-

products,	 and	 intermediate	 products.	 The	 Law	 "On	 Alternative	 Energy	

Sources"	 refers	 to	 sources	 of	 secondary	 energy	 resources,	 but	 the	 term	

itself	is	used	in	a	narrow	sense	and	applies	only	to	blast	furnace	and	coke	
                                                           
1	 Качур	 А.В.	 Щодо	 поняття	 правового	 режиму	 майнових	 прав	 інтелектуальної	
власності	у	сфері	господарювання.	Право та інновації.	2014.	№	4	(8).	С.54-63.	
2	 Про	 енергозбереження.	 Закон	 України	 від	 01.07.1994	 №	 74/94-ВР.	 Відомості 
Верховної Ради.1994.	№	30.	Ст.283.	
3	 Про	 альтернативні	 джерела	 енергії:	 Закон	 України	 від	 20.02.2003	 р.	 №	 555-IV.	
Відомості Верховної Ради України.	2003.	№	24.	Ст.	155.	
4	 Про	 альтернативні	 види	 палива:	 Закон	 України	 від	 14.01.2000	 р.	 №	 1391-XIV.	
Відомості Верховної Ради України.	2000.	№	12.	Ст.	94.	
5	 Про	 відходи:	 Закон	 України	 від	 05.03.1998	 р.	 №	 187/98-ВР.	 Відомості Верховної 
Ради України.	1998.	№	36–37.	Ст.	242.	
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oven	 gases,	 methane	 gas,	 degassing	 of	 coal	 deposits,	 conversion	 of	 the	

waste	 energy	 potential	 of	 technological	 processes.	 Simultaneously,	 forest	

and	 agricultural	 waste,	 fisheries,	 and	 related	 industries,	 a	 component	 of	

industrial	 or	 domestic	 waste	 that	 is	 biodegradable,	 are	 mentioned	 in	

legislation	as	a	type	of	biomass	that	is	one	of	the	renewable	energy	sources	

(RES).	 According	 to	 the	 Law	 of	 Ukraine	 "On	 Alternative	 Fuels",	 wastes,	

namely	 slags	 and	 wastes	 of	 industry,	 agriculture,	 utilities,	 and	 other	

enterprises,	are	considered	as	a	source	or	raw	material	 for	the	extraction	

or	production	of	alternative	fuels.	At	the	same	time,	the	usage	of	industrial	

waste	 as	 a	 source	 of	 alternative	 gas	 fuel	 includes	 gas	 and	 ventilation	

emissions	is	determined	only	by	the	Law	of	Ukraine	"On	Atmospheric	Air	

Protection"	but	not	by	the	Law	of	Ukraine	"On	Waste".	Hence,	the	specifics	

of	 waste	 as	 an	 energy	 source	 are	 not	 sufficiently	 reflected	 in	 the	 energy	

legislation1.	 Based	 on	 the	 general	 definition	 of	 fuel	 and	 energy	 resources	

(Article	 1	 of	 the	 Law	 "On	 Energy	 Conservation"),	 the	 category	 secondary 

energy resources	(SER)	covers	the	following:	waste	(within	the	meaning	of	

the	Law	of	Ukraine	"On	Waste");	energy	potential	of	products,	by-products,	

intermediate	 products,	 which	 is	 formed	 in	 technological	 units	

(installations,	 processes)	 and	 is	 not	 used	 in	 the	 unit	 itself,	 but	 can	 be	

partially	 or	 completely	 used	 for	 the	 energy	 supply	 of	 other	 units	

(processes).	

The	key	 features	of	SER	are	their	secondary	nature	(optional	use	 for	

the	 main	 technological	 process;	 complete	 or	 partial	 loss	 of	 consumer	

properties)	and	resource	value	(availability	of	energy	potential).	However,	

the	 scale	 and	 level	 of	 use	 of	 SER	 are	 characterized	 by	 significant	

unevenness	and	do	not	depend	solely	on	energy	properties.	Prerequisites	

for	 involvement	 in	 economic	 circulation	 are	 the	 technological	 feasibility	

and	economic	feasibility	of	energy	generation,	which	is	determined	by	the	

profitability	of	each	type	of	production	using	SER.	Simultaneously	the	need	

for	 the	 energy	 sector	 sustainable	 development	 necessitates	 the	

consideration	of	additional	factors	influencing	the	formation	of	the	content	

of	 the	 legal	 regime	 of	 SER:	 environmental	 protection	 and	 environmental	

safety,	rational	consumption	of	resources	and	energy	efficiency;	need,	and	

ability	 to	 meet	 regional	 or	 local	 energy	 needs.	 Now	 the	 efficiency	 of	 the	

                                                           
1	 Трегуб	 О.	 А.	 Колізії	 та	 «сірі	 зони»	 у	 правовому	 регулюванні	 відносин	 у	 сфері	 по-
водження	з	відходами.	Економіка та право.	2017.	№	3	(48).	С.81-88.	
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energy	 sector	 of	 the	 economy	 is	 measured	 by	 many	 indicators,	 including	

the	 level	 of	 environmental	 impact,	 rational	 use	 of	 resources,	 and	 others.	

This	 trend	 mostly	 reflected	 in	 the	 European	 waste	 hierarchy	 (fig.	 2)	 and	

the	 introduction	 of	 which	 is	 the	 responsibility	 of	 Ukraine	 under	 the	

Association	Agreement	with	the	EU.		

	
Fig. 2. European waste hierarchy according with Directive 2008/98/EC 

	

In	 the	 long	 run,	 such	 a	 hierarchy	 should	 become	 a	 keystone	 of	 legal	

support	 for	 sustainable	 resource	 use	 in	 energy	 based	 on	 waste.	 The	

introduction	 of	 a	 similar	 system	 of	 indicators	 for	 other	 types	 of	 SER,	

application	 in	 law-making	 activities,	 in	 planning	 and	 programming,	 in	

particular	 in	 the	 energy	 sector,	 the	 provision	 of	 state	 support,	 etc.	 will	

determine	 the	 desired	 vectors	 for	 the	 development	 of	 legal	 relations.	

Transformation	 of	 legal	 regulation	 in	 the	 direction	 of	 strengthening	 the	

energy	 specialization	 of	 waste	 legislation,	 on	 the	 one	 hand,	 and	 a	 total	

reflection	 of	 the	 specifics	 of	 waste	 as	 secondary	 energy	 resources	 in	

related	energy	 legislation,	on	 the	other	 is	 the	basis	 for	 the	formation	of	a	

holistic	economic	and	legal	mechanism	of	secondary	energy	use	united	by	

a	common	goal	and	principles	of	operation.	

Mechanism of secondary resource use in energy the economic 

and legal aspects. The	 level	 of	 use	 of	 certain	 resources	 for	 energy	

production	 within	 the	 state	 is	 objectively	 determined	 by	 a	 number	 of	

factors:	natural	and	climatic,	political,	economic,	and	 legal1.	Determinants	

for	 the	 development	 of	 secondary	 resource	 use	 is	 the	 existence	 of	 an	

effective	 legal	 mechanism	 and	 based	 on	 it	 -	 the	 system	 of	 economic	

incentives.	Thus,	the	economic	and	legal	mechanism	of	secondary	resource	

                                                           
1	ДжумагельдиеваГ.Д.	Правовое	обеспечение	энергосбережения:	монография	/	НАН	
Украины,	Ин-т	экон.-прав.	исслед.	Донецк:	Юго-Восток.	2011.	374	с.	
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use	in	energy	can	be	understood	as	a	system	of	legal	means	of	influencing	

the	 parties	 to	 the	 relationship,	 which	 encourages	 them	 to	 behave	 in	 a	

socially	 useful	 purpose,	 creating	 a	 regime	 of	 assistance	 to	 meet	 the	

individual	 interests.	 The	 functioning	 of	 such	 a	 mechanism	 is	 effective	

provided	that	the	whole	set	of	legal	remedies	is	reflected	in	the	legislation	

as	 a	 system.	 Relevant	 provisions	 of	 the	 law	 should	 be	 in	 such	 a	

relationship,	when	they	do	not	contradict	and	do	not	duplicate	each	other,	

the	 action	 of	 a	 particular	 group	 determines	 the	 number	 of	 successive	

effects	of	other	rules,	together	they	affect	the	behavior	as	a	whole.		

In	general,	the	consequences	of	the	impact	of	incentives	in	the	field	of	

energy	 production	 are	 divided	 into	 organizational	 and	 economic	 nature	

(organizational	 and	 legal,	 economic	 and	 legal)1.	 The	 organizational and 

legal incentives	 include	 the	 establishment	 of	 a	 preferential	 procedure	 for	

obtaining	 permits;	gaining	 access	 to	power	grids.	 The economic and legal 

incentives	 could	 be	 included	 fixed	 surcharges	 to	 the	 tariff;	 guarantee	 of	

redemption	of	the	entire	amount	of	electricity	at	the	auction	price;	tax	and	

customs	benefits;	low-interest	"green"	loans;	investment	grants;	allocation	

of	 land	 for	 the	 construction	 of	 renewable	 energy	 facilities	 with	 certain	

technical	 parameters	 and	 technical	 conditions	 for	 connection	 to	 the	

electricity	 grid;	 termination	 of	 incentives	 and	 application	 of	 measures	 of	

responsibility	 for	 violation	 of	 the	 legislation	 on	 stimulation	 of	 energy	

production	 with	 the	 use	 of	 alternative	 sources,	 etc.	 In	 general,	 the	

legislation	 regulating	 certain	 aspects	 of	 the	 relationship	 between	

secondary	 resource	 use	 in	 the	 energy	 sector	 applied	 the	 same	

classification.	 At	 the	 same	 time,	 being	 scattered	 on	 the	 legislative	 acts	

having	 the	 various	 purposes	 of	 regulation,	 at	 the	 uncertainty	 of	 the	

general-purpose,	 the	 specified	 means	 are	 not	 system	 and	 do	 not	 form	

uniform	 mechanism.	 This,	 in	 turn,	 prevents	 the	 formation	 of	 functional	

links	between	the	norms	of	energy	legislation,	which	they	provide	for	and	

the	norms	of	environmental,	natural	resource,	tax	legislation,	which	should	

facilitate	their	implementation.	A	systematic	approach	to	the	formation	of	

the	economic	and	legal	mechanism	of	secondary	resource	use	in	the	energy	

sector	 can	 be	 ensured	 by	 introducing	 into	 the	 current	 legislation	

sustainability	 criteria	 as	 a	 basis	 for	 the	 application	 of	 legal	 means	 of	

influencing	the	parties.	The	basis	 for	 forming	 the	system	of	sustainability	

                                                           
1	Ibid.	
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criteria	 is	 the	 provisions	 of	 EU	 Directives	 2009/72/EU	 on	 common	 rules	

for	the	internal	market	in	electricity	and	2018/2001/EU	on	the	promotion	

of	 the	 use	 of	 energy	 produced	 from	 renewable	 energy	 sources.	 These	

criteria	 build	 he	 ground	 for	 addressing	 the	 issues	 of	 permitting	 the	

construction	of	new	generating	capacity;	connection	to	networks;	approval	

by	local	executive	bodies	and	local	self-government	bodies	of	the	location	

of	 energy	 facilities	 on	 the	 territory	 subordinated	 to	 them;	 application	 of	

restriction,	 temporary	prohibition	(suspension)	 or	 termination	 of	 activity	

of	such	objects;	conducting	tenders	for	the	construction	of	new	generating	

capacity	 and	 implementation	 of	 demand	 management	 measures;	

application	of	incentive	measures.	Based	on	the	mentioned	Directives,	the	

target	 criteria	 of	 sustainability	 can	 be	 divided	 into	 groups:	 economic,	

technical,	 social,	 environmental	 criteria.	 Economic and technical	 will	

provide	an	assessment	of	the	economic	effect	of	the	project	for	the	system	

as	 a	 whole;	 reliability	 of	 payback	 of	 the	 project,	 which	 will	 ensure	 the	

stability	of	investment;	compliance	with	technical	requirements	taking	into	

account	 the	 optimal	ranges	of	 operation	of	 the	power	 system	 and	 energy	

security	 factors.	 Social criteria	 include	 a	 preliminary	 analysis	 of	 the	

economic	consequences	of	 the	project	 for	 the	consumer;	opportunities	 to	

use	local	production	facilities	to	form	an	affordable	market	for	equipment	

for	 the	 energy	 company;	 indicators	 of	 additional	 jobs;	 fulfilling	 the	

obligation	 of	 the	 energy	 supplier	 to	 inform	 the	 population	 (end	

consumers)	 in	 an	 accessible	 form	 with	 a	 certain	 frequency	 about	 the	

structure	of	the	fuel	balance	of	the	enterprise,	indicating	the	share	of	each	

energy	source,	environmental	impact,	emissions	of	harmful	substances	and	

greenhouse	 gases.	 Environmental criteria	 should	 take	 into	 account	 the	

energy	efficiency	of	the	project;	the	contribution	of	generating	capacity	to	

reducing	 emissions;	 waste	 generation;	 rational	 use	 of	 land	 resources.	 It	

seems	 appropriate	 to	 determine	 the	 normative	 definition	 when	

considering	a	specific	range	of	issues	of	priority	of	application	of	a	certain	

group	 of	 criteria	 and	 the	 establishment	 of	 the	 relevant	 obligations	 of	

generating	enterprises.	

According	to	these	criteria,	the	authority	of	local	executive	bodies	and	

local	 governments	 to	 agree	 on	 the	 location	 of	 electricity	 facilities	 under	

their	jurisdiction	(Article	10	of	the	Law	of	Ukraine	"On	Electricity	Market"),	

harmonized	 the	 process	 of	 such	 approval	 and	 the	 environmental	 impact	
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assessment	procedure	can	be	specified1.	Failure	to	comply	with	the	criteria	

of	sustainability	and	the	corresponding	obligations	can	be	considered	as	a	

ground	 for	 restriction,	 temporary	 ban	 (suspension)	 or	 termination	 of	

energy	 companies	 (Article	 14	 of	 the	 Law	 of	 Ukraine	 "On	 Electricity	

Market").	 Thus,	 the	 implementation	 of	 these	 criteria	 will	 serve	 as	 a	 basis	

for	improving	the	rules	of	legal	responsibility	in	the	field	of	energy,	subject	

to	 the	 harmonization	 of	 special	 legislation	 with	 the	 general	 rules	 of	 the	

Commercial	 Code	 of	 Ukraine	 on	 administrative	 and	 economic	 sanctions;	

determination	 of	 the	 exhaustive	 range	 of	 authorized	 bodies	 and	 the	

procedure	for	bringing	to	justice.	

Preliminary	analysis	showed	that	among	the	elements	of	the	economic	

and	 legal	 mechanism	 of	 secondary	 resource	 use,	 state	 aid	 will	 be	

significantly	 effective,	 the	 transformation	 of	 which	 from	 sectoral	 to	

horizontal	 will	 promote	 investment	 in	 relevant	 technologies	 without	

distorting	 competition2.	 From	 the	 same	 position,	 it	 is	 important	 to	 study	

the	experience	of	European	countries	in	the	application	of	tax	incentives,	in	

particular	 for	 environmental	 modernization	 of	 industrial	 enterprises	 by	

reducing	 the	 environmental	 tax	 rate	 or	 in	 the	 form	 of	 a	 fixed	 annual	

amount	 of	 compensation	 (tax	 refund);	 introduction	 of	 energy	 taxes	 with	

simultaneous	 replacement	 (or	 reduction	 due	 to	 them)	 of	 taxes	 on	 labor	

and	capital;	establishment	of	indirect	benefits	-	in	the	form	of	accelerated	

depreciation,	 which	 is	 a	 more	 effective	 way	 to	 intensify	 investment	 and	

innovation	 activities,	 as	 the	 entity	 receives	 benefits	 only	 after	 the	 actual	

investment3.	

Efficient legal forms of secondary resource use. The	 organization	

of	activity,	coordination	of	interests	of	subjects	of	secondary	resource	use	

at	 the	 microeconomic	 level	 is	 carried	 out	 within	 the	 legal	 framework	

adequate	to	the	nature	of	these	relations.	

Thus,	 an	 effective	 tool	 could	 be	 investment	 attraction	 to	 the	 state	

budget	 to	stimulate	the	development	of	strategically	 important	sectors	of	

                                                           
1	Про	оцінку	впливу	на	довкілля.	Закон	України	від	23	травня	2017	року	№	2059-VIII.	
Відомості Верховної Ради.	2017.	№	29.	Ст.315.	
2	Ліллемяе	О.Е.	Концепція	поняття	“державна	допомога”.	Право	України.	2018.	№5.	С.	
46	 –	 60;	 Guidelines	 on	 State	 aid	 for	 environmental	 protection	 and	 energy	 2014	 –	 2020:	
Communication	from	the	Commission	No	2014/C/	200/01.	OJ.	C200/1	–	55.	
3	Дутов	М.М.,	Сидоренко	В.В.	Аналіз	останніх	законодавчих	ініціатив	Європейського	
Союзу	 у	 сфері	 енергетичної	 політики:	 енергозбереження	 у	 «Зимовому	 пакеті». 
Економіка та право.	2017.	№	2	(47).	С.	37-50.	
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the	country	to	upgrade	infrastructure,	invest	in	technology,	and	ensure	its	

energy	efficiency	 is	a	public-private	partnership,	the	potential	of	which	is	

currently	 underused1.	 Foreign	 experience	 shows	 that	 the	 public-private	

partnership	 aims	 to	 build	 new	 utilities	 needed	 for	 heat	 and	 electricity,	

reconstruction,	 construction	 of	 energy-efficient	 housing	 and	 energy-

efficient	operation	of	municipal	housing	in	exchange	for	the	right	to	build,	

construction	 (re-equipment)	 of	 schools	 and	 hospitals	 in	 exchange	 for	 the	

right	 commercial	 development	 and	 development	 of	 neighboring	 or	 other	

land	plots.	

Public-private partnerships	 should	 be	 used	 to	 build	 new	 energy	

facilities,	including	green	energy	facilities.	In	this	case,	the	private	partner	

may	 provide	 project	 financing,	 the	 public	 partner	 -	 the	 development	 of	

permits,	design,	and	other	documentation	relating	 to	construction	works;	

the	 possibility	 of	 using	 the	 land	 for	 the	 period	 established	 by	 the	

agreement	concluded	within	the	framework	of	public-private	partnership.	

Concession as	 a	 form	 of	 public-private	 partnership	 is	 an	 effective	

means	 of	 attracting	 private	 sector	 investment	 (cash,	 technological	 and	

technical	 knowledge,	 production	 experience,	 etc.)	 for	 the	 construction	

and/or	management	of	facilities	that	produce	electricity	or	heat	based	on	

certain	types	of	waste	(wood,	straw,	sunflower	husk,	etc.).	The	transfer	of	

landfills	 and	 solid	 waste	 landfills	 to	 concession	 allows	 organizing	 the	

extraction	of	biogas	from	them	and	its	further	energy	use.	The	framework	

for	 this	 established	 by	 the	 Law	 of	 Ukraine	 of	 October	 3,	 2019,	 №	 155-IX	

"On	 Concession",	 which,	 unlike	 the	 previous	 law,	 does	 not	 contain	

restrictions	 on	 the	 transfer	 to	 the	 concession	 of	 waste	 management	

facilities2.	

Certain	 contractual forms	 may	 be	 used	 in	 the	 framework	 of	 state	

programs	 aimed	 at	 upgrading	 fixed	 assets	 of	 energy	 sector	 enterprises,	

according	 to	 which	 the	 purchase	 of	 energy	 equipment	 and	 equipment	 is	

                                                           
1	Ющенко	Н.	В.,	Дячек	В.	В.,	Ковтун	М.	В.	Публічно-приватне	партнерство	в	Україні	та	
європейських	країнах.	Державне управління: удосконалення та розвиток.	2019.	№	9.	
–	 URL:	 http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1485	 (дата	 звернення:	 05.06.2020);	
Токунова	 А.В.	 Державно-приватне	 партнерство	 в	 енергетичній	 сфері:	 досвід	
західноєвропейських	 країн	 (на	 підставі	 практики	 Франції,	 Німеччини	 та	
Великобританії).	Вісник господарського судочинства України.	2015.	№	3.	с.	130-136.	
2	 Zillman	 D.	 N.,	 McHarg	 A.,	 	 Barrera-Hernandez	 L.,	 Bradbrook	 	 A.	 The	 Law	 of	 Energy	
Underground:	Understanding	New	Developments	in	Subsurface	Production,	Transmission,	
and	Storage.	Oxford	:	Oxford	University	Press,	2014.	519	p.	
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carried	out	at	the	public	expense	and	provided	to	enterprises	on	the	basis	

of	 leasing	 by	 open	 tender,	 the	 terms	 of	 which	 must	 be	 reflected	 in	 the	

special	 electronic	 register	 of	 the	 profile	 central	 executive	 body	 in	 open	

access.	 An	 essential	 condition	 should	 be	 the	 possibility	 of	 providing	 real	

security	 for	 the	 return	 on	 the	 cost	 of	 equipment	 provided,	 as	 this	 will	

stimulate	the	formation	of	associations	of	construction	companies,	and	at	

the	same	time	to	strengthen	the	responsible	attitude	to	economic	activity.	

A	 prerequisite	 for	 such	 a	 state	 program	 should	 be	 the	 establishment	 of	

deadlines	for	the	return	of	funds	spent	on	the	purchase	of	equipment	and	

facilities,	as	well	as	liability	for	non-compliance.	

The	 EU	 experience	 shows	 that	 the	 development	 of	 technologies	 in	

energy	 is	 changing the contractual forms	 associated	 with	 their	 use	 in	

economic	activities.	So,	energy-saving	projects	 for	residential	buildings	 in	

Germany	 have	 been	 implemented	 through	 contracting	 as	 a	 subtype	 of	

public-private	partnerships.	The	formation	of	waste	markets	has	led	to	the	

development	 of	 commercial	 intermediation	 in	 this	 area	 thus	 it	 has	 led	 to	

the	 spread	 of	 new	 contractual	 forms,	 in	 particular,	 outsourcing.	 At	 the	

legislative	 level,	 outsourcing	 regulation	 is	 virtually	 non-existent.	 Hence	 -	

the	 need	 to	 outline	 appropriate	 tools	 for	 legal	 regulation	 of	 outsourcing	

relations	 at	 the	 microeconomic	 level,	 the	 definition	 and	 essential	

characteristics	 of	 the	 most	 appropriate	 legal	 means	 in	 the	 mechanism	 of	

economic	 and	 legal	 regulation	 of	 outsourcing	 relations	 in	 the	 energy	

sector;	 economic	 and	 legal	 means	 that	 provide	 the	 optimization	 effect	 of	

outsourcing.	

The	stimulating	potential	of	industrial	and	technological	parks,	which	

can	be	used	both	in	combination	with	such	economic	and	legal	means	as	a	

public-private	partnership	and	independently,	remains	untapped.	

Conclusions. 	 Summing	 up	 we	 present	 the	 peculiarities	of	 providing	

legal	 remedies	 for	 certain	 types	 of	 secondary	 resource	 use	 in	 the	 energy	

sector.	 It	 is	 relevant	 to	 continue	 studying	 the	 provision	 of	 legal	 remedies	

for	 those	 types	 of	 secondary	 resource	 use	 which	 is	 promising	 given	 the	

technical	capabilities	and	economic	feasibility	and	has	significant	features	

for	 the	 country.	 As	 well	 as	 legal	 support	 of	 using	 secondary	 energy	

resources	 (blast	 furnace	 and	 coke	 oven	 gases,	 methane	 gas,	 degassing	 of	

coal	 deposits,	 conversion	 of	 the	 waste	 energy	 potential	 of	 technological	

processes).	

The	 most	 regulated	 issues	 in	 the	 current	 legislation	 are	 the	 use	 of	



104	

methane	 gas	 for	 the	 degassing	 of	 coal	 deposits	 (a	 special	 law	 applies).	

However,	despite	the	fact	that	Ukraine	has	significant,	almost	undeveloped	

methane	 resources	 of	 coal	 deposits	 (9th	 ranks	 in	 the	 world),	 of	 the	 total	

amount	of	extracted	methane	utilized	only	80	million	cubic	meters	(4%	of	

total	 gas	 emissions),	 which	 is	 almost	 4-5	 times	 lower	 than	 European	

indicators1.	This	is	partly	due	to	unjustified	restrictions	on	the	areas	of	its	

use	 -	 only	 at	 the	 place	 of	 extraction	 or	 by	 delivery	 to	 the	 final	 consumer	

through	 gas	 transmission	 networks,	 including	 as	 a	 mixture	 with	 natural	

gas	 (Article	 7	 of	 the	 Law	 of	 Ukraine	 "On	 Gas	 (Methane)	 Coal	 Fields")	

opportunities	to	produce	and	supply	heat	and	electricity.	Another	problem	

is	the	inconsistency	of	the	tax	incentives	declared	in	the	special	Law	with	

the	 norms	 of	 modern	 tax	 legislation.	 The	 regulatory	 mechanism	 for	 the	

realization	 of	 joint	 implementation	 projects,	 within	 which	 methane	

production	can	be	financed	by	law,	needs	to	be	significantly	updated.		

The	formalized	the	approaches	to	energy	secondary	sources	use	in	the	

legal	and	economic	framework.	

Legal regulation of biomass production and use.	Biomass	as	the	type	of	

renewable	 energy	 source	 is	 playing	 an	 increasingly	 important	 role	 in	 the	

energy	 of	 those	 countries	 that	 seek	 to	 increase	 their	 energy	 security,	

contribute	 to	 climate	 protection,	 ensure	 a	 high-quality	 human	

environment	 and	 improve	 the	 use	 of	 resources	 in	 general.	 However,	 in	

Ukraine,	 the	 legal	 regulation	 of	 biomass	 use	 is	 based	 on	 the	 outdated	

concept	 of	 alternative	 energy	 development,	 which	 does	 not	 provide	 a	

differentiated	approach	to	both	stimulating	and	limiting	certain	areas	and	

segments	 of	 such	 energy,	 given	 their	 environmental,	 energy,	 social	 and	

other	 sustainability	 indicators2.	 The	 implementation	 of	 important	 for	

Ukraine	 approaches	 to	 EU	 legislation	 will	 significantly	 improve	 the	

effective	 quality	 of	 legal	 regulation	 in	 the	 field	 of	 production	 and	 use	 of	

biomass	 as	 an	 energy	 source.	 Based	 on	 the	 provisions	 of	 Directive	

2009/28/	 EC,	 biofuels	 covered	 by	 the	 Directive	 must	 meet	 the	

                                                           
1	 Прогнозне	 оцінювання	 та	 хід	 освоєння	 видобування	 нетрадиційних	 джерел	
природного	 газу	 в	 умовах	 конкуренції	 на	 енергетичному	 ринку.	 Міністерство	
енергетики	 та	 вугільної	 промисловості	 України	 НЕК	 «Укренерго»	 Науково-
технічний	 центр	 електроенергетики.	 Київ.	 08.2013.	 URL:	 https://ua.energy/wp-
content/uploads/2018/01/4.-Osvoyennya-vydob_netr_gazu.pdf	 (дата	 звернення	
23.05.2020	р.).	
2	 Трегуб	 О.А.	 Модернізація	 правового	 регулювання	 виробництва	 і	 використання	
біомаси	на	засадах	сталого	розвитку.	Економіка та право.	2019.	№	3	(54).	С.	49–57.	
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sustainability	 criteria.	 Establishing	 such	 criteria	 for	 biofuels	 is	 a	 priority	

for	 modernizing	 the	 legal	 regulation	 of	 biomass	 production	 and	 use	 on	 a	

sustainable	basis.	In	addition	to	the	introduction	of	the	actual	criteria,	it	is	

necessary	 to	 adapt	 the	 energy	 and	 related	 legislation	 (forest,	 land,	

agricultural,	etc.),	which	applies	to	certain	aspects	of	production	and	use	of	

biomass,	which	is	to	eliminate	inconsistencies,	obstacles	to	the	application	

of	 criteria,	 establishing	 targeted	 links	 between	 them	 and	 the	 rest	 of	 the	

law.	 In	 order	 to	 maintain	 a	 balance	 acceptable	 to	 the	 state	 between	 the	

foreign	 and	 domestic	 market	 of	 the	 product,	 it	 is	 necessary	 to	 stimulate	

domestic	 demand	 for	 it,	 in	 particular	 by	 providing	 a	 green	 tariff	 only	 to	

those	electricity	producers	that	consume	sustainable	biofuels.	

Legal support of energy use of household waste. Ukraine	 is	

characterized	by	the	use	of	household	waste	by	incineration.	At	the	same	

time,	the	combustion	method	has	numerous	environmental	disadvantages	

and	 rather	 low	 energy	 potential.	 As	 a	 result,	 EU	 legislation	 tends	 to	

increase	 the	 "pressure"	 on	 such	 activities,	 in	 particular	 by	 increasing	 the	

operation	 requirements	 of	 incinerators	 (Directive	 2010/75/EU	 on	

industrial	 emissions)	 and	 encouraging	 the	 Member	 States	 to	 introduce	

payments	and	restrictions	on	waste	incineration.	A	modern	alternative	to	

incinerating	 household	 waste	 is	 to	 make	 solid	 renewable	 fuel	 (known	 as	

RDF	fuel)	from	it.	However,	a	prerequisite	for	the	production	of	RDF	fuel	is	

a	well-established	scheme	of	separate	waste	collection.	Even	at	the	initial	

stage,	the	population	must	select	all	hazardous	(batteries,	pharmaceuticals,	

mercury-containing	 items,	 etc.)	 and	 recyclable	 elements	 (paper,	 metal,	

glass,	and	plastic).	Therefore,	one	of	the	priority	steps	towards	regulating	

the	relationship	on	the	production	of	RDF	fuel	on	the	basis	of	sustainable	

development	 is	 to	 establish	 requirements	 for	 the	 composition	 and	

properties	 of	 this	 fuel,	 harmonized	 in	 particular	 with	 the	 European	

standard	EN	15359:	2011	"Solid	Renewable	Fuels	(SRF).	Specification	and	

classification	".	In	addition,	at	the	legislative	level,	it	is	necessary	to	develop	

criteria	 for	 the	 feasibility	 of	 producing	 RDF	 fuel	 in	 order	 to	 optimize	 the	

number	and	geographical	 location	of	plants	 for	 its	production	of	 this	 fuel	

and	to	prevent	future	overcapacity	and	shortage	of	raw	materials.		

The	 risks	 associated	 with	 the	 implementation	 of	 EU	 law	 on	 separate	

collection	and	recycling	of	household	waste	also	need	to	be	assessed.	Such	

changes	 will	 increase	 the	 inflow	 of	 investment	 in	 more	 advanced	

technologies,	the	introduction	of	which	may	reduce	the	profitability	of	RDF	

fuel	production.	
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Given	the	environmental	and	other	benefits,	as	well	as	EU	legislation	

on	waste	and	in	the	field	of	RES,	the	deepening	of	energy	use	of	household	

waste	of	organic	origin	seems	justified.	

In	this	perspective,	the	energy	properties	of	bio-waste	(biodegradable	

waste)	 and	 biogas	 contained	 in	 landfills	 and	 landfills	 deserve	 attention.	

Reducing	 the	 volume	 of	 bio-waste	 disposal	 is	 a	 key	 goal	 pursued	 by	 EU	

waste	 legislation	 (Directive	 2008/98	 /	 EC	 on	 waste	 and	 Directive	

1999/31/EC	on	waste	disposal).	 In	sorted	form,	such	waste	can	be	a	raw	

material	 for	 the	 production	 of	 liquid	 and	 gaseous	 fuels,	 in	 particular	 for	

cogeneration	plants.	It	should	be	noted	that	Ukraine	is	obliged	to	bring	the	

regulatory	requirements	for	its	landfills	and	landfills	in	line	with	Directive	

1999/31/EC	on	the	disposal	of	waste,	 including	the	collection,	 treatment,	

and	use	of	gases	at	those	that	accept	bio-landfills-waste.	

Based	on	the	above	arguments	and	described	methodology,	our	next	

steps	 will	 be	 the	 determination	 of	 the	 peculiarities	 of	 providing	 legal	

remedies	for	certain	types	of	secondary	resource	use	in	the	energy	sector;	

substantiation	 of	 directions	 of	 its	 modernization	 for	 the	 purpose	 of	

maintenance	of	sustainable	development	of	this	sphere. 

	
	

2.2. The general theoretical and methodological basis of the 
decision-making process policy1 

 
Domestic	 and	 foreign	 researchers	 in	 the	 field	 of	 political	 science,	

studying	the	process	of	political	decision-making,	analyze	it	at	three	main	

levels:	global,	state	and	substate.	The	global	level	reflects	the	international	

nature	 of	 the	 activities	 of	 states	 including	 the	 global	 conditionality	 of	

political	decision-making,	in	which	international	organizations,	institutions	

and	norms	reduce	the	anarchy	of	the	political	decision-making	process	in	

the	 state;	 it	 is	 formed	 under	 the	 influence	 of	 the	 construction	 and	

replication	 of	 images	 of	 states	 and	 the	 international	 generally.	 The	 state-

level	 reflects	 the	 degree	 of	 unity	 that	 is	 achieved	 with	 the	 joint	

participation	of	both	the	state	and	the	entire	national	community	of	people	

in	 political	 decision-making	 and	 the	 formation	 of	 a	 response	 to	 the	

challenge	posed	by	the	international	environment.	Not	only	the	state	level,	

                                                           
1	 Автор	 підрозділу:	 Lisiy A.O., Azov	 Maritime	 Institute	 National	 University	 «Odessa	
Maritime	Academy»,	Mariupol,	Ukraine.	
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which	 considers	 the	 attributes	 of	 the	 state	 as	 a	 system	 of	 different	

institutions	with	their	inherent	features	of	political	decision-making	has	to	

be	 noted	 but	 also	 the	 substate	 level,	 which	 envisages	 the	 interaction	 of	

public,	individuals	and	state	actors	in	political	decision-making.	

The	 attempt	 to	 combine	 data	 in	 the	 political	 decision	 theory	

development	 has	 become	 neoclassical	 realism,	 which	 seeks	 to	 provide	 a	

clear	 answer	 to	 the	 following	 questions:	 how	 states,	 political	 institutions	

and	 political	 leaders	 assess	 external	 and	 internal	 threats	 and	

opportunities;	why	there	are	differences	in	the	perception	of	these	threats;	

who	selects	acceptable	or	unacceptable	alternatives	 in	political	decisions;	

the	extent	to	which	domestic	actors	influence	foreign	and	domestic	policy;	

to	what	extent	they	can	change	the	behaviour	of	the	state	contrary	to	the	

forecasts	 of	 the	 theory	 of	 forces	 and	 threats	 balance;	 how	 the	 state	 can	

mobilize	 the	 necessary	 resources	 for	 foreign,	 domestic	 and	 national	

security	policy1.	

The	 most	 important	 task	 of	 neoclassical	 realism	 is	 the	 development	

and	 implementation	 of	 an	 analysis	 of	 the	 domestic	 sphere	 (the	 so-called	

internal	environment	of	political	decision-makers)	in	political	science,	the	

study	of	the	ideological	dimension	of	politics	and	intangible	measurements	

of	 state	 power.	 This	 will	 allow	 a	 more	 thorough	 understanding	 of	 the	

nature	 of	 the	 political	 decision-making	 process	 through	 the	 analysis	 of	

external	 and	 internal	 environments	 of	 the	 state	 (independent	 and	

dependent	variables),	determine	the	prognostic	significance	of	how	states	

not	 only	 perceive	 but	 also	 imagine	 their	 environment,	 their	 risks	 and	

opportunities	and	determine	their	political	decisions.	

Each	level	of	analysis	of	political	decision-making	has	its	own	subject	

area,	 which	 is	 associated	 with	 the	 allocation	 of	 certain	 determinants	 that	

affect	the	political	decision-making	process.	The	determinants	of	the	state	

and	substate	levels	influence	the	political	decision,	which	is	formed	in	the	

conditions	of	the	determinants	of	the	global	level.	

At	 the	 level	 of	 global	 determinants,	 there	 is	 a	 constant	 process	 of	

assessing	 the	 threat	 to	 the	 state	 from	 its	 anarchic	 international	

environment:	the	state	receives	a	challenge	from	the	external	environment	

(displacement	 in	 the	 distribution	 of	 power,	 intentions	 of	 other	 actors),	

                                                           
1	Kovalchuk	T.	Civil	society:	essence	and	tendencies	of	development.	Kyiv,	1995.	18	p.	
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communicas	it	through	the	prism	of	own	perceptions	and	motives,	as	well	

as	makes	a	political	decision	on	the	necessary	responses	to	the	challenge.	

The	 main	 actor	 that	 perceives	 external	 pressure	 is	 the	 state,	 which	

makes	political	decisions	under	the	 influence	of	determinants	at	both	the	

global	 and	 domestic	 levels.	 It	 relays	 to	 society	 its	 understanding	 of	 the	

challenge	and	necessary	answers.	This	retransmission	aims	to	concentrate	

the	 resources	 of	 society	 and	 transfer	 them	 to	 the	 state	 for	 the	

implementation	of	a	political	decision.	It	uses	the	instruments	available	in	

the	 state	 (institutional,	 ideological),	 which	 depend	 on	 how	 powerful	 the	

state	is	to	force	society	to	give	part	of	its	resources	and	how	much	society	

can	be	mobilized.	

The	 state	 is	 represented	 by	 the	 executive,	 including	 the	 head	 of	 the	

government,	 ministers	 and	 officials	 responsible	 for	 ensuring	 foreign	 and	

domestic	policy,	especially	in	the	field	of	security.	The	executive	branch	is	

at	 the	 junction	 of	 the	 state	 and	 the	 international	 system,	 which	 owns	

information,	 the	 best	 provided	 for	 the	 perception	 of	 systemic	 constraints	

and	 the	 determination	 of	 the	 national	 interest.	 The	 executive	 branch	 is	

potentially	 autonomous	 from	 society	 but	 maintains	 a	 constant	 dialogue	

with	internal	actors	(legislature,	political	parties,	economic	sectors,	classes,	

or	 society	 at	 large)	 to	 mobilize	 and	 use	 society's	 resources	 to	 implement	

political	 decisions.	 Thus,	 the	 determinants	 of	 the	 state	 level	 are	

"transitional",	as	they	are	at	the	junction	between	the	determinants	of	the	

global	 level	(independent	variables)	and	the	determinants	of	the	substate	

level	 (dependent	 variables).	 The	 structure	 of	 internal	 actors	 affects	 the	

strength	and	speed	of	their	influence:	the	more	they	are	united,	that	is,	the	

more	individuals	trust	each	other,	the	faster	they	can	develop	one	opinion	

and	the	more	effectively	defend	it1.	

The	 substate	 level	 of	 determinants	 is	 the	 influence	 of	 more	 private	

forces	 on	 the	 formation	 of	 political	 decisions	 in	 the	 state.	 It	 outlines	 the	

processes	 of	 social	 mobilization	 and	 foreign	 and	 domestic	 policy,	

influences	the	assessment	of	leaders	of	international	threats,	opportunities	

and	 policies	 they	 pursue.	 The	 process	 of	 obtaining	 the	 society	 resources	

depends	 on	 a	 number	 of	 internal	 conditions	 of	 influence	 of	 social	 actors	

and	interest	groups,	the	degree	of	social	autonomy	from	the	state	and	the	

level	of	social	cohesion.	Domestic	actors	may	determine	the	interpretation	

                                                           
1	Kornienko	V.	Legal	bases	of	civil	society	of	modern	Ukraine.	Odesa,	2007.	206	p.	
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of	 national	 interests	 (when	 information	 about	 the	 international	 environ-

ment	 is	 uncertain	 and	 the	 state	 is	 dependent	 on	 domestic	 actors),	 which	

can	lead	to	dysfunctional	policy	decision	as	soon	as	international	impulses	

are	ignored	or	misinterpreted.	

The	 personal	 characteristics	 of	 the	 leader	play	a	 fundamental	 role	 in	

the	 analysis	 of	 political	 decision-making.	 The	 level	 of	 its	 influence	 may	

depend	 on:	 different	 types	 of	 political	 regimes,	 the	 leader's	 interest	 in	 a	

particular	policy,	the	degree	of	a	crisis	of	the	political	situation	(most	crisis	

situations	 will	 be	 resolved	 with	 maximum	 involvement	 of	 the	 leader),	

features	 of	 the	 political	 leader,	 their	 experience,	 leadership	 style,	

involvement	in	certain	social	groups,	etc.1	

The	substate	level	also	includes	the	study	of	ideology	in	describing	the	

political	 decision-making	 process.	 Ideology	 or	 ideological	 advantages	

through	socialization	have	an	impact	on	individuals,	make	up	their	system	

of	 beliefs	 and	 convictions,	 and	 allow	 them	 to	 interact	 more	 effectively	 in	

the	political	decision-making	process.	

It is necessary to consider the determinants of political decision-

making at the global level.	 In	order	for	a	state	to	successfully	make	and	

implement	a	political	decision,	 it	 is	essential	 to	adequately	assess	its	own	

strength	 in	 accordance	 with	 its	 goals.	 The	 strength	 of	 the	 state,	 which	 is	

assessed	in	relation	to	other	actors,	is	the	most	important	determinant	of	

the	 state.	 The	 problem	 is	 that	 it	 can	 be	 interpreted	 differently	 and	

therefore	measured.	

Power	 is	 understood	 as	 the	 possession	 of	 military	 and	 economic	

resources	by	the	state.	The	factor	of	resources	ownership	can	increase	or	

decrease	 the	 power	 of	 the	 state,	 which	 includes	 the	 following	 elements:	

geographical	 location,	 natural	 resources,	 industrial	 development,	 state	

readiness	for	war,	population,	national	character,	quality	of	diplomacy.	The	

political	 aspect	 of	 power	 is	 manifested	 as	 "the	 psychological	 relationship	

between	those	who	possess	it	and	those	to	whom	it	applies."	This	gives	the	

former	the	opportunity	to	control	the	actions	of	the	latter	by	the	influence	

they	 exert	 on	 their	 minds.	 Strength	 is	 also	 defined	 through	 the	 notion	 of	

capabilities,	 which	 include	 "economic,	 military	 and	 other	 components."	 It	

is	understood	as	an	instrument	of	the	state,	i.e.	it	acts	as	a	control	over	the	

resources	 used	 to	 ensure	 security	 in	 an	 anarchic	 international	

                                                           
1	Borisenko	L.	Technologies	of	public	relations.	Consulting in Ukraine.	2008.	№	3	(44).	
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environment.	Power	is	a	relative	concept,	 it	 is	not	the	fact	of	control	over	

resources	 that	 is	 important,	 but	 the	 control	 over	 a	 larger	 number	 of	

resources	 than	 another	 actor	 owns.	 Therefore,	 the	 power	 has	 to	 be	

understood	through	such	an	aspect	as	the	influence	of	ideals,	values,	rights	

and	 freedoms	in	society	and	the	state.	The	more	these	or	 those	 ideas	are	

widespread	 in	 society	 and	 in	 the	 world,	 the	 greater	 their	 power	 and	

contribution	to	the	political	decision-making	process.	

The	 political	 decision-making	 process	 is	 influenced	 by	 the	 state's	

participation	 in	 the	 activities	 of	 international	 institutions	 and	 organiza-

tions.	 Involvement	 in	 their	 activities	 is	 based	 on	 the	 fact	 that	 states	 can	

overcome	their	inherent	selfishness	and	conflict	through	various	forms	of	

cooperation.	 Therefore,	 the	 policy	 of	 states	 among	 its	 main	 priorities	 is	

aimed	 at	 peace	 and	 increase	 mutual	 benefits	 from	 interaction	 with	 other	

actors.	

Ukraine,	 relying	more	 on	 state	 resources	and	 regional	potential	 than	

on	global	capabilities,	seeks	to	change	 the	balance	of	power	 in	 its	 favour,	

but	 also	 to	 become	 part	 of	 the	 most	 influential	 international	 institutions,	

use	the	potential	of	the	UN,	maintain	a	constant	dialogue	with	alliances	and	

blocs,	 which	 has	 to	 become	 a	 prerequisite	 for	 the	 successful	 imple-

mentation	of	political	decisions.	

Organized	 as	 the	 balance	 of	 power	 and	 international	 institutions,	

international	 anarchy	 provides	 states	 for	 considerable	 freedom	 in	

determining	their	security	interests,	and	the	relative	distribution	of	power	

determines	 the	 parameters	 for	 political	 decision-making.	 The	 very	

definition	 of	 the	 strength	 and	 intentions	 of	 other	 states	 encounters	

predictable	difficulties.	Leaders'	anticipations	and	perceptions	can	hinder	

the	 timely	 and	 objective	 response	 or	 adaptation	 of	 policy	 decisions	 to	

changes	in	the	situation.	In	addition,	leaders	are	always	faced	with	a	two-

tier	game	in	the	development	and	implementation	of	political	decisions:	on	

the	 one	 hand,	 they	 must	 influence	 the	 external	 environment,	 but,	 on	 the	

other	 hand,	 they	 must	 create	 social	 ideas	 that	 would	 mobilize	 resources	

from	within,	work	through	the	prism	of	existing	domestic	institutions	and	

encourage	the	key	supporters.	

Another	difficulty	in	making	a	political	decision	in	the	state	is	the	fact	

that	 changes	 in	 the	 political	 system	 can	 occur	 in	 a	 gradual	 change	 in	 the	

balance	of	power,	but	can	also	manifest	 itself	 in	the	form	of	force	majors,	

such	 as	 a	 sudden	 escalation	 of	 the	 crisis.	 The	 intersubjective	 ideas	 about	
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the	political	system	are	formed	having	some	balancing	systems	in	certain	

periods	of	time	due	to	the	inertia	of	its	existence	in	the	mass	consciousness	

to	 distort	 the	 perception	 of	 state	 magnitude	 and	 nature	 of	 threats	 and	

opportunities	arising	from	the	political	environment.	

It is necessary to consider the determinants of political decision-

making at the state level.	 The	 state-level	 of	 political	 decision-making	

includes	 determinants,	 the	 various	 effects	 of	 which	 allow	 assessing	 the	

extent	 to	 which	 the	 state,	 as	 a	 central	 institution	 that	 shapes	 political	

strategy,	 is	 independent	 of	 the	 action	 of	 determinants	 at	 the	 global	 and	

substate	levels.	

Political	 decision-making	 at	 the	 state	 level	 allows	 assessing	 how	

effectively	 the	 state	 determines	 its	 national	 interests	 and	 upholds	 the	

corresponding	 decisions	 in	 politics	 while	 relying	 on	 the	 state	 apparatus.	

Political	 decisions	 are	 based	 on	 an	 assessment	 of	 the	 relative	 strength	 of	

the	 state	 in	 terms	 of	 internal	 constraints	 (the	 difficulty	 of	 reconciling	 the	

interests	 of	 both	 state	 institutions	 and	 social	 forces).	 This	 process	 takes	

place	 in	 the	conditions	of	constant	dialogue	with	other	 internal	actors,	as	

well	 as	 in	 the	 conditions	 of	 obstacles	 in	 perceiving	 the	 threat,	 defining	

strategy	 and	 implementing	 the	 political	course.	 In	 addition,	 there	may	 be	

competition	between	state	institutions,	which	affects	the	determination	of	

whose	views	and	interests	will	be	primarily	implemented	in	politics.	

When	the	forces	of	the	state	are	sufficiently	united	at	the	global,	state	

and	 domestic	 levels,	 it	 is	 not	 limited	 in	 assessing	 threats	 and	 making	 a	

counter-balancing	political	decision,	while	any	fragmentation	leads	to	limi-

ting	the	state's	ability	in	politics.	Restrictions	on	government	assessment	of	

threats	 can	 affect	 inappropriate	 political	behavior	 when:	 leaders	respond	

to	 secondary	 threats	 but	 do	 not	 respond	 to	 primary	 ones;	 the	 political	

response	of	the	state	is	limited	to	taking	only	domestic	measures	without	

similar	 international	 efforts	 due	 to	 lack	 of	 resources;	 strengthening	 the	

international	 position	 of	 the	 state	 leads	 to	 a	 greater	 extent	 to	 the	

realization	of	the	interests	of	individual	social	groups.	

The	 state's	 assessment	 of	 its	 relative	 strength	 demonstrates	 how	

successfully	 it	 coordinates	 and	 manages	 political	 institutions	 in	 their	

dialogue	 with	 social	 forces	 in	 order	 to	 make	 such	 political	 decisions	 that	

are	best	сorrespond	to	national	interests.	

When	 making	 political	 decisions	 at	 the	 state	 level,	 it	 is	 important	 to	

keep	 in	 mind	 that	 they	 are	 the	 result	 of	 coordination	 and	 the	



112	

institutionalized	 concern	 between	 the	 state	 and	 society.	 Society	 is	 not	

capable,	 due	 to	 internal	 fragmentation,	 of	 mobilizing	 the	 necessary	

resources	and	directing	them	to	the	realization	of	common	interests.	 It	 is	

beyond	 the	 system	 of	 international	 relations	 to	 delegate	 the	 right	 to	

conduct	 foreign	and	domestic	policy	to	 the	state	elite	without	 the	help	of	

state	 processing	 of	signals	 of	 the	 international	 system,	 its	 ideological	and	

mobilizing	capabilities	to	determine	a	generalized	position	in	response.	

The	 degree	 of	 the	 state	 autonomy	 to	 influence	 the	 social	 institutions	

varies	in	different	states	and	at	different	times.	These	variations	determine	

how	 the	 state	 responds	 to	 environmental	 pressures	 and	 external	

challenges	(whether	it	is	timely	and	effectively	or	not).	Many	states	do	not	

necessarily	 function	 as	 "unitary"	 actors.	 Disagreements	 between	 the	

political	elite	over	the	nature	and	scale	of	external	threats,	declining	social	

cohesion,	 and	 increasing	 state	 vulnerability	 to	 external	 threats	 constrain	

the	state	sability	to	respond	to	environmental	pressures.	

However,	 the	 process	 of	 constantly	 increasing	 the	 autonomy	 of	 the	

state	encounters	internal	contradictions:	the	danger	of	losing	control	over	

the	regions	(the	need	to	 find	the	 limits	of	state	centralization),	 inefficient	

bureaucracy,	 which	 can	 hinder	 innovation	 and	 competitiveness,	 low	

political	participation,	directly	affects	the	legitimacy	of	government,	due	to	

the	 formation	 of	 a	 new	 political	 culture.	 The	 efficiency	 of	 the	 process	 of	

making	 and	 implementing	 political	 decisions	 depends	 on	 the	 extent	 to	

which	the	modern	Ukrainian	political	system	will	be	able	to	find	a	balance	

between	autonomy	and	various	forms	of	public	initiative	involvement.	

Although	the	state	is	a	central	actor	in	political	decision-making,	 it	 is	

influenced	 by	 many	 public	 and	 international	 actors.	 The	 state	 needs	 to	

mobilize	the	resources	of	society	to	implement	political	decisions.	In	order	

to	increase	the	mobilization	capacity,	the	state	must	constantly	strengthen	

the	 cohesion	 of	 the	 elite	 and	 the	 cohesion	 of	 society,	 which	 show	 the	

degree	of	 state	cohesion.	The	 cohesion	 of	 society	 affects	 the	 degree	 of	 its	

mobilization:	the	more	society	is	aware	of	its	unity,	the	more	effectively	it	

is	 mobilized.	 To	 increase	 mobilization	 capacity,	 the	 state	 seeks	 to	 reduce	

those	 barriers	 that	 arise	 in	 the	 way	 of	 mobilization.	 Overcoming	 the	

barriers,	environmental	pressure	gets	the	answer	to	the	question	if	 it	 is	a	

strategic	 choice	 of	 the	 elite	 in	 the	 form	 of	 political	 decision-making.	 The	

choice	can	be	optimal	(the	state	receives	the	amount	of	resources	needed	

to	 maintain	 and	 improve	 its	 position	 in	 the	 world),	 overestimated	 (the	
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state	 receives	 sufficient	 resources	 to	 maintain	 its	 status	 quo	 and	

significantly	improve	its	position),	and	underestimated	(the	state	does	not	

receive	enough	resources	to	protect	its	status	quo	and	become	the	subject	

of	expansion).	

The	 increase	 in	 the	 mobilization	 capacity	 of	 the	 modern	 Ukrainian	

state	is	manifested	in	the	involvement	of	increasing	public	resources	in	the	

process	 of	 the	 country	 modernization.	 This	 process	 faces	 difficulties,	

internal	 barriers	 to	 the	 passage	 of	 "signals"	 from	 the	 international	

environment	 to	 social	 groups	 and	 the	 reverse	 influence	 on	 political	

decision-making:	

1.	Polarization	on	various	grounds	of	the	Ukrainian	population	(social,	

economic,	ethno-confessional,	etc.).	

2.	 The	 problem	 of	 political	 decisions	 legitimacy	 in	 the	 minds	 of	 the	

population	 in	 conditions	 of	 low	 political	 activity	 and	 a	 highly	 centralized	

state	structure.	

3.	 The	 problem	 of	 reaching	 a	 consensus	 between	 the	 state	 and	 the	

main	socio-economic	groups	of	society.	

Political	 decision-making	 takes	 place	 in	 an	 environment	 of	 constant	

assessment	 of	 threats	 that	 are	 coherent	 and	 complex.	 State	 leaders	 often	

make	 political	 decisions	 based	 on	 one	 level	 of	 threat,	 but	 the	

implementation	 of	 these	 decisions	 affects	 threats	 at	 another	 level.	 By	

focusing	 on	 only	 one	 level	 of	 threat,	 the	 state	 (diplomats,	 intelligence,	

senior	 officials,	 etc.)	 may	 not	 understand	 the	 motives	 and	 intentions	

behind	the	political	behaviour	of	another	actor,	such	as	the	state,	targeting	

another	level	of	threat	(counter-terrorism	at	national	or	global	levels,	etc.).	

It is essential to consider the determinants of political decision-

making at the substate level.	 Determinants	 of	 political	decision-making	

at	the	substate	level,	depending	on	their	place	in	the	formation	of	political	

decisions	define	 the	environment	of	political	 decision-making.	Depending	

on	the	degree	of	cohesion	and	mobilization,	this	environment	can	minimize	

or	maximize	"obstacles"	in	the	perception	of	the	state	of	various	impulses	

from	the	environment.	

Political	institutions	have	different	influences	on	the	political	decision-

making	process.	First,	the	degree	of	their	influence	depends	on	the	degree	

of	 cohesion	 of	 political	 and	 social	 institutions,	 the	 coordination	 of	 joint	

actions,	and	secondly,	the	degree	of	their	influence	depends	on	the	level	of	

their	participation	in	the	political	process.	
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The	 following	 forms	 of	 institutionalization	 of	 political	 participation	

can	be	distinguished:	

1.	 Involvement	 of	 non-state	 actors	 (business	 structures,	 mass	 media,	

educational	 and	 expert	 communities,	 etc.)	 in	 the	 discussion	 and	

development	of	political	decisions.	

2.	 Increasing	the	role	of	 the	media,	 including	online	publications	and	

Internet	 platforms	 (forums,	 blogs,	 social	 networks)	 in	 the	 formation	 of	

domestic	 information	 environment	 for	 political	 decision-making.	 The	

media	 are	 becoming	 an	 alternative	 platform	 for	 conveying	 information	

from	the	state	to	society	and	from	society	to	the	state.	

3.	Implementation	of	reasonable	control	or	counteraction	to	attempts	

of	 reasonable	 control	 by	 foreign	 non-governmental	 organizations	 and	

private	 foundations	 on	 the	 territory	 of	 Ukraine	 in	 order	 to	 prevent	 their	

influence	on	the	domestic	environment	of	political	decision-making1.	

The	mobilization	of	the	substate	environment	by	the	state	reveals	the	

degree	 of	 interest	 and	 actual	 participation	 of	 the	 population	 in	 political	

decision-making.	 Its	 level	 can	 range	 from	 complete	 disinterest	 and	

ignorance	to	active	protests	(e.g.,	embassy	picketing,	demonstrations).	

The	state	is	able	to	increase	or	decrease	the	level	of	mobilization	of	the	

population	 through	 the	 spread	of	appropriate	 ideology,	maintaining	 state	

nationalism,	creating	the	image	of	the	enemy.	The	determinant	of	sub-state	

mobilization	 assesses	 the	 internal	 "background"	 or	 environment	 of	

political	 decision-making	 can	 be:	 the	 degree	 of	 publicity	 and	 openness	 of	

policy,	opportunities	and	forms	of	influence	on	public	opinion,	channels	of	

communication	 between	 state	 and	 social	 forces,	 the	 nature	 and	 level	 of	

lobbying	as	a	way	to	influence	decision-making.	This	environment	depends	

on	 the	 general	 socio-political	 and	 economic	 situation,	 the	 socio-

psychological	 climate	 in	 society,	 and	 the	 ideological	 preferences	 of	 the	

population.	

The	 issues	 of	 mobilizing	 the	 population	 in	 the	 implementation	 of	 a	

political	 decision	 in	 the	 Ukrainian	 context	 are	 that	 there	 are	 various	

domestic	"obstacles"	to	those	initiatives	fulfilment	that	come	from	the	state	

or	public	 structures.	 It	 is	possible	 to	outline	 the	most	 important	of	 them:	

bureaucratization	 and	 corruption	 in	 the	 process	 of	 implementing	 public	

                                                           
1	 Nizhnik	 N.,	 Pashko	 L.,	 Oluyko	 V.,	 Kindzersky	 S.	 Business	 communication	 in	 the	 field	 of	
public	administration.	Khmelnytsky:	Polygraphist	LLC,	2005.	195	p.	
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initiatives	in	the	political,	social	or	economic	spheres;	insignificant	political	

diversity,	 insufficient	 representation	 of	 political	 parties	 in	 the	 parliament	

and	low	functional	maturity	of	the	legislative	branch	(lack	of	modern	types	

of	parties	and	their	participation	in	decision-making	at	the	state	level);	the	

underdeveloped	 political	 culture	 of	 participation	 creates	 problems	 in	

making	 a	 political	 decision,	 as	 the	 political	 system	 does	 not	 receive	

information	at	 its	"entrance";	socio-economic	problems	of	the	majority	of	

the	population,	which	prevent	it	from	responding	to	political	initiatives.	

Nevertheless,	 relatively	 new	 forms	 of	 social	 mobilization	 are	 being	

developed,	 which,	 due	 to	 their	 innovative	 basis,	 do	 not	 fall	 under	 the	

influence	of	internal	"obstacles":	youth	political	organizations	of	the	entire	

political	 spectrum	as	carriers	of	 a	 new	political	culture;	 Internet	space	of	

mass	 communications;	 national	 public	 actions	 (actions	 against	 special	

signals	on	cars	of	state	officials,	anti-corruption	campaigns	in	mass	media).	

For	 the	 sub-state	 level	 of	 political	 decision-making,	 it	 is	 especially	

important	 to	 take	 into	 account	 the	 individual	 characteristics	 of	 political	

leaders.	 A	 political	 leader	 is	 a	 person	 who	 is	 directly	 responsible	 for	

making	a	political	decision.	The	direction	of	the	political	vector,	the	content	

of	 the	 foreign	 and	 domestic	 policy	 of	 the	 state	 depends	 on	 the	 political	

choice.	

New	 forms	 of	 social	 mobilization	 have	 led	 to	 the	 refinement	 of	 the	

research	 methodology	 of	 PR	 activities,	 evaluation	 of	 its	 effectiveness	 in	

political	decision-making.	

The	 methodology	 of	 PR-research	 includes	 a	 set	 of	 sequential	

procedures,	various	techniques	and	activities	aimed	at	achieving	the	goals	

and	 objectives	 of	 the	 enterprise,	 which	 define	 the	 goals	and	 objectives	 of	

PR-research.	Figure	1	shows	a	model	of	PR	research	methodology.	

The	main	objectives	of	the	study	of	PR	activities	are	as	follows:	

-	optimization	of	contacts	with	the	target	audience;	

-	development	of	an	action	plan	for	a	PR	company	aimed	at	positioning	

the	organization	and	its	evaluation.	

The	 organization	 of	 PR-activities	 of	 enterprises	 involves	 solving	 the	

following	tasks	(Fig.	2):	
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Fig. 1. Model of research methodology of PR-activity 

Goals:	optimization	of	contacts	with	the	target	audience;	
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Fig. 2. Tasks of enterprises PR-activities  

	

	

On	the	basis	of	the	goals	and	tasks	the	methodological	approaches	to	

research	 the	 enterprises	 PR-activity	 have	 been	 defined.	 Two	 metho-

dological	 approaches	 -	 normative	 and	 analytical	 -	 are	 used	 to	 study	 PR	

activities.	When	using	the	normative	approach,	the	emphasis	 is	placed	on	

identifying	the	essential	characteristics	that	reflect	the	functional	aspect	of	

PR	activities.	Within	the	analytical	approach,	the	PR	activity	is	considered	

as	the	essence	of	the	studied	phenomenon	(Fig.	3).		

The	study	of	PR-activity	involves	the	implementation	of	certain	stages:	

theoretical,	methodological,	and	procedural	(Fig.	4):	
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Fig. 3. Methodological approaches to the PR activities research 

	

	
 

Fig. 4. Stages of the PR-activity research 

	

The	 above	 stages	 of	 the	 study	 of	 the	 PR	 activities	 are	 implemented	

through	 the	 management	 of	 information	 resources,	 planning	 and	 consis-

tent	 implementation	of	operations	and	procedures	of	the	PR	activities.	At	

the	 theoretical	 stage,	 the	 examination	 and	 analysis	 of	 the	 goals	 and	

objectives	 of	 PR	 activities	 are	 conducted.	 The	 methodical	 stage	 is	

characterized	by	the	following	operations1:	

-	development	and	planning	of	the	PR-campaign;	

-	creation	of	"information	drives";	

                                                           
1	 Tikhomirova	 E.	 Actual	 problems	 of	 formation	 and	 development	 of	 the	 European	
information	space:	monograph.	Lutsk:	VMA	"Teren",	2012.	354	p.		
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-	establishing	links	(contacts)	with	target	audiences;	

-	conducting	the	PR	campaign;	

-	current	monitoring	and	control	of	the	effectiveness	of	actions	during	

PR-events.	

The	 procedural	 stage	 involves	 the	 implementation	 of	 practical	

activities	to	achieve	the	goals	and	includes	the	effectiveness	of	PR	activities	

assessment	 and	 analysis	 of	 prospects	 for	 further	 development	 of	

established	relationships	with	target	audiences.	

	The	PR-activity	involves	the	implementation	of	three	main	functions:	

control	 of	 the	 thoughts	 and	 behavior	 of	 the	 target	 audience,	 establishing	

feedback	 with	 the	 target	 audience,	 the	 formation	 of	 mutually	 beneficial	

relations	between	the	company	and	the	target	audience	(Fig.	5).	

	

	
	

Fig. 5. Functions of the PR-activity 
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In	the	study	of	PR-activities	of	economic	entities	the	different	ways	to	

obtain	information	about	their	interaction	with	target	audiences	and	their	

relationship	 to	 the	 organization	 as	 a	 whole,	 applying	 different	 research	

methods	and	instruments,	which	are	characterized	by	diversity,	are	used.	

PR	 research	 methods	 can	 be	 divided	 into	 three	 main	 groups:	 desk	

research,	 field	 research	 and	 communication	 audit.	 	 In	 this	 case,	 desk	

research	is	qualitative,	and	field	research	and	communication	audit	refer	to	

quantitative	research.	Research	on	PR	activities	is	divided	into	qualitative	

and	 quantitative.	 Qualitative	 are	 studies	 that	 use	 descriptive	 and	

informational	methods.	Quantitative	research,	on	the	contrary,	allows	the	

use	of	mathematical	analysis,	i.e.	their	results	are	measurable1.	

Research	 on	 all	 the	 above	 parameters	 is	 called	 general	 (total).	 The	

study	 of	 one	 parameter	 is	 local	 (point).	 Sociological	 research	 of	 a	 limited	

array	of	data	on	all	parameters	is	selective.	

Quantitative	 research	 is	 mainly	 descriptive;	 it	 serves	 to	 study	 the	

objective,	quantifiable	characteristics	of	the	behaviour	of	target	audiences	

in	relation	to	the	activities,	products	or	services	of	the	enterprise.	The	most	

common	 methods	 of	 quantitative	 research	 of	 PR-activities	 of	 enterprises	

are	 methods	 of	 observation	 with	 the	 use	 of	 technical	 means,	 survey	

methods	 based	 on	 questionnaires,	 telephone	 and	 online	 surveys,	 content	

analysis.	

The	 use	 of	 qualitative	 research	 involves	 the	 study	 of	 motives	 for	 the	

behaviour	of	different	target	audiences,	their	expectations,	and	features	of	

personal	experience.	Data	collection	methods	such	as	in-depth	interviews	

and	 hotlines	 are	 often	 used	 for	 qualitative	 research.	 Table	 1	 shows	 the	

characteristics	of	research	methods	for	PR	activities.	

In	 the	 desk	 research,	 the	 collection	 and	 analysis	 of	 intermediate	 or	

secondary	 information,	 i.e.	 information	 that	 is	 available	 for	 research,	 are	

conducted;	this	method	is	called	Express	examination.	

The	 desk	 research	 is	 less	 expensive	 compared	 to	 field	 research	 and	

communication	audit,	 the	main	purpose	of	such	research	is	 to	collect	and	

analyze	 the	 maximum	 amount	 of	 information	 about	 the	 company's	

activities,	its	products,	using	external	and	internal	sources	of	information.	

                                                           
1	Korolko	V.	Models	of	relations	of	 the	political	regime	with	the	public.	Scientific notes of 
the Institute of Political and Ethnonational Studies. I. Kuras NAS of Ukraine (Kyiv).	 2012.	
№	6	(62),	November	-	December.	P.	7–29.	
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Table 1 – Characteristics of research methods for PR activities 

№	 Method	 Characteristic	
Type	of	
study	

1	 Office	research	

Q
u

a
n

tita
tiv

e
 

1.1	
Content	
analysis	

Translation	into	quantitative	indicators	of	mass	text	
information	with	subsequent	statistical	processing	and	
calculation	of	the	effectiveness	of	PR-measures	

1.2	
Working	with	

statistical	
directories	

Collection	and	analysis	of	information	using	corporate	
resources,	internal	documentation	of	the	organization,	
socio-demographic	characteristics,	etc.	

1.3	 Mail	analysis	
This	method	of	analysis	is	quite	effective	and	less	
expensivel;	it	is	conducted	based	on	the	study	of	
questionnaires	sent	to	respondents	

2	 Field	research	

Q
u

a
lita

tiv
e

 

2.1	
Personal	
contacts	

Establishing	contacts	with	target	audiences.	Some	
personal	contacts	become	public	and	contribute	to	the	
formation	of	the	reputation	and	image	of	both	the	
company	and	its	management	

2.2	 Focus	groups	
Focused	interview,	which	is	conducted	not	with	one	
informant	but	with	a	group	

2.3	 Hotlines	
It	is	used	to	get	instant	feedback	from	target	audiences	
and	track	issues	and	opinions	

2.4	
Survey	

(questionnair
e)	

Conducting	a	survey	that	helps	to	study	the	attitude	of	
the	target	audience	to	various	issues	and	clarify	the	
motives	for	making	any	decisions	

3	 Communication	audit	

3.1	
Reputation	

audit	

A	set	of	sociological	research	(questionnaires,	in-depth	
interviews,	focus	groups),	aimed	at	identifying	the	
views	of	target	audiences	on	the	object	under	study	

3.2	 Media	audit	

It	allows	evaluating	the	activities	from	an	independent	
point	of	view,	determining	the	quality	of	
communications	in	the	media,	evaluating	their	
effectiveness	and	making	recommendations	for	
possible	further	optimization	

3.3	
Audit	of	

communicatio
n	processes	

Aimed	at	assessing	the	effectiveness	of	the	tools	used	to	
form	the	necessary	image	of	the	enterprise	

 

The	main	task	of	the	field	research	is	to	have	direct	contact	with	the	

target	 audience	 in	 order	 to	 study	 its	 attitude	 to	 various	 problems	 and	

clarify	 the	 motives	 for	 making	 certain	 decisions.	 It	 is	 difficult	 to	 conduct	

such	studies,	as	their	cost	is	quite	high.	

The	objectives	of	field	research	are	as	follows:	

-	explanation	of	motives	that	entail	the	formation	of	certain	thoughts	

and	actions;	
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-	 identification	 of	 possible	 reactions	 to	 a	 particular	 initiative	 of	 the	

enterprise;	

-	collection	of	information	to	assess	the	effectiveness	of	PR	activities.	

Communication	 audit	 is	 a	 comprehensive	 study	 of	 external	 and	

internal	communication	flows	passing	through	the	company,	which	allows	

systematizing	the	available	external	information	and	present	the	image	of	

the	company,	which	the	target	audiences	have	made.	

The	 instruments	 for	 the	 implementation	 of	 PR-activities	 can	 be	

divided	 into	 two	 groups:	 instruments	 of	 external	 PR	 and	 instruments	 of	

internal	corporate	PR.	In	turn,	the	instruments	of	external	PR	and	internal	

corporate	 PR	 are	 divided	 into	 four	 groups:	 informational,	 analytical,	

communicative	and	organizational1.	

The	 analysis	of	 competitive	positions	of	 enterprises	 in	 the	market	of	

goods	 and	 services	 involves	 the	 study	 of	 external	 and	 internal	 factors	

influencing	 the	 increase	 of	 their	 competitiveness,	 as	 well	 as	 the	

development	of	scientific	approaches	to	the	organization	of	PR	activities.	

Among	 the	 external	 factors	 influencing	 the	 organization	 of	 PR	

activities,	social,	cultural	and	marketing	factors	have	to	be	outlined	(Fig.	6).	

	

	
	

Fig. 6. Factors influencing the PR activities conduct 

	
Social	 factors	 include	 state	 influence	 on	 the	 activities	 of	 enterprises,	

the	 influence	 of	 the	 business	 environment	 (competitors,	 partners,	 con-
sumers,	 investors,	 etc.).	 The	 influence	 of	 cultural	 factors	 is	 to	 study	 the	

                                                           
1	 Kobelev	 V.	 Garmash	 I.	 PR	 in	 Ukraine:	 current	 status,	 problems	 and	 prospects	 of	
development.	 Visnyk Nats. tech. KhPI University: Collection of Scientific works.	 Issue:	
Technical	progress	and	production	efficiency.	Kharkiv:	NTU	"KhPI".	2011.	№	8.	P.	172-176.	
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relationship	 of	 enterprises	 with	 target	 audiences,	 improve	 corporate	
image,	etc.	

Marketing	 approach	 to	 the	 enterprise	 PR-activities	 conduct	 involves	
the	 use	 of	 instruments	 and	 methods	 to	 influence	 the	 target	 audience	 in	
order	to	create	a	positive	image	of	the	enterprise	by	providing	consumers	
with	the	necessary	information,	strengthening	competitive	advantages.	

The	 use	 of	 modern	 marketing	 instruments	 and	 IT-technologies	 will	
ensure	 the	 effective	 management	 of	 target	 audiences.	 Among	 the	 main	
internal	 factors	 influencing	the	enterprise	PR-activities	conduct,	 it	 cannot	
be	but	mention	the	internal	corporate	PR,	organizational	structure,	level	of	
automation	and	use	of	IT-technologies.	

The	methodology	of	research	of	PR-activity	provides	the	definition	of	
methodical	 approaches	 to	 its	 estimation.	 In	 the	 practical	 activities	 of	
economic	 entities,	 the	 assessment	 of	 PR	 activities	 is	 carried	 out	 by	
analyzing	individual	instruments.	Table	2	shows	the	approaches	to	the	PR-
instruments	evaluation.	

Table 2 – The approaches to the PR-tools evaluation 

№	 PR-instruments	 Characteristics	of	approaches	

1	 Distribution	of	
press	releases	

1)	estimation	of	the	number	of	prepared	and	published	press	
releases	in	the	media	(percentage	of	published	press	releases	
to	the	number	of	distributed	press	releases);	
2)	the	definition	of	feedback	characterizes	the	reaction	of	the	
target	audience	after	the	distribution	of	press	releases	(the	
number	of	comments	from	journalists,	the	number	of	calls	
and	letters	from	representatives	of	the	target	audience,	etc.)	

2	 Press	conferences	 1)	formation	of	the	necessary	media;	
2)	comparison	of	indicators	of	target	mass	media	and	
accredited	mass	media	and	journalists	who	came	to	the	press	
conference;	
3)	optimal	presence	at	the	conference	of	80-90%	of	
accredited	journalists	from	the	total	number;	
4)	counting	the	number	of	questions	from	journalists;	
5)	analysis	of	questions	and	answers	to	these	questions	asked	
by	journalists;	
6)	counting	and	analysis	of	the	number	of	publications	after	
the	press	conference	

3	 Corporate	media,	
corporate	events,	
special	events	-	
management	
speech	at	the	
conference	

1)	mass	surveys	/	questionnaires;	
2)	publications	in	the	media;	
3)	the	volume	of	the	publication,	a	whole	column,	0.5	col.,	etc.;	
4)	circulation	of	the	publication;	the	nature	of	the	publication-
positive,	neutral,	negative;	
5)	number	of	publications;	
6)	the	cost	of	publication;	
7)	studying	the	media	audience	
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After	evaluating	the	specific	PR	instruments,	it	is	necessary	to	analyze	

changes	 in	 the	opinions	of	 the	target	audience	 through	mass	surveys	and	

public	surveys	before	and	after	the	PR	campaign.	

When	assessing	the	economic	component	of	PR,	such	methods	as	mass	

surveys,	 focus	groups,	marketing	research,	etc.	are	applied.	Depending	on	

the	 audience	 for	 assessing	 the	 effectiveness,	 the	 various	 PR-technologies	

are	used.	The	effectiveness	of	a	PR	campaign	can	only	be	measured	using	

internal	 resources.	 The	 company's	 specialists	 can	 evaluate	 the	

effectiveness	 of	 sending	 press	 releases	 or	 PR-cooperation	 with	 partners,	

investors,	 shareholders,	 monitor	 the	 media,	 etc.,	 but	 they	 can	 not	 assess	

the	effectiveness	of	PR-impact	on	the	general	public,	this	requires	general	

research	that	involves	high	costs.	

It	 has	 to	 be	 noted	 that	 the	 approaches	 proposed	 in	 the	 economic	

literature	to	the	assessment	of	PR	activities	do	not	contradict	each	other;	

they	 can	 complement	 each	 other	 and	 are	 applied	 depending	 on	 the	

operating	conditions	of	economic	entities.	

The	study	of	methodological	approaches	to	assessing	the	effectiveness	

of	 the	 PR-activity	 allows	 concluding	 that	 it	 belongs	 to	 those	 types	 of	

creative	 activity,	 the	 results	 of	 which	 can	 not	 be	 assessed	 by	 clear,	

unambiguous	and	universal	criteria,	which	leads	to	a	wide	range	of	models,	

methods	 and	 criteria	 for	 assessing	 its	effectiveness.	 In	order	 to	obtain	 an	

objective	 result,	 they	must	 be	used	 in	combination	 and	 take	 into	 account	

the	scope	of	PR.	

The	 PR-activity	 is	 a	 long-term	 project,	 the	 results	 and	 dynamics	 of	

which	can	be	assessed	after	a	certain	period.	However,	the	assessment	of	

changes	in	the	information	field	can	be	carried	out	monthly,	at	the	end	of	

the	year,	as	well	as	 in	comparison	with	similar	 indicators	of	 the	previous	

year	and	periods.	

The	 results	 of	 the	 assessment	 determine	 further	 PR-campaigns	 of	

economic	entities	and	allow	forming	the	directions	for	the	development	of	

PR-activities	 in	 order	 to	 form	 a	 positive	 image	 of	 the	 enterprise	 and	

increase	its	competitiveness	in	the	market	of	goods	and	services.	

Figure	7	presents	a	conceptual	scheme	of	the	enterprise	PR-activities	

conduct,	 which	 includes	 seven	 stages,	 the	 implementation	 of	 which	 will	

determine	the	directions	of	its	further	development.	
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Fig. 7. Conceptual scheme of the enterprise PR-activity conduct 

	

In	conclusion,	it	has	to	be	noted	that	the	process	of	political	decision-

making	 in	 the	 state,	 being	 a	 multilevel	 and	 complex	 phenomenon,	 is	 a	

constant	interaction	of	determinants	of	the	following	levels:	

-	global	level:	political	decisions	become	part	of	the	functioning	of	the	

multi-hierarchical	 international	 system,	 depending	 on	 different	 types	 of	

the	 ordering	 of	 international	 anarchy	 -	 the	 international	 structure,	

international	 institutions,	 international	 law,	 which	 objectively	 frame	 this	

process;	

-	state	level:	political	decisions	are	the	resulting	activities	of	the	state	

that	include	the	dynamics	of	domestic	policy,	its	economic,	political,	socio-

cultural	 characteristics,	 the	 phenomenon	 and	 direct	 activities	 of	 the	

bureaucracy,	 organize	 the	 domestic	 environment	 of	 political	 decision-

making,	national	features	of	foreign	and	domestic	policy	and	mobilize	the	

opportunities	of	the	state;	

-	substate	level:	political	decisions	are	one	of	the	important	results	of	

the	political	system	in	interaction	with	society,	depend	on	individuals	and	

social	 groups,	 the	 peculiarities	 of	 their	 perception,	 political	 decision-

makers,	social	cohesion	and	the	process	of	mobilization	of	public	resources	

by	the	state.	

2.	Collection	of	primary	data	about	the	company,	
its	products,	services	and	target	audiences	

4.	Strategic	planning	of	PR	activities	

7.	Defining	directions	of	
PR-activity	development	

5.	Development	and	
implementation	of	PR	

activities	program	

6.	Evaluation	of	
PR	activities	

3.	Analysis	of	information	about	the	enterprise	
competitive	advantages,	its	products	and	services	

1.	Setting	goals	and	objectives	for	the	
formation	of	the	enterprise	image		
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The	 PR-activity	 in	 the	 implementation	 of	 political	 decisions	 is	 based	

on	 the	 quality	 of	 the	 mechanism	 of	 the	 management	 system,	 a	 set	 of	

methods,	 actions,	 measures	 to	 ensure	 the	 achievement	 of	 the	 main	

objectives	of	the	state	and	its	institutions.	

The	 research	 of	 the	 PR-activity	 on	 the	 basis	 of	 the	 offered	

methodological	approaches	will	allow	increasing	its	efficiency. 

	
	
	

2.3. Interaction between HEIs and SSTI for achieving the goals of 
quality education and innovative development  

in the Republic of Belarus 1 
 

Introduction.	 The	 list	 of	 seventeen	 sustainable	 development	 goals,	

adopted	 by	 all	 UN	 member	 states	 in	 2015	 under	 the	 2030	 Agenda	 for	

Sustainable	 Development,	 includes	 “Quality	 Education”	 and	 “Indust-

rialization,	 Innovation	 and	 Infrastructure”.	 The	 most	 important	 national	

priorities	of	economically	developed	countries	include	the	development	of	

an	 effective	 national	 innovation	 system	 (NIS)	 that	 ensures	 the	

competitiveness	 of	 the	 national	 economy	 in	 the	 context	 of	 globalization,	

and	 the	 creation	 of	 a	 lifelong	 education	 system,	 that	 ensures	 the	

reproduction	of	human	capital	that	can	generate,	perceive	and	implement	

innovations.	

From	higher	education	institutions’(HEIs)	perspective,	this	implies	the	

creation	 on	 their	 basis	 of	 an	 integrated	 educational,	 scientific	 and	

entrepreneurial	 environment	 for	 the	 commercialization	 of	 scientific	

developments,	in	particular,	in	production,	as	well	as	for	fulfilling	tasks	to	

improve	 the	 quality	 and	 effectiveness	 of	 practice-oriented	 training	 of	

specialists.	

According	 to	 the	 well-known	 model	 proposed	 in	 the	 mid-90s	 of	 the	

twentieth	 century.	 by	 Henry.	 Etzkowitz	 (USA)	 and	 Loet	 Leydesdorff	

(Netherlands),	 in	 modern	 conditions	 HEIs	 and	 enterprises	 (business)	 are	

interconnected	by	a	“triple	helix”2,	the	main	ideas	of	which	are	generating	

knowledge	 by	 universities,	 through	 cooperation	 with	 the	 state	 and	 with	

the	help	of	state	support,	and	subsequent	technology	transfer,	through	the	

                                                           
1	Автор	підрозділу:	Makarevich S., Belarusian	State	University,	Minsk,	Belarus		
2	 Bonaccorsi	 A.,	 Piccaluga	 A.	 A	 theoretical	 framework	 for	 the	 evaluation	 of	 university	 –	
industry	relationships.	R&D Management,	1994.	#	24,	pp.	229–247.	
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cooperation	of	universities	with	business.	The	contour	of	this	helix	leads	to	

the	introduction	of	the	results	of	intellectual	activity	on	the	market,	while	

the	 partnership	 between	 the	 state,	 business	 and	 universities	 is	 a	 key	

element	of	the	innovation	system	of	any	country.	

The	 state	 system	 of	 scientific	 and	 technical	 information	 (SSTI)	 is	 an	

integral	 part	 of	 the	 country's	 innovation	 system.	 Most	 of	 the	 STI	 in	 the	

Republic	of	Belarus	 is	stored	 in	 the	SSTI.	That	 is	 the	SSTI	 that	provides	a	

wide	informational	interaction	between	HEIs	and	business.	Thus,	SSTI	is	a	

kind	of	infrastructure	that	is	created	and	maintained	by	the	state.	

The	 SSTI,	 currently	 operating	 in	 the	 Republic	 of	 Belarus,	 on	 the	 one	

hand,	inherited	a	number	of	components	and	principles	of	operation	from	

the	SSTI	of	the	former	USSR,	in	which	the	main	emphasis	was	made	on	the	

information	 support	 of	 scientific	research.	On	 the	other	hand,	 the	 SSTI	 of	

the	 Republic	 of	 Belarus	 is	 undergoing	 a	 transformation	 aimed	 to	 ensure	

the	commercialization	of	the	results	of	scientific	and	technical	activities.	

The	 purpose	 of	 this	 study	 is	 to	 identify	 the	 main	 directions	 for	

improving	the	SSSTI	of	the	Republic	of	Belarus,	as	well	as	the	directions	for	

the	development	of	interaction	between	the	HEIs	and	the	SSSTI	to	achieve	

quality	education	and	innovative	development	of	the	economy.	

The	 problems	 of	 the	 functioning	 and	 development	 of	 the	 SSTI	 of	 the	

Republic	 of	 Belarus	 at	 the	 present	 stage	 are	 reflected	 in	 the	 works	 of.	

Grigyants	R.N.1,	Enin	S.V.2	3,	Kosovsky	A.A.4,	Ugrinovich	E.V.1,	Tuzikov	A.V.2,	

Shumilin	A.G.3	and	other	researchers.	

                                                           
1	 Grigyanets	 R.,	 Lapitsky	 V.,	 Tuzikov	 A.,	 Naumenko	 D.,	 Wenger	 V.	 Scientific	 and	
methodological	 support	 for	 the	 development	 of	 informatization	 and	 the	 state	 system	 of	
scientific	 and	 technical	 information	 of	 the	 National	 Academy	 of	 Sciences	 of	 Belarus	 in	
2016.	 /	 The	 development	 of	 in-formatization	 and	 the	 state	 system	 of	 scientific	 and	
technical	 information	 RINITI	 2016:	 Reports	 of	 the	 XV	 International	 Conference.	 2016.	
P.	40-46.	
2	Yenin	S.	On	the	digital	transformation	of	public	administration	in	the	Republic	of	Belarus.	
/	 Development	 of	 Informatization	 and	 the	 State	 System	 of	 Scientific	 and	 Technical	
Information	RINITI	2017:	Reports	of	the	XVI	International	Conference.	2017,	p.	35–41.	
3	Enin	S.V.,	Kurbatsky	A.N.	Digital	Transformation	–	the	Modern	Stage	in	the	Development	
of	 the	 Information	 Society	 /	 Development	 of	 Informatization	 and	 the	 State	 System	 of	
Scientific	 and	 Technical	 Information	 RINITI	 2016:	 Reports	 of	 the	 XV	 International	
Conference	 /	 Ed.	 S.S.	 Moiseychik	 -	 Mn	 .:	 State	 Scientific	 Institution	 “Joint	 Institute	 for	
Informatics	Problems	of	the	National	Academy	of	Sciences	of	Belarus.”,	2016,	p.	34–39.	
4	 Kosovsky	 A.	 Perspective	 direction	 of	 development	 of	 the	 system	 of	 scientific	 and	
technical	information	in	the	Republic	of	Belarus.	/	Development	of	Informatization	and	the	
State	 System	 of	 Scientific	 and	 Technical	 Infor-mation	 RINITI	 2017:	 Reports	 of	 the	 XVI	
International	Conference.	2017,	p	6-9.	
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SSTI of the Republic of Belarus and its users. The	goal	of	the	SSTI	of	

the	 Republic	 of	 Belarus	 is	 to	 develop	 and	 meet	 the	 information	 needs	 of	

NIS	subjects	in	the	STI.	To	date,	the	SSTI	unites	a	number	of	organizations,	

the	 main	 tasks	 of	 which	 are	 to	 ensure	 the	 formation	 and	 efficient	 use	 of	

scientific	 and	 technical	 information	 resources,	 their	 integration	 into	 the	

global	 information	 space	 and	 to	 promote	 the	 creation	 of	 a	 market	 for	

information	products	and	services.	

The	main	functions	of	the	SSTI	include:	collecting	STI	from	its	primary	

sources	 (generators),	 it’s	 processing,	 storing	 and	 distributing	 and	

providing	users	with	access	to	information	resources	in	the	field	of	STI.	

The	 following	 bodies	 operate	 within	 the	 SSTI	 of	 the	 Republic	 of	

Belarus:	

 republican	information	centers;	

 libraries;	

 industry	centers	and	STI	services;	

 regional	centers	of	STI;	

 the	system	of	publication	and	distribution	of	scientific	and	technical	

literature;	

 information	and	telecommunication	infrastructure.	

Republican	 information	 centers	 are	 simultaneously	 inter-sectoral	

information	centers:		

 State	 Organisation	 «Belarusian	 Institute	 of	 System	 Analysis	 and	

Information	Support	for	Scientific	and	Technical	Sphere»	(SO	«BELISA»)	is	

responsible	for	unpublished	documents	(reports	on	research,	development	

and	experimental-technological	works	and	deposited	manuscripts).	

                                                                                                                                                                                          
1	 Ugrinovich	 E.,	 Moon	 D.,	 Peteta	 D.	 Overcoming	 negative	 trends,	 threats	 and	 risks	 in	 the	
process	of	forming	the	international	information	infrastructure	of	science	and	education	/	
System	"science	-	technology	-	innovation"	methodology,	experience,	prospects:	materials	
of	the	International	scientific-practical	conference.	2017,	p.	54–64.	
2Tuzikov	 A.V.,	 Grigyanets	 R.B.,	 Naumenko	 G.N.,	 Vengerov	 V.N.	 The	 development	 of	
informatization	and	the	state	system	of	scientific	and	technical	information	in	the	National	
Academy	of	Sciences	of	Belarus	in	2014–2015.	/	Development	of	Informatization	and	the	
State	 System	 of	 Scientific	 and	 Technical	 Information	 RINITI	 2015:	 Reports	 of	 the	 XIV	
International	Conference.	2015,	p.	45–57.	
3	 Shumilin	 A.	 On	 promising	 scientific,	 technical	 and	 innovative	 development	 of	 the	
Republic	 of	 Belarus	 (state,	 problems,	 solutions)	 /	 System	 "science	 -	 technology	 -	
innovation":	 methodology,	 experience,	 prospects:	 materials	 of	 the	 International	
Conference.	2016,	p.	4–12.	
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 RPRUE	 “Belarusian	 State	 Institute	 of	 Standardization	 and	 Certifi-

cation”	 is	 responsible	 for	 technical	 normative	 legal	 acts	 in	 the	 field	 of	

technical	regulation	and	standardization.		

 State	 Institution	 “National	 Center	 for	 Intellectual	 Property”	 is	

responsible	for	patent	information.		

The	 library	 infrastructure	 provides	 wide	 access	 to	 scientific	 and	

technical	 information	 of	 various	 categories	 of	 citizens	 through	 scientific	

libraries	 -	republican,	 regional,	university,	as	well	as	 libraries	of	research	

institutes.	 Libraries	 are	 united	 within	 departmental	 library	 networks,	

headed	by	the	National	Library	of	Belarus	(NLB).	

The	main	components	of	the	SSTI	of	the	Republic	of	Belarus	are:	

 organizational	 structure,	 including	 libraries,	 archives,	 information	

centers,	etc.;	

 regulatory	legal	and	methodological	basis;	

 information	resources,	including	document	funds	in	traditional	and	

digital	 formats,	 online	 services	 of	 electronic	 information	 delivery,	

electronic	catalogs	and	full-text	databases;	

 telecommunication	 networks	 and	 means	 of	 information	 delivery,	

including	access	to	the	Internet;	

 human	 resources	 (qualified	 specialists	 in	 the	 field	 of	 information	

technology,	information	workers);	

 information	 technologies	 (information	 retrieval	 systems,	 software	

for	collecting,	storing,	processing,	searching,	providing,	and	also	protecting	

information).	

The	functioning	of	SSTI	is	complemented	by	the	emergence	and	deve-

lopment	 of	 non-state	 systems	 of	 STI.	 A	 certain	 amount	 of	 local	 STI	 re-

sources	 is	 generated	 by	 individual	 scientific	 institutions,	 university	

departments,	 individual	 scientists,	 including	 scientists’	 activity	 in	 social	

networks.	

As	a	result	of	the	development	of	the	Internet,	Belarusian	users	have	

access	 to	 foreign	 STI	 systems.	 In	 particular,	 scientific,	 educational	 and	

budgetary	 organizations	 have	 the	 opportunity	 to	 access	 global	 computer	

networks	 through	 the	 pan-European	 GEANT	 network,	 which	 unites	 40	

million	 users	 from	 more	 than	 8	 thousand	 research	 and	 educational	

organizations	from	40	European	countries.	
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To	 develop	 the	 interstate	 exchange	 of	 scientific	 and	 technical	 in-

formation,	 the	 Republic	 of	 Belarus	 is	 cooperating	 with	 the	 Interstate	

Council	 on	 Coordination	 in	 the	Sphere	 of	 Scientific-Technical	 Information	

and	 Innovation	 (ICCSTI)	 and	 the	 International	 Center	 for	 Scientific	 and	

Technical	 Information	 (ICSTI).	 ICCSTI	 is	 one	 of	 the	 bodies	 of	 the	

Commonwealth	of	Independent	States	responsible	for	the	development	of	

the	interstate	exchange	of	scientific	and	technical	information.	ICSTI	is	an	

interstate	organization,	the	main	task	of	which	is	to	provide	informational,	

analytical,	 consulting	 and	 organizational	 support	 for	 cooperation	 in	 the	

field	of	science,	technology	and	business	at	the	international	level.	

The	 republican	 government	 body	 providing	 the	 development	 of	 the	

STI	 system	 is	 the	 State	 Committee	 for	 Science	 and	 Technology	 of	 the	

Republic	of	Belarus	(SCST).	

Currently,	 SSTI	 financing	 is	 carried	 out	 in	 the	 context	 of	 6	 areas,	

among	which	the	following	can	be	singled	out:	

-	 research	 and	 development	 (hereinafter	 referred	 to	 as	 R&D)	 on	 the	

STI,	 providing	 the	 creation	 of	 automated	 information	 systems	 and	

resources,	 the	 development	 of	 telecommunications	 infrastructure,	 legal	

and	methodological	support	of	the	SSTI;	

-	 maintenance	 and	 development	 of	 scientific	 and	 technical	 libraries,	

information	 centers	 and	 funds	(nowadays	SSTI	maintains	 5	 scientific	 and	

technical	libraries);	

-	preparation	and	publication	of	scientific,	technical	and	scientific	and	

methodological	literature	(including	periodicals);	

-	 conducting	 scientific	 and	 scientific-practical	 events	 (conferences,	

seminars,	symposiums,	exhibitions,	other	events);	

-	 ensuring	 the	 functioning	 of	 scientific	 and	 information	 computer	

networks	(hereinafter	–	SICN);	

-	promotion	of	scientific	and	scientific-technical	knowledge.	

These	 six	 areas	 are	 aimed	 to	 cover	 all	 public	 spheres	 that	 are	 an	

important	 part	 of	 STI.	 Activities	 on	 them	 are	 annually	 updated	 and	

supplemented	 by	 new	 events.	 Work	 with	 any	 resource	 in	 the	 SSTI	 is	

interconnected	-	 for	example,	 the	previously	mentioned	literature,	 thanks	

to	 the	 information	 systems	 of	 the	 selective	 dissemination	 and	 electronic	

delivery	 of	 STI,	 created	as	part	of	 R&D,	 was	 effectively	used	 by	scientists	

and	specialists	of	 the	republic.	That	means	that	after	the	preparation	and	

publication	of	scientific	and	scientific-technical	literature,	it	is	delivered	to	
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the	 libraries	 in	 both	 paper	 and	 electronic	 formats.	 The	 electronic	 format	

for	 the	 publication	 of	 scientific-technical	 and	 scientific-methodological	

literature	 is	 subsequently	 delivered	 into	 electronic	 resources	 and	

databases	 of	 scientific	 and	 technical	 libraries,	 which,	 in	 turn,	 are	

disseminated	through	a	scientific	and	information	computer	network	and	

reach	end	users	requesting	this	information.	

The	 increasing	 role	 of	 knowledge	 in	 socio-economic	 progress,	 an	

increase	 in	 the	 volume	 of	 information	 exchange	 on	 an	 international	 scale	

and	 the	 transition	 of	 the	 Republic	 of	 Belarus	 to	 the	 knowledge	 economy	

have	led	to	the	emergence	of	new	groups	of	users	of	scientific	and	technical	

information	and	to	the	claiming	new	requirements	for	the	quality	of	STI.	

In	modern	conditions,	 five	main	categories	of	consumers	of	scientific	

and	 technical	 information	 can	 be	 distinguished:	 the	 research	 sector,	 the	

education	 and	 continuing	 professional	 development	 sector,	 the	 business	

sector,	the	public	administration	system,	and	other	interested	parties.	

1.	 The	 research	 sector.	 In	 relation	 to	 the	 research	 sector,	 the	 SSTI	

should	 provide	 the	 required	 information	 support	 for	 research	 and	

development,	ensure	the	dissemination	and	use	of	information	on	research	

results,	 information	support	for	the	sector	management,	the	evaluation	of	

the	scientists	and	research	organisations’	activities,	and	the	establishment	

of	relations	between	developers	and	potential	customers	and	investors.	

2.	 The	 educational	 sector.	 In	 relation	 to	 the	 educational	 sector,	 the	

SSTI	should	ensure	the	generation	of	educational	content,	the	promotion	of	

the	 results	 of	 universities’	 research	 activities,	 the	 availability	 of	 scientific	

and	 technical	 information	 for	 educational	 institutions.	 It	 should	 also	

facilitate	the	practical	approbation	of	the	results	of	scientific	research,	the	

exchange	 of	 knowledge	 and	 experience	 with	 leading	 foreign	 experts,	 and	

the	improvement	of	the	educational	basis.	

3.	Business	sector.	SSTI	should	fully	provide	the	following	information	

needs	of	the	business	sector:	

 the	 results	 of	 domestic	 research	 and	 development	 presented	 in	

scientific	publications,	unpublished	materials	(state	registry	of	R&D	(T)	R,	

database	of	submitted	dissertations);	

 access	to	the	global	flow	of	scientific	information	(library	funds	and	

databases);	

 marketing	information;	
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 patent	information;	

 standards;	

 information	on	innovative	technologies	and	equipment.	

It	 is	 necessary	 to	 emphasize	 the	 special	 role	 played	 by	 patent	

information	and	the	transition	to	the	international	system	of	standards	to	

ensure	the	competitiveness	of	Belarusian	products	in	world	markets.	

4.	 The	 system	 of	 public	 administration.	 The	 main	 task	 of	 the	 SSTI	 in	

relation	 to	 the	 public	 administration	 system	 is	 information	 support	 for	

managerial	 decision-making.	 Digital	 transformation	 has	 led	 to	 the	

dynamism	 of	 socio-economic	 processes,	 increased	 competition	 in	 world	

markets	and	increased	consumer	demands,	as	well	to	the	shift	 in	sources	

of	 profit,	 in	 market	 leaders	 and	 to	 the	 need	 for	 continuous	 updating	 of	

production	and	business	processes.	In	order	to	quickly	respond	to	ongoing	

changes,	it	is	necessary	to	constantly	collect	and	analyze	information	about	

ongoing	changes	and	provide	it	to	decision	makers.	

5.	Other	interested	parties.	There	is	a	need	to	ensure	the	availability	of	

reliable	scientific	and	technical	 information	for	citizens	of	the	Republic	of	

Belarus	and	for	the	world	community,	to	increase	the	scientific	culture	of	

society,	 to	 inform	 the	 public	 about	 the	 achievements	 of	 science	 and	 the	

progress	of	its	reform.	

HEIs as one of the main users of the SSTI. In	 2018,	 for	 budgetary	

funding	 allocated	 to	 improve	 the	 SSTI	 of	 the	 Republic	 of	 Belarus,	 there	

were	 19	 research	 and	 development	 carried	 out;	 5	 libraries	 and	 funds	 of	

scientific	 and	 technical	 information	 and	 4	 scientific	 and	 information	

computer	 networks	 maintained;	 71	 articles	 of	 scientific,	 technical	 and	

scientific-methodical	 literature	 were	 prepared	 and	 published;	 115	

scientific	and	scientific-practical	events	held.	

The	educational	sector	today	is	one	of	the	leaders	among	the	users	of	

SSTI	 in	 terms	 of	 the	 number	 of	 STI	 extracted	 from	 it	 and	 the	 STI	

concentrated	in	it.	

In	 2018,	 the	 share	 of	 the	 Ministry	 of	 Education	 in	 the	 total	 funding	

allocated	 by	 the	 state	 for	 the	 development	 of	 SSTI	 amounted	 to	 31%	

(Figure	1).	
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If	we	consider	the	budget	expenditures	on	HEIs	 in	the	context	of	 the	

directions	of	the	SSTI	financing	(Figure	2),	then	majority	of	the	funds	go	to	

the	 "Development	of	 the	 SSTI	 (R&D	(T)	 R)"	 direction	 -	 this	 is	68%	 of	 the	

total	allocated	funding	for	HEIs.	

Every	 year,	 the	 volume	 of	 budget	 funding	 allocated	 for	 research	 and	

development	on	the	development	of	SSTI	is	increasing	(Figure	3).	

This	direction	includes:	

1.	Development	of	telecommunication	 infrastructure	of	scientific	and	

informational	 activities	 for	 the	 collection	 and	 processing	 of	 scientific	 and	

technical	information.	

2.	 Development	 of	 automated	 information	 systems	 to	 support	 the	

information	resources	of	the	system	of	scientific	and	technical	information.	

3.	 Formation	 of	 information	 resources	 of	 the	 SSTI	 and	 their	

integration	into	the	global	scientific	and	information	space.	

4.	Improvement	of	the	regulatory	legal	and	methodological	support	of	

the	SSTI.	

	

Figure 1. The share of the Ministry of Education in the total 

funding among other users of the SSTI in 2018 
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Figure 3 - The amount of funding in the direction "Development of SSTI 

(R&D) for 2016-2019 1	
	

Interaction of HEIs with SSTI at different stages of the innovation 

process. The	 innovation	 process	 can	 be	 considered	 to	 be	 a	 process	 of	

successive	transformation	of	an	idea	into	a	product	that	goes	through	the	

stages	 of	 fundamental,	 applied	 research,	 development,	 production	 and	

marketing	-	the	process	of	commercialization	of	technologies.	

The	interaction	of	HEIs	with	STTI	at	different	stages	of	the	innovation	

process	is	presented	in	table	1.	

                                                           
1	The	State	Committee	for	Science	and	Technology	of	the	Republic	of	Belarus	[Internet	
portal]	of	the	Republic	of	Belarus	[Electronic	resource].	-	Access	
mode:http://www.gknt.gov.by/deyatelnost/mezhvedomstvennyy-sovet.php–	Access	date:	
05.05.2020.	

Figure 2. The structure of expenditures on HEIs in the context of 

the directions of financing of the SSTI in 2018 
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Table 1 - Interaction of HEIs with SSTI at different stages of the innovation process 
 

N 
Stage of the 
innovation 

process 

Types of work 
performed by HEIs 

STI extracted from SSTI STI allocated in the SSTI 
Financing 

directions* 

1	
Fundamental	
research	

Fundamental	research	
works	

Data	on	scientific	and	technical	
activities	performed	earlier	or	
performed	from	the	R&D	
Register.	
STI	from	articles	and	
monographs.	

Report	on	fundamental	research	in	
the	R&D	Register.	
Publication	of	articles,	monographs.	

1;	
3;	
5.	

2	 Applied	research	 Applied	research	works	

Data	on	scientific	and	technical	
activities	performed	earlier	or	
performed	from	the	R&D	
Register.	

Report	on	applied	research	in	the	
R&D	Register.	
Publication	of	articles,	monographs.	

1;	
3;	
5.	

3	
Research	and	
Development		

Development	of	a	draft	
project;	
Development	of	a	tec-
hnical	project;	
Development	of	working	
design	documentation	for	
the	production	of	a	
prototype;	
Manufacturing	prototype;	
Testing	prototype;	
Working	out	
documentation;	
Approval	of	working	
design	documentation	for	
the	organization	of	
industrial	(serial)	pro-
duction	of	products.	

Data	on	scientific	and	technical	
works	from	the	R&D	Register.	
Patents	
Standards	

Draft	designs;	
technical	projects;	
final	design	documentation	for	the	
manufacture	of	prototypes;	
prototypes	models;	
information	about	the	prototypes	
testing;	
design	documentation	for	the	
organization	of	industrial	(serial)	
production	of	products,	patents,	
standards.	
articles,	monographs	and	
methodological	guides;.	

1;	
3;	
5.	
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N 
Stage of the 
innovation 

process 

Types of work 
performed by HEIs 

STI extracted from SSTI STI allocated in the SSTI 
Financing 

directions* 

4	 Market	research	

Market	size;	
market	share;	
analysis	of	consumer	
behavior;	
competitor	analysis;	
sales	source	analysis.	

Patents,	articles,	monographs.	

Publication	of	articles,	
methodological	guides;	
preparation,	holding	exhibitions,	
fairs. 

4;	
3;	
5;	
6.	

5	
Design	and	
production		

Engineering	services	
Scientific	and	technical	
information;	methodological	
guide,	patents	

Patents	 3.	

6	 Selling	 –	
Information	about	the	
exhibitions,	fairs	held.	

Presentation	of	developments	at	
exhibitions,	fairs.	

4.	

 

*	-	Directions	of	financing	

1	-	Development	of	SSTI	(R&D);	

2	-	Maintenance	of	scientific	and	technical	libraries,	information	centers	and	funds;	

3	-	Preparation	and	publication	of	scientific,	technical	and	scientific-methodical	literature;	

4	-	Conducting	scientific	and	scientific-practical	activities;	

5	-	Ensuring	the	functioning	of	scientific	and	information	computer	networks;	

6	-	Promotion	of	scientific	and	scientific-technical	knowledge.	
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HEIs	participation	is	visible	at	all	stages	of	the	innovation	process.	In	

the	modern	economy,	HEIs	not	only	carry	out	the	educational	process	and	

conduct	scientific	research	for	the	industrial	sector,	but	also	contribute	to	

the	 development	 of	 a	 knowledge-based	 economy	 through	 the	 commerci-

alization	of	the	results	of	research	activities	and	the	creation	of	new	high-

tech	 enterprises.	 The	 Entrepreneurial	 University	 model	 or	 University	 3.0	

fully	meets	these	challenges.	

In	 the	 mid-90s,	 scientists	 Henry.	 Etzkowitz	 (USA)	 and	 Loet	 Leydes-

dorff	 (Netherlands)	 proposed	 a	 model	 of	 innovative	 development,	 now	

widely	known	as	the	“triple	helix”1.	This	model	is	based	on	the	interaction	

between	 three	 participants:	 universities	 are	 involved	 in	 fundamental	 and	

applied	 research,	 industrial	 enterprises	 produce	 goods,	 and	 the	 govern-

ment	 regulates	 markets.	 Each	 of	 the	 three	 parties	 is	 involved	 in	 creating	

innovation	 and	 economic	 value.	 Taking	 into	 account	 their	 “initial	 role”,	

each	 participant	 as	 a	 result	 of	 interaction	 with	 others	 evolves,	 taking	 on	

some	 characteristics	 of	 another	 participant,	 which	 subsequently	 leads	 to	

the	 emergence	 of	 hybrid	 organizations.	 The	 interaction	 between	

universities,	enterprises	and	the	government	has	 led	to	the	emergence	of	

new	 intermediary	 organizations,	 such	 as	 technology	 transfer	 centers,	

technology	parks,	etc.	

To	 date,	 HEIs	 of	 the	 Republic	 of	 Belarus	 develop	 scientific	 and	 tec-

hnical	products:	

1.	in	faculty	laboratories;	

2.	at	research	institutes;	

3.	at	national	research	centers;	

4.	at	unitary	innovative	enterprises.	

Scientific	 and	 technical	 products	 developed	 at	 universities	 are	

produced:	

1.	at	 industrial	and	scientific-industrial	enterprises	of	the	Republic	of	

Belarus;	

2.	at	the	pilot	plants	of	research	institutes;	

3.	in	laboratories	(limited	customized	production).	

Higher	 education	 institutions	 carry	 out	 international	 scientific,	

scientific-technical	cooperation,	of	which	the	most	important	areas	are:	

                                                           
1	Barringer	B.,	Harrison	J.	Walking	a	tightrope:	Creating	value	through	interorganizational	
relationships.	Journal of Management,	2000.	№26,	р.	367–403.	
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-	 implementation	 of	 cooperation	 agreements	 with	 foreign	

organizations;	

-	 supply	 of	 scientific	 and	 technical	 products	 and	 the	 provision	 of	

services	for	export;	

	-	participation	 in	 the	 implementation	of	 joint	programs	and	projects	

financed	by	international	foundations	and	organizations;	

-	implementation	of	joint	scientific	and	technical	projects.	

An	important	source	of	raising	funds	for	the	development	of	science	is	

also	participation	in	the	implementation	of	projects	of	 international	foun-

dations	and	programs	financed	from	abroad.	Faculties,	research	institutes	

and	 centers	 are	 involved	 in	 the	 implementation	 of	 many	 projects	 of	

international	 programs,	 including	 programs	 and	 grants	 of	 HORISON,	 UN,	

COST,	COMPASS	and	others.	

Scientists	 actively	 participate	 in	 international	 scientific	 conferences,	

seminars	 and	 other	 scientific	 events.	 Scientists	 receive	 grants	 for	 intern-

ships,	participation	in	conferences	and	research	etc.	

Projects	are	being	financed	from	the	Belarusian	side	by	the	Belarusian	

Republican	 Foundation	 for	 Fundamental	 Research	 in	 joint	 competitions	

with	similar	foundations	or	organizations	from	other	countries.	

The main directions of increasing the effectiveness of the 

interaction between HEIs and SSTI. The	 participation	 of	 HEIs	 in	 all	

stages	of	the	innovation	process	requires	appropriate	provision	of	STI.	 In	

order	to	fully	provide	consumers	with	the	necessary	STI,	the	SSSTI	of	the	

Republic	of	Belarus	must	meet	a	number	of	requirements:	

1. The	SSTI	should	ensure	the	maximum	possible	coverage	of	the	STI	

created	 in	 the	 world,	 primarily	 in	 lead	 countries	 in	 areas	 of	 scientific,	

technological	and	innovative	development,	and	should	provide	users	in	the	

Republic	of	Belarus	with	the	access	to	the	world	resources	of	STI.	

2. The	SSTI	should	ensure	the	maximum	possible	coverage	of	the	STI	

created	in	the	Republic	of	Belarus,	including	100%	coverage	of	the	results	

of	scientific	and	technical	activities	publically	funded.		

3. The	 SSTI	 should	 provide	 effective	 information	 support	 for	

promoting	the	results	of	scientific,	technical	and	innovative	activities	of	the	

Republic	 of	 Belarus,	 for	 their	 transfer,	 commercialization,	 and	 their	

implementation	in	innovative	technologies,	goods,	and	services.	

4. The	 SSTI	 should	 provide	 users	 with	 the	 possibility	 to	 search	 for	

information	 about	 scientific,	 technical	 and	 innovative	 activities	 results	
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based	 on	 user-speicific	 search	 parameters,	 specific	 areas	 of	 scientific	 and	

technological	 development,	 variable	 sectors	 of	 the	 economy,	 etc.	 and	 to	

distinguish	 these	 results	 taking	 into	 account	 the	 stages	 of	 innovation	 life	

cycle	 (from	 concept,	 idea	 through	 basic	 research,	 applied	 research	 to	

launching	innovative	technology	of	goods,	services	to	the	market).	

5. The	 system	 should	 provide	 collection,	 accumulation,	 processing,	

search	and	provision	of	 information	based	on	the	principle	of	centralized	

one-time	 processing	 of	 the	 global	 information	 flow	 of	 documents	 in	 the	

area	of	science	and	technology	and	its	multiple	use	by	consumers	via	the	

Internet.	

6. The	 system	 should	 provide	 effective	 navigation	 of	 users	 through	

information	 resources	 by	 means	 of	 user-friendly	 interface	 and	 provide	

information	to	the	end	user	in	the	most	convenient	form,	as	systematic	and	

detailed	as	possible,	despite	the	fact	that	this	information	can	be	extracted	

from	 heterogeneous	 sources.	 The	 system	 should	 combine.	 access	 to	 all	

types	 of	 STI	 in	 a	 single	 interface	 –	 electronic	 and	 conventional	 library	

funds,	 depositories,	 archives,	 combine	 and	 systematize	 information	 from	

geographically	distributed	resources.	

7. The	 system	 should	 provide	 automation	 of	 technological	 processes	

for	collecting,	processing	STI	and	the	formation	of	electronic	resources	by	

means	of	automated	software	implementation.	

8. The	integration	of	the	SSTI	of	 the	Republic	of	Belarus	with	 the	STI	

systems	of	other	countries	should	be	ensured	at	the	national	level.	

In	 order	 for	 the	 SSTI	 to	 be	 able	 to	 fulfill	 the	 above	 mentuined	

requirements,	 some	 technical	 and	 economic	 measures	 are	 necessary.	 In	

the	near	future,	the	following	activities	can	be	implemented:	

1.	 Creation	 of	 an	 automated	 system	 for	 collecting	 and	 processing	

information	about	events,	research	and	studies	on	the	development	of	the	

state	 system	 of	 scientific	 and	 technical	 information	 will	 be	 aimed	 at	

eliminating	the	existing	problematic	aspects	in	the	field	of	SSTI,	improving	

the	quality	of	data	processing	and	more	efficient	analysis	of	the	activities	of	

public	administration,	improved	monitoring.	

2.	 Creation	 of	 the	 Office of Commercial Proposals	 	 first	 of	 all,	 is	

aimed	 at	 using	 the	 already	 existing	 research	 and	 development	 results	

presented	 in	 the	 State	 Register	 of	 R&D.	 Taking	 into	 account	 the	 world	

experience	 of	 such	 activities,	 the	 office’s	 tasks	 will	 include	 copyright	

regulation,	activities	in	the	field	of	patenting	and	licensing	of	scientific	and	
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technical	 activities,	 communication	 with	 potential	 exploiters	 of	 scientific	

and	 technical	 products,	 implementation	 of	 activities	 for	 transfer,	 use	 of	

new	 knowledge,	 technologies,	 products,	 services,	 manufacturing	 and	

public	 sectors.	 The	 office	 should	 be	 a	 kind	 of	 a	 bridge	 between	 science,	

business,	government	and	industry.	

The	office	must	perform	the	following	tasks:	

-	analysis	of	patentability	of	 technical	solutions	to	define	the	chances	

of	patent	obtaining;	

-	preparation	 and	 support	 of	 applications	 for	 patents	 of	 all	 types	 of	

intellectual	property;	

-	preparation	 and	 maintenance	 of	 applications	 for	 registration	 of	

computer	programs	in	the	Copyright	Office	of	the	Library	of	Congress	and	

the	countries	of	the	Berne	Convention;	

-	establishing	a	fund	of	patented	national	intellectual	property	objects;	

-	conducting	 patent	 analytics	 using	 the	 analysis	 of	 the	 above	

mentioned	fund	of	patent	documents;	

-	analysis	of	the	data	available	in	the	State	Register	of	R&D;	

-	support	 of	 negotiations	 of	 the	 parties	 on	 the	 issues	 of	

commercialization	of	R&D;	

-	preparation	 of	 agreements	 on	 the	 creation	 and	 disposal	 of	

intellectual	 property	 rights	 (license	 agreements,	 agreements	 on	 the	

alienation	of	exclusive	rights,	copyright	contracts,	R&D	contracts,	etc.).	

3.	 Modernization	 of	 еру	 State	 Register	 of	 R&D	 which	 will	 allow	 to	

provide	 effective	 information	 support	 for	 promoting	 the	 results	 of	

scientific,	 technical	 and	 innovative	 activities	 created	 in	 the	 Republic	 of	

Belarus,	 support	 for	 their	 transfer,	 commercialization,	 their	

implementation	in	innovative	technologies,	goods,	services.	

4.	Optimization	of	the	costs	of	maintaining	the	server	infrastructure	of	

scientific	and	technical	libraries	by	accumulating	stored	information	in	the	

cloud	and	storing	backups	from	the	delegated	body.	

The	 SSSTI	 system	contains	 5	 libraries	 that	 have	 their	 own	electronic	

resources	and	databases,	as	well	as	their	server	capacities	for	their	storage.	

When	 deploying	 information	 resources	 on	 cloud	 services,	 one	 of	 the	

ways	to	utilize	(use)	the	freed-up	server	equipment	may	be	to	accumulate	

it	 in	 a	 single	 place	 for	 creating	 backup	 copies,	 which	 will	 save	 space	 on	

rented	disk	space	and	money.	
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Conclusion. In	accordance	with	the	goals	of	sustainable	development	

adopted	 by	 all	 UN	 member	 states	 in	 2015,	 and,	 “Quality	 Education”	 and	

“Industrialization,	 Innovation	 and	 Infrastructure”	 goals,	 in	 particular,	

obtaining	 quality	 education,	 stimulating	 and	 intensifying	 research	 and	

innovation	in	the	field	of	domestic	technologies	and	subsequent	innovative	

progress	lays	the	foundation	for	improving	people's	 living	conditions	and	

ensuring	sustainable	development.	

The	 HEIs	 of	 the	 Republic	 of	 Belarus	 make	 their	 contribution	 at	 each	

stage	of	the	innovation	process	and	successfully	interact	with	domestic	and	

foreign	 enterprises.	 However,	 to	 increase	 the	 efficiency	 of	 commer-

cialization	 of	 Belarusian	 developments	 in	 production,	 an	 innovative	

infrastructure	 is	 needed.	 It	 is	 the	 State	 Scientific	 Technical	 Scientific	

Technical	Research	Institute	of	 the	Republic	of	Belarus	 that	can	act	as	an	

element	 of	 the	 innovation	 infrastructure	 that	 ensures	 the	 exchange	 of	

scientific	 and	 technological	 information	 between	 HEIs	 and	 production	

(business).	 Moreover,	 the	 SSTI	 should,	 first	 of	 all,	 provide	 effective	

informational	support	for	promoting	the	results	of	scientific,	technical	and	

innovative	activities	created	in	the	Republic	of	Belarus.	

To	 date,	 the	 SSTI	 of	 the	 Republic	of	Belarus,	which	has	 inherited	the	

principles	of	functioning	of	the	SSTI	of	the	former	USSR,	largely	performs	

the	 collection	 and	 accumulation	 of	 STI,	 but	 has	 not	 fully	 mastered	 in	 STI	

distribution,	which	directly	affects	the	commercialization	of	scientific	and	

technological	 developments.	 Since	 2016,	 there	 has	 been	 an	 increase	

observer	in	the	dynamics	of	growth	in	the	volume	of	budget	funding	for	the	

improvement	of	SSTI	in	the	“Development	of	SSSTI	(R&D)”	direction	aimed	

to	 create	 mechanisms	 for	 the	 distribution	 of	 STI.	 The	 implementation	 of	

the	technical	and	economic	measures	for	improving	the	SSTI,	proposed	in	

this	work,	will	contribute	to	a	significant	increase	in	the	spread	of	STI	and	

the	subsequent	commercialization	of	scientific	developments	of	Belarusian	

scientists.	
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3.1. Principles of sustainable development in  
public administration of the tourism industry 1 

 
Globalization	 and	 increasing	 incomes	 have	 created	 favorable	 condi-

tions	 for	 the	 rapid	 growth	 of	 the	 tourism	 sector.	 In	 the	 light	 of	 the	 new	

Agenda	for	Sustainable	Development	for	the	period	up	to	2030,	important	

attention	 is	 given	 to	 the	 tourism	 development,	 which	 contributes	 to	 the	

implementation	of	all	three	components	of	sustainable	development.	

Ukraine's	transition	to	sustainable	development	requires	a	change	 in	

approaches	 to	 governance	 in	 the	 social,	 economic	 and	 environmental	

spheres	 based	 on	 the	 introduction	 of	 a	 new	 model	 of	 socially	 oriented	

economy	based	on	sustainable	use	of	nature.	

The	 formation	 and	 development	 of	 such	 a	 model	 is	 significantly	

influenced	by	the	recreational	tourism	sector,	the	dynamic	development	of	

which	 inevitably	 causes	 positive	 changes	 in	 other	 areas	 (infrastructure,	

agriculture,	 ecology)	 and	 creates	 favorable	 conditions	 for	 solving	 social	

problems,	 improving	 living	 standards,	 forming	 a	 normal	 market	

environment	and	investment	attractiveness,	which	is	extremely	important	

for	the	sustainable	development	of	the	state.	

Effective	state	management	of	the	recreational	and	tourist	sphere	will	

allow	solving	a	number	of	sustainable	development	problems	of	the	state	

in	 three	 vectors:	 economic,	 social	 and	 environmental.	 In	 this	 context,	

recreation	 is	 unique	 in	 that	 it	 provides	 an	 opportunity	 to	 combine	 these	

components	of	sustainable	development	in	an	organic	relationship.	

However,	 the	 issues	 of	 the	 public	 administration	 role	 in	 the	

recreational	and	tourist	industry	to	ensure	the	sustainable	development	of	

Ukraine,	as	well	as	the	problem	of	integrating	the	principles	of	sustainable	

development	into	the	public	administration	of	the	recreational	and	tourist	

sphere	remain	unresolved.	

Starting	 from	 the	 1995	 World	 Conference	 on	 Sustainable	 Tourism	 in	

Lanzarote,	the	concepts	of	“sustainable	tourism”	and	“sustainable	tourism”	

have	continuously	appeared	on	the	political	agenda	of	the	United	Nations	

and	 the	 United	 Nations	 World	 Tourism	 Organization	 (UNWTO),	 resulting	

in	 significant	 declarations,	 guidance	 documents	 and	 initiatives	 and	

becoming	essentially	a	priority	 for	UNWTO.	At	 the	same	time,	 in	UNWTO	

                                                           
1	 Автори	 підрозділу:	 Stoyka A.V., Dragomirova Ye.A., Horiunova K.А., Donetsk	 State	
University	of	Management,	Mariupol,	Ukraine.	



144	

documents,	 the	 aforementioned	 concepts	 often	 began	 to	 be	 used	 as	

synonyms.	

In	 general,	 the	 recommendations	 on	 the	 sustainable	 tourism	

development	 and	 the	 practice	 of	 managing	 sustainable	 development	 are	

applicable	 to	 all	 forms	 of	 tourism	 in	 all	 types	 of	 tourist	 destinations,	

including	 various	 segments	 of	 tourism,	 including	 mass	 tourism.	

Sustainability	 principles	 relate	 to	 the	 environmental,	 economic	 and	

sociocultural	 aspects	 of	 tourism	 development,	 and	 to	 ensure	 long-term	

sustainability,	a	balance	must	be	struck	between	these	three	dimensions.	

Therefore,	sustainable	tourism	should:	

1)	to	ensure	the	optimal	use	of	natural	resources,	which	are	the	main	

element	 of	 tourism	 development,	 supporting	 significant	 environmental	

processes	and	helping	to	preserve	natural	resources	and	biodiversity;	

2)	respect	the	sociocultural	characteristics	of	host	communities,	pre-

serve	 their	 cultural	 heritage	 and	 traditional	 values,	 and	 promote	

intercultural	understanding	and	tolerance;	

3)	 guarantee	 viable,	 long-term	 economic	 operations,	 providing	 and	

fairly	 distributing	 social	 and	 economic	 benefits	 for	 all	 participants	 -	

sustainable	employment	and	income	opportunities,	social	security	in	host	

communities,	thereby	contributing	to	poverty	reduction.	

The	 development	 of	 sustainable	 tourism	 requires	 both	 the	 informed	

participation	of	all	relevant	stakeholders	and	strong	political	leadership	to	

expand	 the	 circle	 of	 participants	 and	 reach	 agreement.	 Ensuring	 the	

sustainable	 development	 of	 tourism	 is	 an	 ongoing	 process	 and	 requires	

constant	 monitoring	 of	 its	 effects	 in	 order	 to	 take	 preventive	 and	 /	 or	

corrective	measures	whenever	necessary.	

Sustainable	 tourism	 should	 also	 maintain	 a	 high	 level	 of	 tourist	

satisfaction	 and	 ensure	 that	 they	 gain	 significant	 experience,	 increasing	

awareness	 of	 sustainability	 issues	 and	 promoting	 sustainable	 tourism	

practices.	

UNWTO	 has	 formulated	 the	 following	 priority	 goals	 for	 sustainable	

tourism	development	process1.		

                                                           
1	 Making	 Tourism	 More	 Sustainable	 -	 A	 Guide	 for	 Policy	 Makers.	 URL:	 https://	
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284408214	(Accessed	12.04.2020).	
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1.	Economic	viability	–	to	guarantee	the	viability	and	competitiveness	

of	 tourist	 destinations	 and	 enterprises	 so	 that	 they	 are	 able	 to	 continue	

their	prosperity	and	ensure	their	long-term	benefits.	

2.	 Local	 prosperity	 –	 maximize	 the	 contribution	 of	 tourism	 to	 the	

prosperity	 of	 destinations,	 including	 maintaining	 the	 proportions	 of	 the	

tourist	load	on	the	region.	

3.	 Quality	 of	 employment	 –	 increase	 the	 number	 and	 quality	 of	 local	

jobs	 created	 and	 supported	 by	 tourism,	 including	 the	 level	 of	

remuneration,	 conditions	 of	 service	 and	 accessibility	 for	 all	 without	

discrimination	on	the	basis	of	gender,	race,	disability	or	other	reasons.	

4.	Social	 justice	–	seek	to	disseminate	widely	the	principle	of	sharing	

the	 economic	 and	 social	 benefits	 of	 tourism	 throughout	 the	 host	

community,	 including	 the	 improving	 opportunities,	 incomes	 and	 services	

available	to	the	poor.	

5.	Affordable	tourism	–	to	provide	safe	and	comfortable	tourism	for	all	

visitors	regardless	of	gender,	race,	physical	ability,	etc.	

6.	Local	control	–	involve	local	communities	in	planning	and	authorize	

them	 to	 make	 decisions	 on	 the	 management	 and	 future	 development	 of	

tourism	in	the	region	(after	consultation	with	other	interested	parties).	

7.	 Welfare	 of	 society	 –	 to	 maintain	 and	 improve	 the	 quality	 of	 life	 in	

local	 communities,	 including	 social	 structures	 and	 access	 to	 resources,	

amenities	 and	 life	 support	 systems,	 avoiding	 any	 form	 of	 social	

degradation	or	exploitation.	

8.	 Cultural	 wealth	 –	 respect	 and	 enhance	 the	 historical	 heritage,	

genuine	culture,	traditions	and	characteristics	of	host	communities.	

9.	Physical	integrity	–	to	maintain	and	improve	both	urban	and	natural	

landscapes,	to	prevent	their	visual	or	physical	destruction.	

10.	Biological	diversity	–	to	support	the	conservation	of	natural	areas,	

habitats	and	wildlife	and	minimize	the	damage	caused	to	them.	

11.	 Resource	 efficiency	 –	 minimize	 the	 use	 of	 insufficient	 and	 non-

renewable	resources	in	the	development	of	tourism	and	tourism	activities.	

12.	 Ecological	 cleanliness	 –	 to	minimize	 the	 production	of	 waste	 and	

pollution	of	air,	water	and	land	by	tourism	enterprises	and	visitors.	

These	 goals	 allow	 us	 to	 formulate	 the	 problem	 and	 the	 subject	 of	

research	 and	 development,	 to	 take	 the	 necessary	 measures	 for	 the	

sustainable	development	of	 tourism.	They	also	help	maintain	a	high	 level	

of	 tourist	 satisfaction	 and	 awareness	 of	 sustainability	 issues.	 The	 goals	
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confirm	 that	 the	 main	 objective	 of	 sustainable	 tourism	 is	 to	 achieve	 a	

balance	 between	 the	 host	 country,	 the	 tourist	 and	 the	 environment.	

However,	finding	a	balance	to	protect	and	conserve	resources,	taking	into	

account	 the	 needs	 of	 all	 participants	 (present	 and	 future),	 is	 a	 complex	

task.	

The economic importance of tourism. Unlike	 a	 few	 other	 sectors,	

tourism	has	experienced	continuous	expansion	and	diversification	over	the	

past	six	decades,	turning	into	one	of	the	largest	and	fastest	growing	sectors	

of	the	economy	in	the	world.	Over	the	past	seven	years,	the	tourism	sector	

has	 grown	 by	 an	 average	 of	 4%.	 International	 tourist	 arrivals	 increase	

from	 year	 to	 year:	 in	 2019,	 their	 growth	 amounted	 to	 about	 48	 million,	

which	 is	 5%	 more	 than	 in	 2018.	 If	 in	 2018	 the	 number	 of	 international	

tourist	arrivals	amounted	to	1.33	billion,	 then	in	2019	this	 figure	reached	

1.4	billion.	According	to	UNWTO	forecasts,	1.8	billion	international	tourist	

arrivals	 are	 expected	 by	 2030.	 As	 of	 2019,	 France	 (89	 million	 tourists),	

Spain	 (83	million),	 the	 USA	(80	million),	 China	(63	million)	and	 Italy	 (62	

million)	 are	 the	 most	 popular	 with	 international	 travelers.	 After	 Europe,	

the	 most	 visited	 region	 is	 the	 Asia-Pacific	 region,	 which	 received	 348	

million	international	tourists	last	year.	By	2030,	their	number,	according	to	

UNWTO	forecasts,	will	increase	to	535	million.		 	

In	 the	 period	 2010–2030	 arrivals	 in	 newly	 emerging	 tourist	

destinations	 (growth	 plus	 4.4%	 per	 year)	 are	 expected	 to	 double	 by	 the	

rate	 of	 growth	 in	 a	 developed	 economy	 (plus	 2.2%	 per	 year).	 By	 2030,	

Northeast	Asia	will	be	the	most	visited	region	in	the	world.	

In	line	with	the	substantial	increase	in	arrivals,	 international	tourism	

revenues	 have	 steadily	 increased	 over	 the	 past	 decades,	 making	 it	 the	

fourth	 most	 important	 export	 sector	 in	 the	 world	 (after	 fuels	 and	

chemicals)	 with	 a	 value	 more	 than	 $	 1	 trillion	 per	 year.	 Thus,	 tourism	

accounts	 for	 30%	 of	 the	 global	 export	 of	 commercial	 services,	 or	 7%	 of	

total	 exports.	 Taking	 into	 account	 all	 direct,	 indirect	 and	 induced	 effects,	

the	 tourism	 economy	 represents	 10%	 of	 global	 GDP.	 This	 contributes	 to	

8.7%	 of	 full	 employment	 (261	 million	 employees).	 It	 is	 believed	 that	 one	

job	 in	 the	main	tourism	sector	creates	about	one	and	a	half	additional	or	

indirect	jobs	in	the	tourism-related	economy	million1.	

                                                           
1International	 Tourism	 Highlights	 2019	 Edition/	 URL:	 https://www.e-unwto.org/-
doi/pdf/10.18111/9789284421152	(Accessed	02.04.2020).	
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Tourism	 growth	 is	 of	 great	 economic	 importance	 to	 the	 least	

developed	 countries.	 In	 approximately	 half	 of	 these	 countries,	 tourism	

accounts	 for	 more	 than	 40%	 of	 GDP	 and	 is	 the	 most	 important	source	of	

foreign	 exchange.	 In	 addition	 to	 the	 source	 of	 foreign	 currency	 for	

destinations	and	job	creation,	the	tourism	sector	has	other	positive	direct	

and	indirect	effects	on	the	global	economy,	such	as	providing	an	incentive	

to	 trade	 small,	 medium	 and	 micro	 enterprises,	 growth	 of	 incomes	 and	

entrepreneurship	 (especially	 in	 the	 service	 sector).	 This	 activity	 also	

causes	the	creation	of	a	new	public	infrastructure,	preserves	and	finances	

the	preservation	of	the	natural	and	cultural	heritage.	Practical	lead	projects	

around	 the	 world	demonstrate	 the	positive	 changes	 that	can	 be	achieved	

through	sustainable	tourism	practices,	making	tourism	a	model	sector	for	a	

green	 economy.	 The	 greening	 of	 the	 tourism	 sector	 strengthens	 its	

employment	 potential	 by	 increasing	 the	 recruitment	 of	 local	 staff	 and	

expanding	 tourism	 opportunities	 oriented	 towards	 local	 culture	 and	 the	

natural	environment.	

In	 addition	 to	 the	 positive	 aspects	 of	 tourism	 growth,	 there	 are	

significant	 risks	 in	 terms	 of	 the	 deterioration	 of	 the	 socio-cultural,	

economic	 and	 environmental	 assets	 of	 destinations	 around	 the	 world.	

Tourism	 development	 and	 tourism	 activities	 have	 contributed	 to	 the	

depletion	 of	 natural	 resources	 in	 several	 regions,	 leading	 to	 water	

shortages,	 loss	 of	 biodiversity,	 land	 degradation	 and	 pollution	 along	with	

other	impacts.	The	contribution	of	tourism	to	global	warming	is	estimated	

at	5%	of	total	global	carbon	dioxide	emissions.	

In	 addition,	 some	 host	 countries	 have	 been	 affected	 by	 cultural	

clashes,	over-exploitation,	crimes	or	human	rights	violations	related	to	the	

tourism	 sector.	 In	 the	 economic	 sphere,	 tourism	 may	 also	 be	 responsible	

for	 price	 increases,	 economic	 instability	 or	 dependence,	 and	 may	 lead	 to	

excessive	leaks	from	host	economies.	

Trends	and	forecasts	indicate	that	with	the	continued	expansion	of	the	

sector,	 such	 possible	 negative	 effects	 will	 only	 increase	 in	 the	 coming	

years.	 Emerging	 destinations	 may	 also	 be	 affected	 by	 direct	 and	 indirect	

environmental	impacts.	

In	 the	 normal	 course	 of	 business	 (without	 reducing	 emissions),	 by	

2050	 tourism	 growth	 will	 imply	 an	 increase	 in	 energy	 consumption	
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(154%),	 greenhouse	 gas	 emissions	 (131%),	 water	 consumption	 (152%)	

and	solid	waste	management	(251%)1.		

Changes	in	tourism	practices	and	policies	can,	however,	reduce	these	

negative	 impacts	 and	 lead	 to	 benefits,	 stimulating	 the	 change	 to	 become	

more	sustainable	within	the	tourism	supply	chain	and	in	other	sectors.	On	

the	 other	 hand,	 according	 to	 the	 report	 “Towards	 a	 green	 economy:	 the	

path	to	sustainable	development	and	poverty	eradication,”	tourism	is	one	

of	the	most	promising	growth	engines	for	the	global	economy.	

With	appropriate	investments,	it	can	continue	to	grow	steadily	in	the	

coming	 decades,	 contributing	 to	 the	 necessary	 economic	 growth,	

employment	and	development.	

At	 the	 RIO	 +	 20	 UN	 Conference	 on	 Sustainable	 Development	 in	 June	

2012,	the	heads	of	state	recognized	that	“carefully	planned	and	regulated	

tourism	 activities	 can	 make	 a	 significant	 contribution	 to	 all	 three	

components	 of	 sustainable	 development	 (economic,	 social	 and	

environmental),	closely	linked	to	other	sectors	and	can	provide	decent	jobs	

and	trade	opportunities”2.			

During	 this	 Conference,	 UN	 member	 countries	 adopted	 the	 “10	 Year	

Framework	 Program	 -	 10YFP”.	 10YFP	 is	 a	 global	 framework	 of	 action	

programs	 to	 enhance	 international	 cooperation	 to	 accelerate	 change	

towards	better	patterns	of	sustainable	consumption	and	production	(SCP)	

in	both	developed	and	developing	countries.	

Due	to	the	increasing	economic	importance	of	tourism	for	developing	

and	developed	countries,	sustainable	tourism	(including	eco-tourism)	has	

been	 recognized	 by	 world	 leaders	 as	 a	 key	 tool	 for	 sustainable	

development	 and	 has	 been	 identified	 by	 UNWTO	 and	 the	 United	 Nations	

Environment	Program	(UNEP)	as	one	of	five	initial	programs	in	the	10YFP	

structure.	 As	 noted	 above,	 in	 addition	 to	 the	 positive	 economic	 effects,	

tourism	 can	 also	 play	 an	 important	 role	 in	 enhancing	 and	 financing	 the	

preservation	of	 the	natural	and	cultural	heritage,	as	well	as	 in	promoting	

the	socio-economic	development	of	tourist	destinations.	However,	despite	

its	positive	potential,	sector	growth	can	often	have	negative	effects	on	the	

natural,	sociocultural	and	economic	environment	of	destinations.		

                                                           
1	 Global	 Partnership	 for	 Sustainable	 Tourism.	 URL:	 https://sustainabledevelop-
ment.un.org/partnership/?p=7411	(Accessed	10.04.2020).	
2	 Rio+20	 Sustainable	 Development	 Summit.	 URL:	 https://www.undp.org/-
content/undp/en/home/presscenter/events/2012/June/rio-20-sustainable-
development.html	(Accessed	06.04.2020).	
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Over	 the	 past	 20	 years,	 the	 general	 interest	 and	 obligations	 of	 key	

groups	of	players	in	the	politics	and	methods	of	sustainable	tourism	have	

significantly	 increased.	 Now	 there	 is	 a	 large	 number	 of	 studies,	 methods,	

tools,	recommendations	for	sustainable	tourism.	The	10YFP	Headquarters	

of	the	Sustainable	Tourism	Program	aims	to	harness	the	high	potential	of	

tourism	in	order	to	promote	sustainable	development	by	accelerating	the	

implementation	of	reliable	patterns	of	consumption	and	production	within	

the	sector.	The	main	objective	is	to	achieve	change	by	increasing	net	profit	

from	 the	 sector	 at	 global,	 regional	 and	 national	 levels	 for	 10	 years	 and	

reducing	social	and	environmental	impacts.	

The contribution of tourism to the achievement of the 

Sustainable Development Goals. One	of	the	most	important	global	events	

of	2015	was	the	adoption	by	the	UN	General	Assembly	of	the	2030	Agenda	

for	 Sustainable	 Development	 and	 the	 adoption	 of	 17	 Sustainable	

Development	Goals	and	169	targets	for	their	implementation	(Fig.1).		

	

 

 

 

 

 

Fig. 1 The 2030 Agenda for 

sustainable development of 

tourism 1 

	

	

	

	

Tourism	 development	 is	 indicated	 in	 the	 three	 SDGs:	 fostering	
sustained,	inclusive	and	sustainable	economic	growth,	full	and	productive	
employment	 and	 decent	 work	 for	 all;	 providing	 rational	 patterns	 of	
consumption	and	production;	conservation	and	rational	use	of	oceans,	seas	
and	 marine	 resources	 for	 sustainable	 development.	 However,	 the	
contribution	 of	 tourism	 is	 not	 limited	 to	 these	 three	 objectives,	 as	 it	 can	
directly	 or	 indirectly	 contribute	 to	 the	 achievement	 of	 all	 other	 SDGs	
(Table	1).	

                                                           
1	 TOURISM	 &	 SDGS.	 URL:	 http://tourism4sdgs.org/tourism-for-sdgs/tourism-and-sdgs/	
(Accessed	06.04.2020).	
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Table 1 - Tourism links with the Sustainable Development Goals (SDGs) 

Sustainable Development 

Goals (SDGs)	
Public policy	 Business actions	

SDG 1 – End poverty in all 

its forms everywhere	

Tourism	provides	income	through	job	creation	at	local	

and	community	levels.	It	can	be	linked	with	national	

poverty	reduction	strategies	and	entrepreneurship.	Low	

skills	requirement	and	local	recruitment	can	empower	

less	favoured	groups,	particularly	youth	and	women.	

On-going	staff	training;	Partnerships	for	education;	

Diversity	management;	Complementary	benefits;	

In-kind	donations	for	education,	Poverty	and	

human	rights;	Responsible	investment	and	local	

recruitment;	Local	purchases	and	fair-trade	

SDG 2 – End hunger, 

achieve food security and 

nutrition, promote 

sustainable agriculture 

Tourism	can	spur	sustainable	agricultural	by	promoting	

the	production	and	supplies	to	hotels,	and	sales	of	local	

products	to	tourists.	Agro-tourism	can	generate	

additional	income	while	enhancing	the	value	of	the	

tourism	experience.	

Local	and	green	purchase	(food/	agriculture);	Local	

supplies	and	fair	trade;	Host	community	

involvement;	Wildlife	and	ecosystem	protection;	

Offsetting	actions	

SDG 3 – Ensure healthy 

lives and promote well-

being for all at all ages  

Tax	income	generated	from	tourism	can	be	reinvested	in	

health	care	and	services,	improving	maternal	health,	

reduce	child	mortality	and	preventing	diseases.	Visitors	

fees	collected	in	protected	areas	can	as	well	contribute	to	

health	services.	

Health	prevention	programs;	Fight	against	sex	

tourism,	health	and	disasters	awareness	and	

donations;	Customer	security	and	health	–	

prevention	and	facilities	

SDG 5 – Achieve gender 

equality and empower all 

women and girls  

Tourism	can	empower	women,	particularly	through	the	

provision	of	direct	jobs	and	income-generation	from	

MMEs	in	tourism	and	hospitality	related	enterprises.	

Tourism	can	be	a	tool	for	women	to	become	fully	

engaged	and	lead	in	every	aspect	of	society	

Diversity	management;	Awareness	campaigns	and	

in-kind	donations	towards	fight	against	sex	tourism	

and	human	rights;	Non-discrimination	values	in	

staff	recruitment	and	training	

SDG 6 - Ensure availability 

and sustainable 

management of water and 

sanitation for all  

Tourism	investment	requirement	for	providing	utilities	

can	play	a	critical	role	in	achieving	water	access	and	

security,	as	well	as	hygiene	and	sanitation	for	all.	The	

efficient	use	of	water	in	tourism,	pollution	control	and		

New	equipment	and	technologies;	Prevention	

programs	for	security	and	health;	Standards	and	

certifications;	Community	involvement	
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(Table	continuation)	

Sustainable Development 

Goals (SDGs)	
Public policy	 Business actions	

 
technology	efficiency	can	be	key	to	safeguarding	our	

most	precious	resource.	

	

SDG 7 – Ensure access to 

affordable, reliable, 

sustainable and modern 

energy for all  

As	a	sector,	which	is	energy	intensive,	tourism	can	

accelerate	the	shift	towards	increased	renewable	energy	

shares	in	the	global	energy	mix.	By	promoting	

investments	in	clean	energy	sources,	tourism	can	help	to	

reduce	green	house	gases,	mitigate	climate	change	and	

contribute	to	access	of	energy	for	all.	

New	equipment	and	technologies;	Prevention	

programs	for	security	and	health;	Standards	and	

certifications;	Community	involvement	

SDG 8 – Promote sustained, 

inclusive and sustainable 

economic growth, 

employment and decent 

work for all  

Tourism,	as	services	trade,	is	one	of	the	top	four	export	

earners	globally,	currently	providing	one	in	ten	jobs	

worldwide.	Decent	work	opportunities	in	tourism,	

particularly	for	youth	and	women,	and	policies	that	

favour	better	diversification	through	tourism	value	

chains	can	enhance	tourism	positive	socio-economic	

impacts.	

Training	for	professional	development;	Diversity	

management	and	local	recruitment;	Performance	

incentives	complementary	benefits;	Responsible	

investment	and	local	purchases;	Community	

involvement	

SDG 9 – Build resilient 

infrastructure, promote 

inclusive and sustainable 

industrialization and 

foster innovation  

 

Tourism	development	relies	on	good	public	and	private	

infrastructure.	The	sector	can	influence	public	policy	for	

infrastructure	upgrade	and	retrofit,	making	them	more	

sustainable,	innovative	and	resource-efficient	and	

moving	towards	low	carbon	growth,	thus	attracting	

tourists	and	other	sources	of	foreign	investment.	

Eco-design;	New	equipment	and	technologies	in	

energy	and	water	resources;	Renewable	energies:	

Equipment	and	materials	for	recycling	and	waste;	

On-going	staff	training	

SDG 10 – Reduce inequality 

within and among 

countries  

Tourism	can	be	a	powerful	tool	for	reducing	inequalities	

if	it	engages	local	populations	and	all	key	stakeholders	in	

its	development.	Tourism	can	contribute	to	urban		

Diversity	management;	Local	enterprise	

investment;	Responsible	purchases;	Non-

discrimination	values	in	staff	recruitment	and		
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Sustainable Development 

Goals (SDGs)	
Public policy	 Business actions	

 

renewal	and	rural	development	by	giving	people	the	

opportunity	to	prosper	in	their	place	of	origin.	Tourism	is	

an	effective	means	for	economic	integration	and	

diversification.	

training;	Community	involvement	

SDG 11 – Make cities and 

human settlements 

inclusive, safe, resilient 

and sustainable  

Tourism	can	advance	urban	infrastructure	and	

accessibility,	promote	regeneration	and	preserve	cultural	

and	natural	heritage,	assets	on	which	tourism	depends.	

Investment	in	green	infrastructure	(more	efficient	

transport,	reduced	air	pollution)	should	result	in	smarter	

and	greener	cities	for,	not	only	residents	but	also	

tourists.	

Certifications;	Partnerships;	Awareness	campaigns,	

in-kind	donations	for	culture	and	heritage	sites;	

Host	community	involvement;	Clean	energy;	

Resource	efficiency;	Biodiversity	conservation	

initiatives	

SDG 12 – Ensure 

sustainable consumption 

and production patterns  

The	tourism	sector	needs	to	adopt	sustainable	

consumption	and	production	(SCP)	modes,	accelerating	

the	shift	towards	sustainability.	Tools	to	monitor	

sustainable	development	impacts	for	tourism	including	

for	energy,	water,	waste,	biodiversity	and	job	creation	

will	result	in	enhanced	economic,	social	and	

environmental	outcomes.	

Efficiency	technologies	for	energy	and	water;	

Renewable	energies;	Recycling	–	waste	treatment;	

Pollution	reduction;	Local	purchase	and	

enterprises;	Local	supplier;	Community	

involvement;	Responsible	investment;	Guest	

involvement	

SDG 13 – Take urgent 

action to combat climate 

change and its impacts  

Tourism	contributes	to	and	is	affected	by	climate	change.	

Tourism	stakeholders	should	play	a	leading	role	in	the	

global	response	to	climate	change.	By	reducing	its	carbon	

footprint,	in	the	transport	and	accommodation	sector,	

tourism	can	benefit	from	low	carbon	growth	and	help	

tackle	one	of	the	most	pressing	challenges	of	our	time.	

Eco-design;	New	equipment	and	technologies;	

Renewable	energies;	Recycling	and	waste;	Wildlife	

and	ecosystems	–	landscape	protection;	Pollution	

reduction;	Offsetting	actions;	Awareness	campaign	

and	in-kind	donations	for	disasters	
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Sustainable Development 

Goals (SDGs)	
Public policy	 Business actions	

SDG 14 – Conserve and 

sustainably use the oceans, 

seas and marine resources 

for sustainable 

development  

Coastal	and	maritime	tourism	rely	on	healthy	marine	

ecosystems.	Tourism	development	must	be	a	part	of	

Integrated	Coastal	Zone	Management	in	order	to	help	

conserve	and	preserve	fragile	marine	ecosystems	and	serve	

as	a	vehicle	to	promote	a	blue	economy,	contributing	to	the	

sustainable	use	of	marine	resources.	

Wildlife	and	ecosystems	animal	protection;	

Pollution	reduction;	Waste	treatment;	Offsetting	

actions;	Green	purchases;	Information	for	

customers	and	staff;	Community	involvement	

SDG 15 – Protect, restore 

and promote sustainable 

use of terrestrial 

ecosystems and halt 

biodiversity loss  

Rich	biodiversity	and	natural	heritage	are	often	the	main	

reasons	why	tourists	visit	a	destination.	Tourism	can	play	a	

major	role	if	sustainably	managed	in	fragile	zones,	not	only	

in	conserving	and	preserving	biodiversity,	but	also	in	gene-

rating	revenue	as	an	alternative	livelihood	to	local	

communities.	

Wildlife	and	ecosystems	animal	protection;	

Pollution	reduction;	Waste	treatment;	Offsetting	

actions;	Green	purchases;	Information	for	

customers	and	staff;	Community	involvement	

SDG 16 – Promote peaceful 

and inclusive societies, 

provide access to justice 

for all and build inclusive 

institutions  

As	tourism	revolves	around	billions	of	encounters	between	

people	of	diverse	cultural	backgrounds,	the	sector	can	

foster	multicultural	and	inter-faith	tolerance	and	under-

standing,	laying	the	foundation	for	more	peaceful	societies.	

Tourism,	which	benefits	and	engages	local	communities,	

can	also	consolidate	peace	in	post-conflict	societies.	

Human	rights	awareness;	In-kind	donations;	

Local	enterprises	–	responsible	Investment;	

Local	recruitment	and	purchases;	Diversity	and	

respect	policy;	Anti-corruption	money	

laundering;	Client	relationships;	Host	

community	involvement	

SDG 17 – Strengthen the 

means of implementation 

and revitalize the global 

partnership for 

sustainable development  

Due	to	its	cross-sectoral	nature,	tourism	has	the	ability	to	

strengthen	private/public	partnerships	and	engage	multiple	

stakeholders	–	international,	national,	regional	and	local	–	

to	work	together	to	achieve	the	SDGs	and	other	common	

goals.	Public	policy	and	innovative	financing	are	at	the	core	

for	achieving	the	2030	Agenda.	

Professional	development;	Partnerships	for	

education;	Wildlife	and	ecosystems	animal	

protection;	Offsetting	actions;	Supplier	and	

Customer	involvement;	Client	relationships;	Staff	

involvement	and	relationships;	Community	

involvement	
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It	 should	 be	 borne	 in	 mind	 that	 the	 contribution	 of	 tourism	 to	 the	

economic	 development	 of	 countries,	 job	 creation	 and	 strengthening	

institutional	 capacity	 is	 not	 automatic,	 but	 depends	 on	 many	 factors,	

including:	

-	the	 tourism	 sector	 integration	 degree	 in	 the	 national	 economy	

through	 direct	 and	 feedback	 with	 other	 industries,	 as	 well	 as	 in	 regional	

and	global	value	chains;	

-	the	degree	to	which	tourism	income	is	used	to	finance	infrastructure	

development,	 support	 local	 companies,	 especially	 small	 and	 medium	

enterprises,	 and	 also	 to	 develop	 the	 skills	 and	 institutions	 necessary	 to	

create	a	dynamic	local	economy;	

-	policies	and	strategies	adopted	by	national	governments,	and	on	how	

much	they	encourage	the	attraction	of	domestic	and	foreign	investment	in	

tourism,	technology	transfer	and	know-how,	contribute	to	labor-intensive	

activities	and	support	those	regions	where	the	poor	live	and	work;	

-	national	efforts	to	promote	sustainable	tourism1.		

Governments	need	to	take	these	relationships	into	account	in	order	to	

maximize	 the	 potential	 of	 the	 tourism	 sector	 to	 ensure	 economic	 growth	

and	 reduce	 poverty.	 Particular	 attention	 should	 be	 paid,	 in	 particular,	 to	

the	creation	of	new	jobs,	including	in	rural	areas	and	in	the	field	of	trade	in	

services,	the	construction	of	roads,	port	and	airport	facilities.	

A	review	of	the	goals,	objectives	and	prospects	of	sustainable	tourism	

development	in	modern	conditions,	presented	on	the	basis	of	materials	of	

UNWTO	and	UNCTAD,	clearly	demonstrates	the	importance	of	this	priority	

area.	 The	 tourism	 sector	 can	 contribute	 to	 the	 achievement	 of	 the	

Sustainable	 Development	 Goals	 and	 should	 be	 used	 effectively	 to	 ensure	

economic	growth	and	reduce	poverty.	At	the	same	time,	it	 is	necessary	to	

minimize	the	adverse	impact	of	tourism,	including	on	the	environment	and	

cultural	heritage.	

In	 Ukraine,	 there	 are	 all	 the	 prerequisites	 for	 the	 development	 of	

sustainable	 tourist	 sphere.	 Convenient	 geographical	 location,	 favorable	

climate,	 diverse	 terrain,	 unique	 combination	 of	 natural	 and	 recreational	

resources,	 cultural	 and	 historical	 heritage,	 branching	 of	 the	 sanatorium	 -	

all	 these	 factors	 determine	 the	 competitive	 advantages	 of	 the	 market	 of	
                                                           
1	 Sustainable	 tourism:	 Contribution	 to	 economic	 growth	 and	 sustainable	 development.	
URL:	 https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciem5d2_en.pdf	 (Accessed	
03.04.2020).	
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recreational	services	 in	Ukraine	 in	 terms	of	 integration	processes.	Today,	

Ukraine's	 recreational	 potential	 is	not	 fully	 revealed,	 as	evidenced	 by	 the	

small	share	of	tourism	in	the	country's	GDP	structure.	

Considering	 the	 contribution	 of	 the	 tourism	 sector	 to	 the	 country's	

GDP	as	a	complex	system,	the	World	Travel	and	Tourism	Council	(WTTC)	

includes1:		

1.	Direct	 expenses	 of	 tourists	 for	 travel,	 such	 as	 travel,	

accommodation,	 entertainment,	 visiting	 monuments	 and	 museums,	 food,	

etc.	The	 costs	 of	 domestic,	 inbound	 and	 travel	expenses	 at	 the	state	 level	

are	considered	 in	 accordance	with	 the	 UN-recommended	 methodology	 of	

tourism	accounts	(TSA:	RMF	2008).	

2.	Indirect	 contributions	 of	 the	 tourism	 sector	 to	 the	 country's	

economy	 include	 investments	 in	 the	 tourism	 industry	 (construction	 of	

tourism	infrastructure,	purchase	of	transport	and	equipment),	government	

spending	 on	 tourism	 (marketing,	 security,	 administration,	 etc.),	 domestic	

procurement	 of	 products	 and	 services	 by	 tourism	 enterprises	

(procurement	food,	cleaning	services,	IT	services,	etc.).	

3.	The	 induced	 contribution	 to	 the	 country's	 GDP	 is	 defined	 as	 the	

expenditure	 of	 those	 who	 directly	 or	 indirectly	 receive	 income	 in	 the	

tourism	sector.	

Effective	 state	 management	 of	 tourist	 sphere	 will	 allow	 to	 rationally	

use	 the	 recreational	 potential	 of	 Ukraine	 and	 strengthen	 the	 role	 of	

recreation	and	tourism	in	GDP.		

The	impact	of	public	administration	on	environmental,	economic	and	

social	 factors	 is	 ensured	 through	 the	 reorganization	 and	 improvement	 of	

management	mechanisms	at	the	state	and	local	levels,	the	introduction	of	

strategic	 planning,	 appropriate	 regulatory,	 regulatory,	 institutional,	

financial	support	and	more.	At	the	same	time,	strategic	planning	in	the	field	

of	 recreation	 and	 tourism	 is	 carried	 out	 on	 the	 basis	 of	 the	 strategy	 of	

socio-economic	 development	 of	 the	 country,	 which	 ensures	 its	 targeted	

focus	 on	 improving	 the	 quality	 of	 life	 as	 a	 key	 indicator	 of	 sustainable	

development.	

Positively	 assessing	 the	 principles	 of	 strategic	 planning	 of	 the	 tran-

sition	 of	 recreational	 and	 tourist	 complexes	 to	 sustainable	 development,	

                                                           
1	 Ukraine	 2020	 Annual	 Research:	 Key	 Highlights.URL:	 https://wttc.org/-
Research/Economic-Impact	(Accessed	13.04.2020).	



156	

and	 the	 initial	 s	 of	 the	 sustainable	 development	 concept	 provision,	 it	 is	

possible	 to	 formulate	 the	 following	 principles	 of	 recreational	 and	 tourist	

sphere	public	administration	on	the	sustainable	development	basis:	

-	ensuring	natural	and	ecological	sustainability	and	attentive	attitude	

to	biodiversity;	

-	ensuring	sustainable	social	development	and	attentive	attitude	to	the	

socio-cultural	identity	of	the	population;	

-	the	need	to	find	a	balance	between	the	goals	of	big	business	and	the	

local	 population,	 the	 development	 of	 recreation	 and	 tourism	 and	

environmental	protection;	

-	use	of	part	of	the	resources	received	from	recreation	and	tourism	for	

the	implementation	of	measures	aimed	at	restoring	the	environment;	

-	greening	 of	 public	 consciousness	 through	 the	 use	 of	 education	 and	

the	media;	

-	central	 authorities	 efforts	 combination,	 local	 communities	 and	

business	 structures	 in	 the	 development	 of	 the	 territory	 and	 a	 clearly	

defined	 responsibility	 for	 the	 preservation	 of	 the	 natural	 and	 cultural	

landscape1.	

Of	 great	 importance	 for	 the	 further	 dynamic	 development	 of	 the	

recretional	 and	 tourist	 sphere	 is	 the	 active	 policy	 of	 the	 state	 to	 support	

the	 development	 of	 recreational	 infrastructure,	 creating	 conditions	 to	

increase	recreational	attractiveness,	 improving	the	quality	of	recreational	

services.	 The	 consequences	 of	 effective	 public	 administration	 of	 the	

recreational	sphere	on	the	basis	of	sustainable	development	will	be:	

1.	Economic:	

-	introduction	 of	 a	 system	 of	 strategic	ecological	assessment	 of	 plans	

and	programs	for	the	development	of	recreational	areas;	

-	introduction	of	environmental	certification	and	licensing	in	the	field	

of	 nature	 management	 and	 resource	 conservation	 in	 the	 recreational	

industry;	

-	improvement	 of	 the	 system	 of	 long-term	 forecasting	 of	 the	 state	 of	

natural	 recreational	 resources,	 their	 economic	 evaluation;	 creation	 of	

unified	cadastres	of	recreational	resources;	

                                                           
1	 Formation	 of	 the	 national	 tourism	 system	 of	 Ukraine.	 URL:	 https://business-
perspectives.org/images/pdf/applications/publishing/templates/article/assets/996	
(Accessed	06.04.2020).	
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-	accelerated	 development	 of	 ecologically	 oriented	 recreation	 and	

green	tourism,	etc.	

2.	Environmental:	

-	prevention	 of	 anthropogenic	 degradation,	 preservation	 of	 the	

integrity	 of	 natural	 ecosystems	 and	 maintenance	 of	 their	 ecosystem	

functions;	

-	preservation	 of	 landscapes	 and	 biota,	 endangered	 species,	

restoration	of	the	number	and	habitats	of	natural	populations;	

-	preservation	 and	 restoration	 of	 especially	 valuable	 cultural	

landscapes;	

-	search	for	new	mineral	water	deposits	on	the	principles	of	ecological	

and	economic	feasibility	of	their	development;	

-	improvement	 of	 licensing	 mechanisms	 and	 fees	 for	 balneological	

recreational	resources;	

-	development	 and	 implementation	 of	 a	 system	 to	 combat	

deforestation	and	forest	fires,	etc.	

3.	Social:	

-	development	and	implementation	of	medical	and	social	measures	to	

preserve	the	somatic	and	psychophysiological	health	of	the	population;	

-	preservation	 and	 improvement	 of	 the	 set	 of	 natural	 and	 social	

conditions	that	ensure	the	health	and	duration	of	safe	human	 life,	as	well	

as	the	conformity	of	living	space	to	individual	and	social	needs;	

-	ensuring	high	employment,	labor	productivity	and	decent	pay;	

-	preservation	 and	 increase	 of	 recreational	 qualities	 of	 territories	 of	

resort	appointment,	and	also	territories	for	rest	and	tourism;	

-	preservation	of	 the	historical	and	cultural	heritage	of	 the	Ukrainian	

people,	its	natural	spirituality;	

-	revival	 of	 national	 culture	 and	 folk	 crafts,	 formation	 of	 national	

consciousness,	patriotic	upbringing	of	children	and	youth,	etc.	

Sustainable	 development	 of	 the	 tourism	 services	 market	 involves	 a	

balance	 between	 the	 elements	 of	 environmentally	 friendly,	 cost-effective	

and	 socially	 responsible	 activities;	 is	 able	 to	 cause	 a	 multiplier	 effect	 for	

the	 development	 of	 the	 market	 economy	 in	 three	 interrelated	 areas:	

economic,	social	and	environmental.	

The	ecological	and	economic	role	(multiplicative	effect)	of	the	market	

of	 recreational	 and	 tourist	 services	 in	 ensuring	 the	 sustainable	

development	of	the	state	is:	
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-	stimulating	 the	 development	 of	 related	 industries	 (construction,	

trade,	 agriculture,	 transport,	 housing	 and	 communal	 services,	 production	

of	goods	and	services,	education,	etc.);	

-	increasing	budget	revenues	at	all	levels;	

-	creation	 of	 new	 and	 preservation	 of	 existing	 jobs,	 reduction	 of	

unemployment;	

-	development	 of	 ecologically	 oriented	 forms	 and	 types	 of	 small	 and	

medium	business	in	the	recreational	services	field;	

-	preservation	of	the	natural	environment;	

-	rational	use	and	protection	of	natural	resources.	

The	 social	 role	 of	 the	 recreational	 services	 market	 in	 ensuring	 the	

sustainable	development	of	the	state	is:	

-	promoting	the	restoration	and	development	of	physical	and	spiritual	

strength,	ability	to	work	and	health;	

-	raising	the	living	standards	of	the	population;	

-	revival	 of	 national	 culture	 and	 folk	 crafts,	 national	 consciousness	

formation;	

-	preservation	 and	 restoration	 of	 unique	 natural	 and	 historical	 and	

cultural	monuments.	

Thus,	 public	 administration	 in	 the	 field	 of	 recreation	 and	 tourism	

should	be	considered	as	a	complex	system	in	the	unity	of	social,	economic	

and	environmental	components,	the	further	genesis	of	which	will	be	based	

on	the	concept	of	sustainability.	

Ukraine	 has	 a	 significant	 recreational	 potential,	 which	 under	 the	

conditions	 of	 effective	 public	 administration	 on	 the	 sustainable	 develop-

ment	 basis	 can	 become	 an	 effective	 factor	 in	 the	 socio-economic	

development	of	the	country	and	make	the	recreational	sphere	competitive	

in	 the	 goods	 and	 services	 international	 market.	 The	 key	 to	 the	 overall	

strategy	 of	 the	 domestic	 market	 public	 administration	 of	 recreational	

services	should	be	not	only	the	services	improvement,	but	also	the	need	to	

improve	 the	 health	 of	 citizens	 in	 recreational	 facilities	 and	 develop	

economic	levers	to	promote	ecological	and	green	tourism	and	ecologically	

oriented	recreation.		

That	 is,	 when	 it	 comes	 to	 the	 rapid	 development	 of	 a	 range	 of	

recreational	services,	it	is	necessary	to	emphasize	the	need	for	rational	use	

of	 available	 recreational	 resources	 of	 the	 country	 for	 their	 further	

preservation	 and	 use	 in	 the	 long	 term.	 The	 state	 administration	 of	 the	
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tourist	 sphere	 is	 called	 to	 establish	 and	 maintain	 a	 balance	 between	 the	

preservation	 of	 natural	 and	 historical	 and	 cultural	 resources,	 economic	

interests	and	social	needs	and	the	development	of	recreation.	It	should	be	

aimed	 at	 creating	 comprehensive	 conditions	 for	 the	 development	 of	

tourism	 and	 resorts	 and	 become	 one	 of	 the	 priorities	 of	 sustainable	

development	of	the	state	as	a	whole	and	improve	the	life	quality.		

	

	

3.2. Recommendations on State Measures for  
Reconstruction of the Tourist Sector of Ukraine  
in the Convention of the COVID-19 pandemic 1 

 
At	present,	the	primary	priority	in	the	context	of	the	global	economic	

crisis	 for	 many	 countries	 around	 the	 world	 is	 to	 contain	 and	 eliminate	

outbreaks	of	the	COVID-19	pandemic.	The	state	of	emergency	has	already	

had	a	negative	impact	on	the	economic	development	of	each	country	in	the	

world	 and	 has	 a	 tendency	 to	 grow,	 as	 a	 result	 of	 which,	 according	 to	 the	

Asian	 Development	 Bank,	 the	 world	 economy	 may	 suffer	 losses	 ranging	

from	 5.8	 trillion	 to	 8.8	 trillion	 dollars,	 which	 is	 equivalent	 to	 6.4-9.7%	 of	

world	gross	domestic	product2.		

By	 the	 beginning	 of	 2020,	 the	 Ukrainian	 economy	 was	 gradually	

growing,	the	hryvnia	strengthened	against	the	dollar	and	the	euro,	and	at	

the	 same	 time	 the	 incomes	 of	 ordinary	 Ukrainians	 gradually	 increased.	

However,	 the	 crisis	 in	 Ukraine	 and	 around	 the	 world	 has	 reversed	 these	

processes,	 and	 the	 quarantine	 imposed	 by	 the	 rapid	 spread	 of	 the	

coronavirus	 has	 hit	 the	 economy	 even	 harder.	 Already,	 the	 Ukrainian	

tourism	industry	has	lost	about	$	1.5	billion3.	

This	 year,	 supporting	 the	 financial	 system,	 business	 and	 ordinary	

                                                           
1	 Автори	 підрозділу:	 Shabatura T. S., Odessa	 State	 Agrarian	 University	 (Ukraine);	
Gryshova I. Yu., NSC	 "Institute	 of	 Agrarian	 Economics"	 (Odessa,	 Ukraine);	 Nikoliuk O. V., 
Odessa	 National	 Academy	 of	 Food	 Technologies	 (Ukraine);	 Petrov I. M., Interregional	
Academy	of	Personnel	Management	(Odessa,	Ukraine).	
2	Песимістичний	прогноз:	збитки	світової	економіки	від	коронавірусу	оцінили	в	$6-9	
трильйонів.	 УНІАН.	 15	 травня	 2020.	 URL:	 https://www.unian.ua/economics/finance/-
pandemiya-koronavirusu-zbitki-svitovoji-ekonomiki-ocinili-v-6-9-trilyoniv-novini-ukra-
jina-10997906.htm	(Accessed:	19.05.2020)	
3	Туризм	після	карантину:	як	пандемія	вплинула	на	галузь	і	змінила	її.	Дивись.info.	
14	 травня	 2020.	 URL:	 https://dyvys.info/2020/05/14/turyzm-pislya-karantynu-yak-
pandemiya-vplynula-na-galuz-i-zminyla-yiyi/	(Accessed:	19.05.2020)	
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citizens	suffering	from	restrictive	anti-epidemic	measures	has	become	the	

number	 one	 goal	 in	 the	 policy	 of	 developed	 countries.	 Governments	

around	the	world	are	responding	quickly	to	the	effects	of	the	pandemic	by	

implementing	 measures	 such	 as	 easing	 fiscal	 and	 monetary	 policies,	

increasing	health	care	costs,	and	providing	direct	support	to	cover	costs	in	

various	sectors	of	the	national	economy	(Figure	1).	
	

	
	

Fig. 1. The EU's economic response to the coronavirus	1	
	

International	 financial	 institutions	 have	 already	 announced	 the	

allocation	of	funds	to	fight		the	coronavirus,	its	spread	and	consequences:	

a)	The	International	Monetary	Fund	-	$	50	billion	to	support	the	most	

affected	and	vulnerable	economies,	poor	countries	and	those	who	have	an	

average	income	of	weak	health	systems;		

b)	 World	 Bank	 –	 $	 12	 billion,	 for	 effective	 measures	 in	 response	 to	

coronavirus;	

c)	 Another	 $	 10	 billion	 to	 be	 provided	 by	 the	 International	 Bank	 for	

Reconstruction	 and	 Development,	 the	 International	 Development	 Associ-

                                                           
1	Jobs	and	economy	during	the	coronavirus	pandemic.	European Commission website.	URL:	
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/jobs-and-
economy-during-coronavirus-pandemic_en	(Accessed:	14.05.2020)	
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ation,	and	the	International	Finance	Corporation1.		

Such	 economic	 reaction	 to	 the	 EU	 on	 the	 impact	 of	 COVID-19	 can	

mitigate	 the	 economic	 downturn	 by	 30-40%,	 reducing	 global	 economic	

losses	from	4.1	trillion	to	5.4	trillion	dollars2.	

The	most	affected	sectors	of	the	economy	are	tourism	and	transport.	In	

such	circumstances	the	employment	threats	are	generated	and	the	integrity	

of	the	value	chain	of	tourism	services	are	violated,	in	which	representatives	

of	related	sectors	are	directly	and	indirectly	involved.	This	is	due	to	the	fact	

that	tourism	is	a	complex	ecosystem	of	many	players	(Fig.	2).	

	

	
	

Fig. 2. Tourism as a complex ecosystem of many players 

 

Moreover,	 this	 global	 crisis	 is	 significantly	 different	 from	 previous	

ones.	 The	 current	 crisis	 is	 caused	 by	 the	 changing	 behavior	 of	 the	

population,	 consumers,	 and	 this	 may	 affect	 the	 global	 economy.	 Such	

negative	 consequences,	 first	 of	 all,	 associated	 with	 the	 closure	 of	 entire	

cities	and	countries,	travel	restrictions,	shutdowns	from	the	largest	airline	

to	the	smallest	hotel	in	the	countryside	and	farmsteads,	which	provokes	a	

                                                           
1	Як	борються	з	COVID-19	У	СВІТІ:	варіанти	урядових	рішень.	ICPS International Centre 
for Policy Studies.	 URL:	 http://icps.com.ua/yak-boryutsya-z-covid-19-u-sviti-varianty-
uryadovykh-rishen/	(Accessed:	14.05.2020)	
2	 Impact	 assessment	 of	 the	 COVID-19	 outbreak	 on	 international	 tourism.	 The World 
Tourism Organization (UNWTO).	 May,	 2020.	 URL:	 https://www.unwto.org/impact-
assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-international-tourism	(Accessed:	22.05.2020)	
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decline	 in	 business	 and	 consumer	 confidence.	 That	 is	 why	 now	

governments	should	direct	their	aid	not	to	banks	and	businesses,	but	to	the	

population.	

According	to	the	European	Commission,	EU	tourism	system	may	lose	

50%	 of	 turnover	 in	 20201.	 Therefore,	 the	 impact	 of	 the	 emergency	 has	 a	

global	socio-economic	nature,	as	it	affects	not	only	the	sustainability	of	the	

tourism	sector,	but	also	the	 living	standards	of	workers	and	suppliers,	as	

well	as	their	families	and	the	whole	community.	This	situation	is	explained	

by	the	fact	that	the	decline	in	the	supply	of	tourist	services	will	affect	not	

only	 within	 the	 tourism	 sector	 itself,	 but	 also	 in	 other	 related	 industries.	

And	 because	 for	 many	 countries	 in	 the	 world	 the	 development	 of	 the	

tourism	 industry	 is	 a	 major	 factor	 in	 their	 economic	 growth,	 solving	 this	

problem	becomes	an	urgent	priority	at	the	global	level.	

2019	 was	 another	 year	 for	 the	 strong	 growth	 of	 the	 global	 tourism	

sector,	 which	 strengthened	 its	 role	 in	 the	 economic	 growth	 of	 the	 world	

economy	 and	 job	 creation.	 According	 to	 the	 WTTC	 in	 2019,	 the	

development	 of	 tourism	 provided:	 10.3%	 of	 world	 GDP	 or	 8.9	 trillion.	

dollars	USA,	330	million	jobs	or	1	of	10	jobs	around	the	world	(Figs.	3,	4);	$	

948	billion	USA	capital	investment	or	4.3%	of	total	investment2.		

All	 over	 the	 world,	 the	 tourism	 industry	 embodies	 development	

opportunities,	 strengthens	 solidarity	 and	 mutual	 understanding	 between	

countries	where	rural	green	tourism	is	aimed	at	preserving	and	promoting	

the	country's	natural	and	cultural	heritage,	and	therefore	plays	the	role	of	

environmental	protection.	

According	 to	 world	 practice,	 the	 economic	 growth	 of	 countries	 after	

the	 past	 crisis	 directly	 depended	 on	 the	 tourism	 sector,	 because	 it	 is	 the	

tourism	 sector	 through	 its	 multiplier	 effect	 directly	 and	 indirectly	 affects	

the	growth	of	gross	national	income.	Therefore,	how	quickly	countries	will	

be	able	to	recover	from	the	recession	directly	depends	on	the	resumption	

of	tourist	flows.	

                                                           
1	 В	 Єврокомісії	 хочуть	 якомога	 швидше	 скасувати	 обмеження	 на	 подорожі.	
Укрінформ.	 29.04.2020.	 URL:	 https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3016009-v-
evrokomisii-hocut-akomoga-svidse-skasuvati-obmezenna-na-podorozi.html	(Accessed:	
02.05.2020)	
2	 Economic	 Impact	 Reports.	 World Travel & Tourism Council.	 08.06.2020.	 URL:	
https://wttc.org/Research/Economic-Impact	(Accessed:	09.06.2020)	
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Fig. 3. Тourism total to employment 20181	

	

	
	

Fig. 4. Turism total contribution to employment 20182	
	

The	scale	of	the	recession	and	the	extent	of	the	recovery	will	vary,	as	

they	depend	on	the	speed	with	which	isolation	measures	can	be	lifted,	the	

                                                           
1	 Insights.	 World Travel & Tourism Council.	 URL:	 https://wttc.org/Research/Insights	
(Accessed:	09.06.2020)		
2	Ibid.	
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importance	of	services	such	as	tourism	in	each	national	economy,	and	the	

financial	 resources	 of	 each	 country.	 That	 is	 why	 tourism	 needs	 to	

implement	urgent	travel	support	measures	and	develop	specific	packages	

to	mitigate	the	development	of	the	tourism	sector	in	order	to	provide	jobs	

and	support	self-employment.	This	requires	 the	development	at	 the	state	

level	 of	 an	 effective	 strategy	 and	 coordinated	 cooperation	 with	 the	

business	 sector	 to	restore	 the	 tourism	 sector.	 However,	 the	 possibility	 of	

each	country	 to	respond	to	a	 pandemic	 outbreak	as	well	 as	 the	 ability	 to	

recover	from	this	unprecedented	crisis	is	much	different.	

Already	 today,	 the	 European	 Union	 will	 allocate	 375	 billion	 euros	 to	

restore	 the	 continent's	 tourism	 industry	 after	 the	 coronavirus	 pandemic,	

including	255	billion	will	be	allocated	to	governments	to	help	the	tourism	

sector	 of	 their	 countries	 and	 almost	 120	 billion	 -	 to	 entrepreneurs	 and	

companies	to	restore	tourism	business1.	

For	Ukraine,	the	recovery	of	the	tourism	sector	is	primarily	related	to	

economic	 opportunities,	 political	 factors,	 infrastructure	 and	 human	

resources.	As	part	of	its	anti-crisis	measures,	the	state	should	redistribute	

unspent	 public	 funds	 to	 support	health	 care	 systems,	 small	 and	 medium-

sized	 businesses,	 the	 most	 affected	 sectors	 of	 the	 national	 economy	 and	

support	 workers.	 However,	 partially	 this	 can	 be	 solved	 by	 restoring	 the	

tourism	industry,	in	particular	domestic	tourism,	the	support	of	which	will	

help	 mitigate	 the	 impact	 of	 the	 crisis	 on	 other	 sectors	 of	 the	 national	

economy	and	the	gradual	socio-economic	revival	of	depressed	regions2.		

In	 this	 context,	 the	 state	 must	 take	 into	 account	 the	 three	 main	

challenges	 facing	 the	 tourism	 industry	 in	 a	 pandemic.	 Among	 them	 -	 the	

problem	 of	 liquidity	 of	 tourist	 enterprises,	 uncertainty	 of	 consumers	 of	

tourist	 services,	 as	 well	 as	 the	 social	 consequences	 of	 forced	 restrictive	

measures.	 To	 overcome	 each	 of	 them,	 short-term	 and	 long-term	

coordinated	 regulatory	 actions	 should	 be	 developed	 and	 implemented	 at	

the	 state	 level,	 and	 their	 effectiveness	 should	 be	 regularly	 reviewed.	

Moreover,	priority	should	be	given	to	small	and	medium-sized	enterprises	

in	 the	 domestic	 tourism	 sector,	 as	 they	 account	 for	 80%	 of	 the	 total	
                                                           
1	 ЄС	 виділить	 375	 млрд	 євро	 на	 відновлення	 туризму	 після	 пандемії.	 Інтерфакс-
Україна.	 27.04.2020.	 URL:	 https://ua.interfax.com.ua/news/economic/658310.html	
(Accessed:	09.05.2020)	
2	 Gryshova	 I.,	 Nikoliuk	 O.,	 Marchuk	 L.	 Institutional	 aspects	 of	 the	 regulation	 of	 economic	
security	 of	 the	 agricultural	 production.	 Food Industry Economics.	 2019.	 Vol.11,	 Issue	 3.	
P.	23-32.	doi:	10.15673/fie.v11i3.1458	
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domestic	tourism	industry	and	are	more	vulnerable	to	"social	distancing"	

measures	than	large	companies,	which	will	have	the	greatest	impact	on	the	

economy.	jobs	and	for	people's	incomes.	

To	 restore	 and	 build	 a	 sustainable	 tourism	 industry,	 the	 state	 must	

take	 on	 a	 coordinating	 role	 in	 blocking	 risks	 and	 develop	 a	 set	 of	 tools	

designed	to	mitigate	the	socio-economic	impact	of	the	COVID-19	outbreak.	

These	 measures	 must	 be	 swift,	 pragmatic	 and	 creative,	 correlated	 with	

plausible	 global	 recovery	 scenarios	 and	 commensurate	 with	 the	 duration	

of	 the	 economic	 crisis.	 The	 reaction	 of	 the	 authorities	 to	 restrictions	

primarily	 relate	 to	 a	 business	 that	 generates	 revenues	 to	 the	 budget.	

Therefore,	financial	resources	should	be	allocated	to	contain	the	epidemic	

and	 quantitative	mitigation	 policies	 aimed	 at	 mitigating	 the	 effects	 of	 the	

financial	crisis.	

These	 recommendations	 for	 the	 resumption	 of	 domestic	 tourism	

should	take	into	account	three	main	areas:	

1.	crisis	management	and	mitigation	of	its	negative	consequences;	

2.	development	of	incentive	measures	to	restore	the	tourism	sector;	

3.	 development	 of	 a	 strategy	 for	 the	 development	 of	 the	 tourism	

sector.	

These	recommendations	should	take	into	account	that	supporting	the	

development	 of	 domestic	 tourism	 will	 provide	 rural	 areas	 with	 jobs	 and	

livelihoods,	as	domestic	tourism	has	the	potential	for	rapid	recovery	and	is	

therefore	 a	 catalyst	 for	 the	 revival	 of	 depressed	 rural	 areas	 and	 related	

sectors	of	the	national	economy.  	

Given	 the	 diverse	 impact	 of	 the	 COVID-19	 pandemic,	 as	 well	 as	 the	

realities	 of	 the	 state	 mechanism,	 the	 direction	 of	 crisis	 management	 and	

mitigation	 should	 include	 the	 development	 and	 implementation	 of	

regulatory	measures	to	support	the	development	of	the	domestic	tourism	

sector.	These	measures	should,	first	of	all,	be	aimed	at	supporting	jobs	and	

the	 self-employed	 population,	 ensuring	 the	 protection	 of	 the	 most	

vulnerable	 groups;	 liquidity	 support	 of	 enterprises;	 improving	 the	 tax	

system;	 ensuring	 consumer	 protection	 and	 trust;	 inclusion	 of	 tourism	 in	

emergency	 programs	 of	 regional	 and	 national	 levels;	 development	 of	

mechanisms	and	strategies	for	crisis	management1.	
                                                           
1	Shabatura	T.S.,	Halytsky	O.M.	Methodological	support	of	protection	of	economic	interests	
of	 innovative	 development	 of	 subjects	 of	 agricultural	 production.	 Scientific notes of the 
Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine.	2017.	№	1.	p.	123-131.	
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Therefore,	 the	 main	 fiscal	 response	 of	 the	 state	 to	 the	 coronavirus	

should	 be	 intensified	 to	 implement	 rapid	 and	 effective	 measures	 to	

support	 jobs	 and	 the	 self-employed	 population,	 as	 well	 as	 to	 provide	

protection	to	 the	most	vulnerable	groups	 facing	economic	difficulties	due	

to	the	COVID-19	outbreak:		

 	the	 introduction	 of	 tax	 incentives	 for	 those	 enterprises	 that	

preserve	jobs	and	providing	them	with	special	incentives,	such	as	lines	of	

credit	(including	microcredit),	special	financial	plans,	loans,	social	security	

or	tax	benefits.	This	can	be	achieved	either	through	special	mechanisms	of	

the	 tourism	 sector,	 or	 by	 giving	 priority	 to	 tourism	 in	 more	 general	

programs;	

 	promoting	 effective	 interaction	 between	 enterprises	 and	 trade	

unions	in	accordance	with	international	labor	standards;	

 	subsidizing	wages	and	abolishing	social	security	contributions	for	

employees	who	will	be	forced	to	go	on	unpaid	leave;	

 	development	of	special	schemes	of	partial	compensation	of	wages	

for	 employees	 of	 those	 enterprises	 that	 are	 forced	 to	 temporarily	 stop	

working;	

 	providing	subsidies	to	enterprises	and	individuals	in	order	to	curb	

the	spread	of	infection;	

 	development	 of	 social	 security	 programs	 to	 support	 the	 self-

employed	population;	

 	minimizing	 the	 effects	 of	 employment	 risks	 and	 economic	 diffi-

culties	that	workers	may	face	during	and	after	the	crisis;	

 development	of	transparent	schemes	for	maintaining	employment	

in	 enterprises	 through	 a	 simplified	 and	 strengthened	 system	 of	 partial	

unemployment;	

 providing	social	benefits	to	particularly	vulnerable	people	and	the	

unemployed	looking	for	work;	

 development	 and	 implementation	 of	 special	 social	 security	

programs	to	support	those	people	who	are	on	maternity	leave	or	belong	to	

the	category	of	disabled;	

 deferral	 of	 payment	 of	 taxes	 by	 hotels,	 other	 means	 of	

accommodation,	 as	 well	 as	 tour	 operators	 of	 domestic	 and	 inbound	

tourism	until	the	end	of	the	emergency;	

 promotion	 and	 stimulation	 of	 short	 supply	 chains	 in	 the	 field	 of	

tourism	and	hospitality;	

 ensuring	that	activities	are	equally	accessible	to	women	and	other	



167	

groups,	 including	 young	 people,	 people	 with	 disabilities,	 rural	 and	

indigenous	 communities.	 This	 will	 help	 create	 a	 wider	 and	 more	

diversified	local	supply	chain1.		

	 In	 order	 to	 ensure	 the	 functioning	 of	 the	 market	 of	 domestic	

tourist	services	at	the	state	level,	regulatory	measures	should	be	developed	

to	 overcome	 the	 liquidity	 deficit	 of	 domestic	 tourism	 enterprises.	 To	 this	

end,	 the	 state	 funding	 programs	 should	 provide	 for	 appropriate	 areas	 of	

financial	 support	 for	 the	 most	 affected	 enterprises	 from	 emergencies	 in	

order	to	avoid	their	bankruptcy	and	support	recovery	after	an	emergency.	

These	areas	should	be	coordinated	as	follows:	

 development	of	investment	instruments,	for	example,	in	the	form	of	

short-term	loans	to	support	the	liquidity	of	tourism	enterprises,	especially	

small	and	medium	-sized;	

 providing	 favorable	 conditions	 for	 the	 use	 of	 electricity,	 rent	 and	

other	utilities;	

 development	 of	 financial	 instruments	 to	 support	 additional	

liquidity,	including	credit	vacations	or	flexible	credit	loans;	

 introduction	 by	 the	 NBU	 and	 commercial	 banks	 of	 a	 0%	 interest	

rate	on	loans	for	tourism	enterprises	by	the	end	of	the	emergency;	

 providing	 state	 guarantees	 of	 bank	 financing	 and	 loans	 to	

enterprises	to	increase	liquidity;	

 development	 of	 financial	 programs	 for	 grants	 on	 a	 non-repayable	

basis	for	small	businesses	and	the	self-employed	population;	

 development	of	simple	mechanisms	for	deferral	of	penalties;	

 providing	 administrative	 support	 for	 those	 enterprises	 that	 are	

actively	involved	in	overcoming	pandemic	outbreaks.	

Emphasis	 should	 also	 be	 placed	 on	 improving	 the	 tax	 system	 by	

developing	 a	 transparent	 scheme	 for	 the	 temporary	 suspension	 or	

reduction	 of	 taxes	and	 fees	 on	 travel	 services,	 including	VAT	 and	 income	

taxes,	 or	 the	 abolition	 of	 the	 tourist	 tax	 until	 the	 end	 of	 the	 emergency.	

Consideration	should	also	be	given	to	the	flexible	implementation	of	rules	

related	 to	 the	 operation	 of	 tourism	 enterprises,	 in	 order	 to	 simplify	 the	

system	of	passing	the	necessary	administrative	formalities.2.	

                                                           
1	 Shabatura	 T.	 S.,	 Kravchuk	 А.	 A.,	 Hnatieva	 T.	 М.	 Model	 of	 economic	 development	
enterprise	in	the	contex	to	European	integration.	Scientific Journal Polissia. 2017. № 3 (11). 
Part 2. pp. 89-94.	
2	Gryshova	I.	Yu.,	Khlystun	O.A.	Economic	stability	as	an	indicator	of	 the	efficiency	of	 the	
system	 of	 economic	 protection	 and	 security	 of	 enterprises.	 /	 State	 and	 problems	 of	
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Along	with	preventing	the	liquidity	deficit	of	enterprises,	restoring	the	

trust	of	stakeholders	is	a	priority,	because	they	are	the	foundation	for	the	

development	of	any	business,	and	given	the	nature	of	tourism	services,	this	

factor	is	key.	According	to	specialized	research,	now	only	30%	of	the	total	

audience	trust	companies	that	provide	travel	services.	Therefore,	restoring	

trust	is	one	of	the	priorities	of	the	tourism	industry.	However,	against	the	

background	 of	 the	 unfolding	 global	 situation	 in	 the	 world,	 it	 is	 becoming	

increasingly	critical.	Therefore,	the	state	needs	to	establish	a	dialogue	with	

the	 private	 sector	 to	 promote	 fair	 agreements	 and	 ensure	 full	 consumer	

protection.	 Where	 possible,	 alternative	 consumer	 dispute	 settlement	

mechanisms	 should	 be	 used	 to	 minimize	 claims	 due	 to	 the	 possibility	 of	

issuing	 travel	 vouchers	 to	 customers	 who	 have	 been	 unable	 to	 use	 the	

services	 of	 tour	 operators	 in	 a	 pandemic.	 Such	 measures	 may	 ease	 the	

pressure	 on	 tour	 operators,	 but	 they	 will	 be	 taken	 provided	 that	 such	

travel	 vouchers	 are	 attractive	 to	 consumers	 and	 that	 their	 rights	 are	

respected.	Should	also	develop	ways	to	resolve	credit	card	refund	requests.	

The	current	situation	also	requires	the	promotion	of	corporate	social	

responsibility	 practices.	 Such	 practices	 can	 "close	 gaps"	 in	 public	 policy	

and	save	budget	funds.	There	is	a	need	for	a	constant	open	dialogue	in	the	

"state-society-business"	 system	 to	 avoid	 pushing	 lobbying	 interests	 for	

non-payment	 to	 the	 budget	 by	 individual	 enterprises	 and	 for	 compen-

sation	 of	 loans	 from	 the	 state	 budget	 to	 individual	 businesses	 at	 the	

expense	of	citizens.	In	the	absence	of	transparency	in	this	process,	this	will	

increase	 social	 injustice,	 increase	 the	 level	of	 the	 state	 budget	 deficit	 and	

put	 the	 functioning	 of	 the	 Ukrainian	 economy	 at	 an	 even	 greater	 threat	

than	the	coronavirus	itself	1.	

Given	the	rapid	digitalization	of	the	national	economy	at	the	stage	of	

socio-economic	 recovery,	 the	 development	 of	 digital	 skills	 in	 the	 most	

affected	by	the	pandemic	population,	 including	the	unemployed,	seasonal	

workers	 and	 those	 with	 limited	 working	 hours,	 should	 be	 promoted.	

Therefore,	 in	 order	 to	 disseminate	 information	 about	 modern	 digital	

technologies	 and	 practices	 of	 their	 use,	 the	 state	 in	 partnership	 with	

                                                                                                                                                                                          

development	 of	 the	 national	 economy	 in	 the	 conditions	 of	 permanent	 crisis	 phenomena.	
Collective	monograph.	Uman:	Publisher	"Sochinsky",	2015.	P.171-178.	
1	Як	борються	з	COVID-19	У	СВІТІ:	варіанти	урядових	рішень.	ICPS International Centre 
for Policy Studies.	 URL:	 http://icps.com.ua/yak-boryutsya-z-covid-19-u-sviti-varianty-
uryadovykh-rishen/	(Accessed:	14.05.2020)	
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universities	and	other	educational	institutions	should	introduce	free	online	

courses,	as	well	as	provide	access	to	digital	infrastructure	and	the	Internet	

to	increase	the	employment	and	make	effective	use	of	digital	opportunities.		

In	 the	 same	 area	 should	 create	 stimulating	 challenges	 in	 the	 form	 of	

financial	 compensation	 for	 the	 development	 of	 start-ups,	 embodying	

innovative	 ways	 to	 overcome	 the	 crisis	 in	 the	 tourism	 sector.	 It	 is	

necessary	 to	 pay	 more	 attention	 to	 the	 state	 funding	 of	 educational	

programs	 for	 professional	 training	 of	 staff	 of	 tourist	 enterprises,	 which	

were	 forced	 to	 cease	 their	 activities	 during	 the	 crisis,	 and	 create	 special	

programs	 to	 support	 entrepreneurship	 in	 tourism,	 which	 will	 further	

promote	innovation	and	digital	transformation.1.	

In	this	context,	the	development	of	tourism	fairs	and	online	platforms	

is	 also	 gaining	 importance.	 It	 is	 also	 essential	 to	 provide	 support	 for	

training	 and	 retraining	 of	 training	 programs	 and	 activities	 to	 promote	

industry	 standards	 and	 the	 further	 dissemination	 of	 digital	 technologies.	

Today,	 digital	 technologies	 provide	 additional	 benefits	 by	 providing	 the	

tourism	 sector	 with	 innovative	 ways	 to	 manage	 tourist	 flows,	 consumers	

with	 more	 choice,	 and	 businesses	 with	 more	 efficient	 use	 of	 scarce	

resources.		

Given	the	unpredictability	of	the	occurrence	of	the	crisis,	the	tourism	

sector	 should	 be	 included	 in	 the	 local,	 regional	 and	 national	 economic	

packages	 emergencies,	 mitigation	 and	 support.	 This	 will	 provide	 support	

to	 small	 and	 medium-sized	 enterprises	 in	 the	 tourism	 industry,	 will	

support	 the	 development	 of	 tourism	 infrastructure,	 as	 well	 as	 related	

sectors,	the	development	of	which	directly	depends	on	the	tourism	sector.	

It	 is	 also	 a	 priority	 developing	 crisis	 management	 mechanisms	 and	

strategies,	 involving	 all	 relevant	 stakeholders	 in	 order	 to	 join	 efforts	 to	

inform	 the	 public	 and	 maintain	 consumer	 confidence.	 Accordingly,	

communication	 with	 the	 public,	 business	 and	 consumers	 should	 be	

established;	 to	 develop	 crisis	 scenarios	 of	 development	 with	 different	

trends	 in	 the	 development	 of	 crisis	 phenomena;	 develop	 a	 national	 crisis	

response	 strategy	 to	 support	 tourism	 preparedness	 for	 future	 mitigation	

and	 recovery	 requirements.	 It	 is	 necessary	 to	 identify	 new	 training	

opportunities	 focused	 on	 product	 development	 and	 market	 access	 for	
                                                           
1	Gryshova	I.	Yu.,	Bondarenko	V.M.,	Yelinevsky	V.	Yu.	Institutional	support	of	the	agrarian	
market	as	 a	 factor	of	 food	security.	Economic analysis: Coll. Science. works,	2015.	 Vol.	19.	
Сh.	3.	P.	4-9.	
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stakeholders	 working	 in	 the	 fields	 of	 culture	 and	 creative	 industries	

(crafts,	 festivals,	 music,	 theater,	 etc.),	 nature,	 sports,	 medical	 and	 health	

tourism	to	create	new	innovative	tourist	products.	

An	 equally	 important	 step	 in	 resuming	 the	 development	 of	 domestic	

tourism	 is	 the	 development	 of	 incentives	 to	 restore	 the	 tourism	 sector,	

which	 provides	 financial	 incentives	 for	 investment	 in	 its	 development;	

elimination	 of	 travel	 difficulties;	 promoting	 environmental	 sustainability;	

stimulating	 demand	 through	 marketing	 activities	 and	 counter-offers;	

support	of	partnership	relations	through	support	of	investment	initiative.	

Due	to	the	sudden	drop	in	tourist	demand,	enterprises	in	the	tourism	

sector	will	need	financial	incentives	to	support	the	recovery	process	of	the	

entire	 tourism	 sector.	 However,	 financial	 incentives	 may	 differ	 at	 each	

stage	of	the	value	chain	of	travel	services.	

Given	 the	 rules	 of	 fair	 competition	 and	 ensuring	 the	 transparency	 of	

financial	 incentive	schemes,	priority	should	be	given	to	 the	most	affected	

tourism	enterprises,	regardless	of	production	size,	whose	financial	support	

will	be	provided	in	the	form	of	 incentive	packages	or	the	development	of	

favorable	tax	policies.	In	this	direction	should	be	provided:	

 creation	of	special	incentives	to	support	short-term	operations	for	

the	resumption	of	business	of	small	and	medium-sized	tourism	enterprises	

in	 order	 to	 ensure	 their	 digitalization,	 free	 market	 entry,	 training	 and	

employment;	

 promoting	rapid	planned	investment	in	tourism	infrastructure,	as	

well	as	stimulating	transport	infrastructure	that	indirectly	meets	the	needs	

of	the	tourism	sector;	

 development	of	a	scheme	of	additional	incentives	for	foreign	direct	

investment	in	the	tourism	sector;	

 promotion	of	 investments	 in	housing,	natural	and	cultural	values,	

which	will	help	increase	the	competitiveness	of	tourism	products.	

As	 the	 tourism	 sector	 is	 directly	 dependent	 on	 the	 development	 of	

transport	 infrastructure,	 there	 is	 a	 need	 to	 eliminate	 travel	 difficulties.	

However,	 the	 lifting	 of	 any	 travel	 restrictions	 imposed	 in	 response	 to	

COVID-19	should	be	appropriate	to	the	level	of	health	hazard	and	take	into	

account	 local	 risk	 assessments.	 At	 the	 same	 time,	 the	 tourism	 sector	 and	

consumers	 of	 tourism	 services	 should	 be	 provided	 with	 accessible,	

consistent	 and	 reliable	 information	 on	 the	 introduction	 of	 travel	
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restrictions	 or	 their	 abolition	 through	 all	 available	 channels	 of	

communication.	It	should	also	be	considered	visa	facilitation	for	temporary	

visitors	through	prior	simplification	of	visa	procedures	and	a	stable	travel	

policy1.		

In	order	to	ensure	environmental	standards	in	line	with	international	

standards,	environmental	safety	measures	should	be	included	in	incentive	

recovery	programs,	which	will	ensure	the	transition	of	the	tourism	sector	

to	 a	 new	 model	 of	 sustainable	 production	 and	 consumption.	 Therefore,	

environmental	 measures	 should	 be	 integrated	 into	 government	 incentive	

programs,	investment	schemes	and	special	funds.	These	include	water	and	

energy	 efficiency,	 waste	 disposal,	 continuous	 measurements	 aimed	 at	

reducing	 CO2	 emissions2.	 Under	 such	 conditions	 of	 development,	 the	

tourism	sector	will	not	only	increase	the	environmental	sustainability	of	its	

operations,	 but	 will	 also	 become	 attractive	 for	 foreign	 investment,	 which	

will	continue	to	support	its	recovery	and	economic	growth.	

Given	 that	 it	 is	 domestic	 tourism	 that	 will	 be	 most	 attractive	 to	

consumers	 after	 the	 crisis,	 an	 appropriate	 marketing	 strategy	 should	 be	

developed	to	facilitate	travel	within	the	country	and	encourage	consumers	

to	 stay	 longer.	 State	 stimulation	 of	 tourist	 demand	 through	 the	

introduction	of	marketing	activities	and	counter-offers	should	be	based	on	

the	principles	of	transparency.	In	this	context	it	is	necessary:	

 develop	 incentives	 for	 those	 companies	 that	 will	 provide	 partial	

financial	compensation	to	their	employees	for	purchased	tourism	products	

in	 order	 to	 increase	 demand	 in	 the	 domestic	 tourism	 market	 after	 the	

crisis;	

 review	areas	of	investment	in	the	system	of	monitoring	domestic	

tourism	 demand	 in	 order	 to	 forecast	 trends	 in	 its	 change,	 adjustment	 of	

tourist	routes	and	marketing	strategies;	

 introduce	special	promotions	for	the	purchase	of	domestic	tourism	

product	in	those	regions	that	are	directly	dependent	on	tourism,	primarily	

in	rural	communities;	

                                                           
1	 Marchuk	 L.L.	 International	 methods	 of	 assessing	 the	 competitiveness	 of	 the	 national	
economy	in	the	context	of	economic	security.	Economic analysis: Coll. Science. Works,	2017.	
Vol.	27.	№	4.	P.	311-317.	
2	Gryshova	I.,	Shabatura	T.,	Nikoliuk	O.		State	regulation	of	ecotourism	in	the	context	of	the	
European	experience.	Scientific notes of the Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of 
Ukraine.	2020.	№	1.	pp.	126-136.	
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 taking	 into	 account	 the	 seasonal	 nature	 of	 some	 types	 of	 tourist	

services,	 to	 promote	 the	 activation	 of	 peak	 tourist	 products	 for	 the	

management	of	tourist	flows	of	tourism;	

 provide	 support	 to	 tourist	 campaigns	 in	 holding	 international	

conferences	and	events;	

 promote	 the	 organization	 of	 local	 events	 in	 those	 regions,	 the	

development	 of	 which	 directly	 depends	 on	 tourism,	 especially	 in	 rural	

areas;	

 provide	support	to	those	companies	that	attract	their	employees	to	

travel	fairs	and	shows;	

 direct	investments	in	the	development	of	digital	marketing	in	order	

to	increase	the	target	audience;	

 stimulate	the	development	of	those	segments	of	the	tourist	market	

and	tourist	products	that	promote	the	development	of	ecological	tourism,	

promote	 the	 socio-economic	 revival	 of	 rural	 areas,	 protect	 cultural	

heritage	and	natural	resources;1;	

 direct	investment	flows	to	tourism	infrastructure,	which	will	create	

additional	jobs	in	construction	and	other	related	sectors	directly	related	to	

the	tourism	market.		

In	 order	 to	 monitor	 the	 process	 of	 reconstruction	 of	 the	 tourism	

sector,	 it	 is	 necessary	 to	 establish	 a	 Committee,	 which	 will	 include	

representatives	 of	 tourism	 administrations	 of	 national,	 regional	 and	 local	

levels,	Ministries	of	Education,	Trade,	Transport,	Foreign	and	Interior,	etc.,	

airlines,	 banks,	 technology	 companies,	 private	 associations	 sector.	 The	

main	 purpose	 of	 which	 should	 be	 to	 develop	 a	 coordinated	 action	 plan	

based	on	a	creative	approach	with	clear	goals,	allocation	of	resources	and	

responsibilities.	

Ensuring	 sustainability	 should	 be	 the	 basis	 of	 the	 tourism	 sector	

recovery	program.	For	this	purpose	it	is	necessary	to	diversify	tourism	to	

avoid	 dependence	 on	 one	 type	 of	 travel	 services	 from	 others.	 Inbound	

tourism	 plays	 a	 major	 role	 in	 the	 value	 chain	 of	 tourism	 services,	 while	

domestic	 tourism	 is	 a	 mainstay	 of	 the	 tourism	 sector.	 In	 this	 sense,	 it	 is	

necessary	to	promote:	

                                                           
1	Гришова	І.	Ю,	Федоркін	Д.	В.	Концeптуaльний	пiдхiд	щодо	державного	управління	
eкологiчною	 бeзпeкою	 aгрaрного	 виробництва.	 Наукові записки Інституту 
законодавства Верховної Ради України.	2017.	№	6.	С.	161-167.	
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 increasing	 the	 competitiveness	 of	 domestic	 and	 regional	 travel	 by	

strengthening	communication	and	facilitating	tourist	routes;	

 research	 of	 the	 main	 factors	 of	 increase	 of	 tourist	 demand	 and	

forecasting	 of	 possible	 changes	 in	 consumer	 preferences	 and	 behavior	 of	

consumers	of	tourist	products	after	crisis;		

 to	help	more	vulnerable	communities	and	groups	in	developing	new	

tourism	 products	 that	 support	 the	 development	 of	 rural	 areas	 and	 rural	

communities	most	affected	by	the	consequences	of	a	pandemic;	

 promote	 and	 /	 or	 improve	 social	 tourism	 schemes	 aimed	 at	 the	

elderly,	families,	youth	and	people	with	disabilities.	

The	 development	 of	 a	 strategy	 based	 on	 the	 analysis	 of	 the	 real	 and	

probable	 state	 of	 development	 of	 the	 tourism	 sector	 is	 extremely	

necessary,	especially	in	times	of	crisis.	However,	this	requires	investment	

in	 appropriate	monitoring	 of	 its	 development	 in	 the	short	 and	 long	 term.	

This	 is	 not	 possible	 without	 the	 establishment	 of	 appropriate	 services	 at	

national	 and	 local	 levels	 to	 assess	 all	 aspects	 of	 tourism	 development	 in	

partnership	with	relevant	stakeholders	based	on	the	use	of	an	appropriate	

digital	platform.	This	approach	requires:	

 creation	 of	 a	 state	 mechanism	 for	 managing	 the	 tourism	 sector,	

which	 will	 involve	 the	 private	 sector,	 local	 communities	and	 government	

services;	

 develop	 and	 strengthen	 the	 destination	 management	 organization	

to	ensure	the	effective	and	sustainable	development	of	tourism	at	the	local	

level;	

 to	 create	 associations	 of	 workers	 in	 the	 field	 of	 tourism	 and	

citizenship	in	order	to	take	into	account	their	votes	on	the	development	of	

the	tourism	sector.	

Today	 pandemic	 COVID-19	 was	 a	 great	 shock	 to	 the	 global	 and	

European	economy.	For	the	first	time,	the	world's	economies	are	facing	an	

economic	and	financial	crisis	caused	not	by	market	distortions	but	by	the	

direct	effects	of	a	slowdown	in	health-related	economic	growth.	The	global	

crisis	 requires	 global	 solutions.	 That	 is	 why	 the	 state	 must	 be	 ready	 for	

crises	 and	 develop	 a	 mechanism	 for	 national	 response	 to	 crises.	 This	

requires:	

 thorough	analysis	of	the	received	socio-economic	losses	in	order	to	

improve	the	existing	tools	for	risk	assessment	and	preparedness	for	crisis	

situations	in	both	the	public	and	private	sectors;	
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 inclusion	of	tourism	in	state	emergency	programs;	

 development	of	an	action	plan	for	the	tourism	sector	in	emergency	

situations;	

 review	 existing	 rules	 and	 regulations	 governing	 the	 relationship	

between	 consumers,	 suppliers,	 intermediaries,	 and	 insurance	 policies,	 in	

order	to	mitigate	the	effects	of	the	crisis;	

 ensure	compliance	with	international	health	regulations;	

 review	 and	 update	 the	 national	 human	 capital	 strategy	 in	 the	

tourism	sector;	

 establish	 partnerships	 with	 tourism	 leaders,	 universities,	

educational	centers,	chambers	of	commerce,	digital	platforms	and	tourism	

associations	 to	 promote	 new	 skills	 in	 the	 further	 development	 of	 the	

tourism	sector;	

 include	 more	 vulnerable	 groups,	 such	 as	 women,	 youth,	

immigrants	and	people	with	disabilities,	in	the	human	capital	development	

strategy;	

 adhere	 to	 the	 principles	 of	 decent	 work	 and	 equal	 opportunities.	

Employers	 must	 create	 safe	 working	 conditions	 by	 implementing	

preventive	measures	to	minimize	the	impact	of	risks	on	their	employees1.		

Along	 with	 the	 development	 and	 implementation	 of	 measures	 to	

restore	the	tourism	sector,	a	strategy	for	its	further	development	should	be	

considered.	 Time	 requires	 a	 coordinated	 response	 at	 the	 state	 level	 to	

overcome	 the	 crisis	 in	 the	 short	 term,	 as	 well	 as	 to	 shape	 recovery	 and	

address	common	 challenges	 in	 the	 long	 run.	Given	 the	experience	gained	

from	 the	 effects	 of	 pandemic	 outbreaks	 and	 anticipating	 new	 consumer	

trends,	 it	 is	 necessary	 to	 ensure	 the	 sustainable	 development	 of	 the	

tourism	sector.	Joint	efforts	should	be	made	to	maintain	the	value,	quality,	

sustainability	 and	 innovation	 of	 the	 tourism	 product.	 Therefore,	 the	

common	 goal	 should	 be	 to	 provide	 accessible	 transport	 and	 improve	

communication,	 improve	 the	 management	 of	 tourist	 flows,	 support	 the	

diversification	 of	 the	 tourist	 product,	 expand	 cross-season	 tourism	

opportunities,	 with	 priority	 given	 to	 the	 development	 of	 the	 green	

economy.	

                                                           
1	 Shabatura	 T.S.,	 Nikolyuk	 O.V.,	 Gryshova	 I.Y.	 Benchmarking	 as	 an	 innovative	 tool	 for	
financial	 activities	 of	 rural	 green	 tourism	 enterprises.	 Economics of agro-industrial 
complex.	2020.№3.	P.80.	
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Currently,	 all	 countries	 of	 the	 world	 have	 to	 follow	 the	 rules	 of	

distance	that	still	will	remain	in	force	for	a	long	time.	Therefore,	outbound	

tourism	 in	 general	 in	 2020	 will	 show	 a	 somewhat	 modest	 growth.	

According	 to	 a	 survey	 by	 the	 UNWTO	 Board	 of	 Experts,	 international	

demand	for	tourism	services	will	resume	by	the	fourth	quarter	of	2020	and	

mainly	in	2021	(Fig.	5).	

	

	
Fig. 5. Forecast of recovery of international demand for tourism 

products	1	

	

The	most	noticeable	increase	in	demand	in	2020	will	be	expected	for	

domestic	tourism	services	(Fig.	6),	where	preference	will	be	given	to	family	

vacations	 and	 recreation	 in	 the	 format	 of	 "everything	 is	 taken	 into	

account".	

In	 Ukraine,	 the	 pre-quarantine	 level	 of	 inflow	 was	 not	 too	 high,	 as	

there	 was	 a	 huge	 drop	 after	 2014.	 If	 the	 external	 borders	 are	 closed	 for	

longer	 than	 the	 quarantine	 within	 the	 country	 is	 lifted,	 there	 will	 be	 an	

increase	 in	 the	 flow	 of	 domestic	 tourism,	 which	 can	 partially	 block	 the	

external	 flow.	 Moreover	 in	 2020	 will	 be	 a	 redistribution	 of	 demand	 (and	

therefore	the	range	of	tour	operators)	-	in	favor	of	a	budget	package	tours,	

because	of	the	quarantine,	many	people	lost	their	jobs	and	businesses.	

                                                           
1	 Impact	 assessment	 of	 the	 COVID-19	 outbreak	 on	 international	 tourism.	 The World 
Tourism Organization (UNWTO).	 May,	 2020.	 URL:	 https://www.unwto.org/impact-
assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-international-tourism	(Accessed:	22.05.2020)	
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Fig. 6. Forecast of recovery of domestic demand for tourism 

products	1	

According	 to	 experts,	 in	 2020	 the	 demand	 for	 domestic	 tourism	 will	

grow,	especially	for	weekend	tours,	the	program	of	which	will	include	slow	

walks,	recreation	in	nature,	tasting	local	cuisine,	getting	to	know	the	locals,	

culture,	 heritage	 and	 more.	 The	 greatest	 demand	 will	 be	 offers	 of	

independent	 family	 travel	 by	 own	 vehicles,	 outdoor	 recreation,	

accommodation	in	recreational	areas,	suburban	recreation	complexes,	rent	

of	green	estates,	individual	houses	in	compliance	with	the	requirements	of	

social	distance	and	providing	all	necessary	means	of	protection.	2.	

Thus,	the	crisis	provides	a	unique	opportunity	not	only	to	restore	the	

tourism	 sector,	 its	 economic	 growth	 with	 priority,	 sustainability	 and	

responsibility,	 but	 also	 provides	 an	 opportunity	 to	 restart	 the	 entire	

Ukrainian	economic	model,	focus	on	new	innovative	industries,	introduce	a	

"virtual	 economy"	 and	 e-government.	 .	 It	 is	 an	 impetus	 to	 strengthen	 the	

emphasis	 on	 the	 development	 of	 strategies	 for	 the	 development	 of	 the	

tourism	sector	that	will	coordinate	 the	actions	and	decisions	of	all	actors	

(government,	manufacturers	of	tourism	products,	distributors,	consumers,	

etc.)	 in	the	value	chain	of	tourism	products.	This	will	ensure	the	speed	of	

the	 cycle	 of	 tourist	 operations	 and	 help	 strengthen	 the	 competitiveness	

and	sustainability	of	the	tourism	sector	as	a	whole.	

	

 

                                                           
1	 Impact	 assessment	 of	 the	 COVID-19	 outbreak	 on	 international	 tourism.	 The World 
Tourism Organization (UNWTO).	 May,	 2020.	 URL:	 https://www.unwto.org/impact-
assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-international-tourism	(Accessed:	22.05.2020)	
2	Як	борються	з	COVID-19	у	світі:	варіанти	урядових	рішень.	ICPS International Centre 
for Policy Studies.	 URL:	 http://icps.com.ua/yak-boryutsya-z-covid-19-u-sviti-varianty-
uryadovykh-rishen/	(Accessed:	14.05.2020)	
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3.3. Особливості й значення фінансового механізму для 
ефективного функціонування і розвитку закладів охорони здоров’я  

в умовах медичної реформи на засадах автономізації 1 
 

Концепція	 сталого	 розвитку	 як	 розвитку,	 що	 спрямований	 на	

повне	та	якісне	задоволення	суспільних	потреб	у	поточний	час,	які	не	

ставлять	 під	 загрозу	 здатність	 задовольняти	 потреби	 майбутніх	

поколінь,	передбачає,	перш	за	все,	акцентування	уваги	на	збереженні	

й	 розвитку	 людського	 потенціалу	 держави,	 важливу	 роль	 в	 якому	

займає	розвиток	сфери	охорони	здоров’я	населення.	Підтвердженням	

цього	 є	 задекларовані	 цілі	 стратегії	 сталого	 розвитку	 України	 на	

період	 до	 2030	 року	 (Указ	 Президента	 України	 №722/2019),	

першочерговість	 серед	 яких	 належить	 забезпеченню	 здорового	

способу	 життя	та	сприянню	благополуччя	для	всіх	у	будь-якому	 віці	

(ціль	3)2.		

Реалізувати	означену	ціль	допоможе	набуття	загальнодержавною	

системою	 охорони	 здоров’я	 та	 суб’єктами-надавачами	 медичних	

послуг,	які	її	складають,	нових	ознак	як	запоруки	ефективності	їхньої	

діяльності	шляхом	підвищення	цінності	надання	медичних	послуг	для	

населення.		

На	 жаль,	 на	 сьогодні	 сфера	 охорони	 здоров’я	 характеризується	

усіма	 учасниками	 ринку	 медичних	 послуг	 як	 комплекс	 проблемних	

питань.	Так,	проблема	у	трактуванні	споживачів	–	це	незадоволеність	

надаваними	 медичними	 послугами,	 зокрема	 їхньою	 якістю	 або	 у	

зіставленні	 «ціна	 –	 якість».	 З	 боку	 держави	 проблема	 полягає	 у	

питанні	 утримання	 коштом	 держави	 бюджетних	 медичних	 закладів,	

які	 не	 в	 змозі	 справитися	 із	 виконанням	 публічної	 місії	 по	

підтриманню	 належного	 стану	 здоров’я	 населення.	 Фінансування	

таких	 закладів	 розглядається	 як	 додатковий	 тягар	 на	 загально-

державний	 бюджет	 України.	 Особливо	 ці	 проблеми	 загострилися	 у	

режимі	 реального	 часу	 на	 тлі	 світового	 розповсюдження	 корона-

вірусної	 хвороби	 (COVID-19),	 коли	 вітчизняні	 медичні	 заклади	

                                                           
1	 Автори	 підрозділу:	 Христенко Л.М., Східноукраїнський	 національний	 університет	
імені	 Вол.	 Даля	 (м.	 Сєверодонецьк,	 Україна);	 Кірієнко Т.А., КНП	 «Консультативно-
діагностичний	центр»	Сєвєродонецької	міської	ради	(Україна);	
2	 Про	 Цілі	 сталого	 розвитку	 України	 на	 період	 до	 2030	 року.	 Указ	 Президента	
України	 від	 30.09.2019	 №	722/2019.	 UPL:	 https://zakon.rada.gov.ua/laws-
/show/722/2019	(Дата	звернення	23.05.20)	
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виявилися	 не	 готові	 ні	 з	 точки	 зору	 кадрового,	 ні	 матеріально-

технічного,	ні	фінансово	забезпечення	у	протистоянні	пандемії1.	

Запорукою	 виходу	 із	 кризи	 у	 медичному	 секторі	 України,	 стало	

запровадження	 медичної	 реформи,	 ґрунтовним	 моментом	 якої	 є	

автономізація,	 тобто	реорганізація	 (перетворення)	закладів	 охорони	

здоров’я	 –	 бюджетних	 установ,	 на	 заклади	 охорони	 здоров’я	 –	

комунальні	 некомерційні	 підприємства,	 з	 метою	 підвищення	 їхньої	

конкурентоспроможності	 на	 ринку	 медичних	 послуг	 та	 посилення	

виконання	 публічної	 місії	 щодо	 якості	 виконуваних	 робіт	 за	

принципом	 «цінність	 для	 пацієнтів».	 Ефективність	 реалізації	

основних	етапів	медичної	реформи	та	гарантії	стійкості	початкового	

й	 поточного	 станів	 новостворених	 медичних	 підприємств	 напряму	

залежать	 від	 формування	 надійного	 механізму	 фінансового	

забезпечення,	що	наразі	значно	актуалізує	цей	напрям	дослідження.		

На	 сучасному	 етапі	 висвітленню	 теми	 про	 особливості	 фор-

мування	 механізму	 фінансового	 забезпечення	 закладів	 охорони	

здоров’я	 впродовж	 реалізації	 медичної	 реформи	 приділена	 досить	

широка	 увага.	 Але,	 через	 новітність	 ситуації,	 у	 якій	 у	 зв’язку	 з	

медичною	 реформою,	 перебуває	 вся	 вітчизняна	 медична	 галузь,	 як	

вагома	 публічна	 сфера,	 що	 ґрунтується	 на	 міцній	 державній	 регла-

ментації,	 більшість	 публікацій	 за	 темою	 носять	 нормативно-пра-

вовий,	методичний	або	практичний	характери.	Більш	того,	з	плином	

реформи,	багато	з	публікацій	вже	втратили	свою	актуальність.	Пере-

лік	 джерел,	 які	 аналізувалися	 у	 дослідженні,	 буде	 поступово	

представлений	 у	 викладеному	 матеріалі.	 Проте,	 вже	 зараз	 можна	

констатувати,	що	недостатня	впорядкованість	викладення	питань	за	

темою	 не	 дозволяє	 сформувати	 загального	 уявлення	 про	 такий	

важливий	 напрям	 як	 фінансування	 закладів	 охорони	 здоров’я.	 Крім	

того,	 залишаються	 теоретично	 і	 практично	 недоопрацьованими	

більшість	 питань	 системного,	 аналітичного	 й	 організаційного	

характеру	 у	 цій	 сфері,	 розвиток	 яких	 має	 дозволити	надалі	на	

практиці	 приступити	 до	 побудови	 ефективного	 механізму	

                                                           
1	Христенко	Л.М.,	Кірієнко	Т.	А.	Актуальні	засади	формування	 і	розвитку	механізму	
фінансового	забезпечення	закладів	охорони	здоров’я	в	умовах	медичної	реформи.	/	
Матеріали	 ІІІ	 Міжнародної	 науково-практичної	 конференції	 «Публічне	 управління	
для	 сталого	 розвитку:	 виклики	 та	 перспективи	 на	 національному	 та	 місцевому	
рівнях»	(20-21	травня	2020	року).		Маріуполь:	ДонДУУ,	2020.	
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фінансового	забезпечення	реформованих	медичних	закладів	з	метою	

їхнього	ефективного	функціонування	у	нових	умовах.	

Мета дослідження полягає у	 виявленні	 набутих	 нових	 умов	 й	

додаткових	 можливостей	 для	 ефективного	 функціонування	

автономізованих	 медичних	 закладів	 та	 формування	 механізму	

їхнього	 фінансування,	 що	 є	 результатом	 вітчизняної	 медичної	

реформи;	 вивчення	 недоліків	 фінансового	 механізму	 на	 рівні	

медичних	закладів	первинної,	вторинної	та	третинної	ланок,	а	також	

теоретичне	 висвітлення	 й	 практичне	 обґрунтування	 доступних	

джерел	і	форм	фінансування	діяльності	реформованих	підприємств	з	

метою	 формування	 теоретичної	 бази	 для	 набуття	 професійних	

навичок	 персоналом	 у	 питаннях	 залучення	 фінансових	 ресурсів	 для	

реалізації	поточної	діяльності	й	подальшого	розвитку	некомерційних	

підприємств	медичної	галузі.	

Згідно	 з	 Постановою	 Кабінету	 Міністрів	 України	 від	 28.03.2018	

№	391	 «Про	 затвердження	 вимог	 до	 надавача	 послуг	 з	 медичного	

обслуговування	 населення,	 з	 яким	 головними	 розпорядниками	

бюджетних	 коштів	 укладаються	 договори	 про	 медичне	

обслуговування	населення»	автономізація	закладів	охорони	здоров’я	

та	 отримання	 статусу	 комунального	 некомерційного	 підприємства	 є	

однією	з	обов’язкових	умов,	які	мають	бути	виконані	закладами	для	

укладання	 договорів	 з	 Національною	 службою	 здоров’я	 України		 та	

переходу	на	нову	систему	фінансування	медичного	закладу1.			

Реорганізація	 у	 ході	 автономізації	 медичних	 закладів	 у	 кому-

нальні	 некомерційні	 підприємства	 є,	 насамперед,	 запорукою	 вико-

нання	 принципу	 господарської	 самостійності	 (набуття	 розширеної	 її	

форми)	у	питаннях	вибору	та	реалізації	операційного	виду	діяльності	

(у	 межах	 галузі	 надання	 медичних	 послуг),	 його	 фінансування	 і	

напрямів	 вкладання	 коштів,	 а	 також	 управління	 усіма	 бізнес-

процесами	 для	 забезпечення	 ефективності	 діяльності	 у	 формі	

дотримання	 якості	 вихідного	 продукту	 (медичного	 обслуговування)	

новоствореного	підприємства,	що	дозволяє	розширити	у	поточній	та	

                                                           
1	 Про	 затвердження	 вимог	 до	 надавача	 послуг	 з	 медичного	 обслуговування	 насе-
лення,	 з	 яким	 головними	 розпорядниками	 бюджетних	 коштів	 укладаються	
договори	про	медичне	про	медичне	обслуговування	населення.	Постанова	Кабінету	
Міністрів	 України;	 Вимоги	 від	 28.03.2018.	 №391.	 UPL:	 https://zakon.rada.gov.-
ua/laws/show/391-2018-%D0%BF	(Дата	звернення	25.05.20)	
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стратегічній	 перспективах	 можливості	 таких	 медичних	 закладів	 до	

рівня	 приватних	 суб’єктів	 господарювання	 (комерційних	 підпри-

ємств)	у	медичній	сфері.	У	такий	спосіб	досягається	зменшення	пря-

мого	 впливу	 і	 контролю	 з	 боку	 органів	 вищого	 рівня	 державного	

управління	 за	 перебігом	 діяльності	 медичних	 некомерційних	

підприємств.		

Проте	 говорити	 про	 повну	 самостійність	 новостворених	

підприємств	 у	 сфері	 надання	 медичних	 послуг	 як	 про	 повноцінні	

бізнес-структури	 не	 є	 вірним,	 бо	 головними	 суб'єктами	 впливу,	 які	

відповідають	 за	 формування	 механізмів	 їхньої	 діяльності,	 у	 тому	

числі	 й	 фінансового,	 є:	 по-перше,	 власники	 –	 органи	 місцевого	

самоврядування	 (або	 територіальні	 громади),	 до	 повноважень	 яких	

належать	 питання	 перепрофілювання	 та	 повне	 розпорядження	

майном	 сформованого	 медичного	 закладу	 через	 комунальну	 форму	

його	 власності;	 по-друге,	 Національна	 служба	 здоров'я	 України	

(НСЗУ),	 від	 якої	 залежить	 ефективність	 організації	 фінансування	

автономізованих	 закладів	 охорони	 здоров’я.	 Національна	 служба	

здоров’я	 України	 (НСЗУ)	 є	 єдиним	 національним	 замовником	

медичних	послуг,	центральним	органом	виконавчої	влади,	діяльність	

якого	 спрямовується	 і	 координується	 Кабінетом	 Міністрів	 України	

через	 Міністра	 охорони	 здоров’я	 та	 за	 своїм	 функціональним	

призначенням	 реалізує	 державну	 політику	 у	 сфері	 державних	

фінансових	гарантій	медичного	обслуговування	населення1.		

До	 умов,	 які	 змінюють	 фінансовий	 механізм	 автономізованих	

закладів	 охорони	 здоров’я	 на	 краще,	 можна	 також	 віднести2:	

1)	отримання	 значно	 більшої	 (ніж	 за	 умови	 статусу	 бюджетної	

установи)	 свободи	 керівництвом	 закладу	 охорони	 здоров’я,	 що	 діє	 у	

формі	підприємства,	у	розпорядженні	активами	та	джерелами	їхнього	

фінансування	 (навіть	 за	 умови	 оперативного	 управління	 майном	

закладу);	 2)	 можливість	 здійснення	 фінансування	 закладів	 охорони	

здоров’я	 зі	 статусом	 підприємства	 на	 основі	 власного	 фінансового	

бізнес-плану,	 що	 підвищує	 гнучкість	 й	 самостійності	 у	 прийнятті	
                                                           
1	 Положення	 про	 Національну	 службу	 здоров’я	 України.	 Затверджено	 постановою	
Кабінету	 Міністрів	 України	 від	 27	 грудня	 2017	 р.	 №	 1101.	 UPL:	
https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1101-2017-%D0%BF	(Дата	звернення	24.05.20)	
2	Автономізація	лікарень:	як	відбуватиметься,	які	переваги	надасть	медустановам.	UPL:	
https://moz.gov.ua/article/for-medical-staff/avtonomizacija-likaren-jak-vidbuvatimetsja-jaki-
perevagi-nadast-medustanovam	(Дата	звернення	24.05.20)	
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рішень	 у	 порівнянні	 з	 бюджетними	 установами,	 де	 планування	

відбувається	 за	 чітко	 встановленим	 постатейним	 кошторисом	

витрат;	 3)	 можливість	 самостійно	 спрямовувати	 на	 розвиток	

власного	 закладу	 надлишково	 отримані	 фінансові	 ресурси	 від	 своєї	

діяльності	 відповідно	 до	 попередньо	 сформованого	 і	 затвердженого	

фінансового	 плану,	 що	 підвищує	 ефективність	 розпорядженням	

фінансових	 ресурсів	 підприємства;	 4)	 право	 мати	 власні	 рахунки	 у	

будь-якому	 банку	 на	 відміну	 від	 бюджетних	 установ	 з	 їх	

казначейськими	 рахунками;	 5)	 незмінні	 податкові	 умови,	 які	

ґрунтуються	 на	 тому,	 що	 як	 некомерційні	 підприємства,	 заклади	

охорони	 здоров’я	 не	 є	 платниками	 податків	 на	 прибуток	 і	 на	

нерухомість	та	ін.		

Попри	 переваги,	 які	 отримані	 медичними	 закладами	 при	

переході	до	форми	некомерційних	комунальних	підприємств,	існують	

і	 недоліки,	 які	 негативно	 впливають	 на	 загальний	 перебіг	 медичної	

реформи	в	Україні.		

Досліджуючи	 стан	 відносин	 реформованих	 підприємств	 у	 сфері	

медичних	 послуг	 після	 зміни	 їхньої	 форми	 власності	 та	 специфіки	

ведення	 основної	 діяльності	 з	 НСЗУ	 у	 питаннях	 фінансування,	 слід	

зауважити,	 що	 на	 сьогодні	 етап	 підписання	 договорів	 медичними	

закладами	 первинної	 ланки	 з	 Національною	 службою	 здоров’я	

України	 вважається	 вже	 офіційно	 завершеним.	 Тож,	 такі	 медичні	

заклади	 у	 формі	 комунальних	 підприємств	 вже	 отримують	

надходження	 за	 новою	 програмою	 реалізації	 первинної	 медичної	

допомоги,	 основна	 частина	 яких	 (60%)	 оплачується	 за	 договорами	 з	

НСЗУ	за	принципом	капітації	та	за	кошти	місцевих	бюджетів	(40%)1.		

Зауважимо,	що	капітація	є	новою	формою	фінансового	механізму,	у	

межах	 якого	 відбувається	 перехід	 до	 оплати	 за	 медичні	 послуги	

залежно	 від	 кількості	 укладених	 декларацій	 між	 лікарем	 первинної	

ланки	та	пацієнтом.	Капітаційна	ставка	–	це	розмір	оплати	за	медичне	

обслуговування	 одного	 пацієнта	 (за	 умови	 укладання	 ним	 декларації)	

незалежно	 від	 кількості	 його	 фактичних	 звернень	 протягом	

визначеного	 з	 урахуванням	 вагових	 (коригувальних)	 коефіцієнтів	

                                                           
1	 Баценко	 Д.,	 Брагинський	 П.,	 Бучма	 М.	 та	 ін.	 Як	 організувати	 систему	 надання	
первинної	 медичної	 допомоги	 на	 місцевому	 рівні.	 Операційне	 керівництво.	
Міністерство	охорони	України.	Проект	USAID	«Реформа	ВІЛ-послуг	в	дії».	Видання	1	
Київ,	2018.	387	с.		
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(наприклад,	 коефіцієнту	 залежно	 від	 вікової	 групи	 пацієнта,	

коефіцієнту	 населеного	 пункту	 зі	 статусом	 «гірський»,	 коефіцієнту	

залежно	 від	 рівня	 перевищення	 ліміту	 та	 ін.),	 які	 регулюються	

постановою	 Кабінету	 міністрів	 України	 «Про	 затвердження	 Порядку	

реалізації	державних	гарантій	медичного	обслуговування	населення	за	

програмою	 медичних	 гарантій	 для	 первинної	 допомоги»	 та	

переглядаються	щороку1.		

У	 табл.	 1	 представлена	 динаміка	 зміни	 базового	 тарифу	

(капітаційної	ставки)	протягом	2018-2020	рр.		

 

Таблиця 1 – Динаміка зміни базового тарифу (капітаційної 

ставки) за надання первинної медико-санітарної допомоги 

залежно від вікової групи пацієнтів 

 
	

Комбінована		
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2018	 2019	 2020	
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від	0	до	5	років	 1,57	 549	 4	 1480	 2,465	 1480,18	

від	6	до	17	років	 0,57	 201		 2,2	 814	 1,356	 814,25	

від	18	до	39	років	 0,61	 214	 1	 370	 0,616	 369,90	

від	40	до	64	років	 1,08	 379	 1,2	 444	 0,739	 443,75	

Понад	65	років	 1,92	 671		 2	 740	 1,232	 739,79	

	

Говорячи	 про	 базовий	 тариф	 (капітаційну	 ставку)	 за	 надання	

первинної	 медико-санітарної	 допомоги	 слід	 зауважити,	 що	 у	 рамках	

надання	технічної	допомоги	співробітниками	проєкту	USAID	«Реформа	

ВІЛ-послуг	 у	 дії»	 було	 визначено	 її	 річний	 розмір	 із	 розрахунку	 на	

одного	 громадянина	 на	 2018	 рік	 на	 основі	 методів	 актуарного	

розрахунку,	 які	 застосовуються	 Товариством	 актуаріїв	 Північної	

Америки	 (SOA)	 та	 Американської	 Академії	 актуаріїв2.	 Проте,	 не	
                                                           
1	 Про	 затвердження	 Порядку	 реалізації	 державних	 гарантій	 медичного	
обслуговування	населення	за	програмою	медичних	гарантій	у	2020	році.	Постанова	
Кабінету	 Міністрів	 України;	 Порядок	 від	 27.11.2019	 №	1124.	 URL:	 https://zakon.-
rada.gov.ua/laws/show/1124-2019-%D0%BF	(Дата	звернення	24.05.20)	
2	Проект	USAID	«Реформа	ВІЛ-послуг	в	дії».	(2018).	«Капітаційна	ставка	в	Україні	на	
2018	 рік».	 Київ,	 2018	 р.	 URL:	 http://healthreform.in.ua/wp-content/uplo-
ads/2018/04/Deloitte_Capitation-Rate-2018-Report_UA.pdf	(Дата	звернення	17.05.20)	
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дивлячись	 на	 такий	 ретельний	 підхід	 до	 визначення	 ставки,	 були	

враховані	 далеко	 не	 всі	 чинники	 як	 специфічного	 функціонування	

медичних	 закладів	 первинної	 допомоги,	 так	 і	 чинників	 ринкового	

середовища,	 у	 якому	 почали	 функціонувати	 такі	 заклади	 за	 умови	

отримання	 статусу	 некомерційних	 підприємств.	 За	 підрахунками	

медичної	 профспілки,	 розмір	 комбінованої	 капітаційної	 ставки,	

враховуючи	 ринкову	 вартість	 медичних	 послуг,	 має	 становити	 не	

менше	 1000	 грн.1	 Визначені	 розміри	 комбінованих	 капітаційних	

ставок,	як	правило,	дозволяють	фінансувати	більш-менш	лікувальний	

процес,	 а	 вирішення	 решти	 питань	 щодо	 фінансування	 інших	 видів	

операційної	 діяльності	 медичних	 закладів	 перекладається	 на	 самі	

підприємства.	 Слід	 також	 звернути	 увагу	 на	 зміну	 комплексної	

капітаційної	ставки	та	коригувального	вікового	коефіцієнта	протягом	

2019-2020	 рр.,	 що	 сумарно	 залишили	 базові	 тарифи	 на	 лікування	

пацієнтів	 різних	 вікових	 груп	 на	 тому	 ж	 місці.	 Тож,	 причиною	

недофінансування	 є	 недосконале	 обґрунтування	 комплексної	 капіта-

ційної	 ставки	 через	 недостатнє	 врахування	 професійно-специфічних	

та	 ринкових	 чинників	 функціонування	 медичного	 закладу	 у	 формі	

некомерційного	підприємства.	

Звертаючи	 увагу	 на	 коригувальний	 коефіцієнт	 до	 тарифу	 на	

медичне	обслуговування	пацієнтів,	які	підписали	декларації	про	вибір	

лікаря,	 який	 надає	 первинну	 медичну	 допомогу	 понад	 ліміт2,	 можна	

виділити	ще	одну	причину	втрати	фінансування	через	обслуговування	

пацієнтів	понад	ліміт	(в	одного	лікаря)	за	умови,	що	вони	можуть	стати	

лімітними	підписантами	в	інших	лікарів	медичного	закладу.	

Наступною	причиною	втрати	фінансових	надходжень	первинними	

медичними	 закладами	 є	 скасування	 так	 званих	 «червоних	 списків»,	

тобто	 фінансування	 шляхом	 субвенції	 неперсоніфікованої	 умовної	

кількості	пацієнтів	комунального	закладу	охорони	здоров’я.	Наразі,	на	

сьогодні	показник	тих,	хто	підписав	декларації,	становить	близько	70%	

                                                           
1	 Скрипник	 О.	 Коли	 держава	 виділятиме	 на	 охорону	 здоров'я	 9%	 від	 ВВП,	 тоді	 й	 в	
Україні	 буде	 якісна	 і	 доступна	 медична	 допомога.	 URL:	 https://dt.ua/EDU-
CATION/neznannya-zakoniv-ne-zvilnyaye-vid-reformi-318709_.html	 (Дата	 звернення	
17.05.2020)	
2	 Про	 затвердження	 Порядку	 реалізації	 державних	 гарантій	 медичного	 обслуго-
вування	населення	за	програмою	медичних	гарантій	у	2020	році	Постанова	Кабінету	
Міністрів	 України;	 Порядок	 від	 27.11.2019	 №	1124.	 URL:	 https://zakon.rada.-
gov.ua/laws/show/1124-2019-%D0%BF	(Дата	звернення	18.05.2020)	
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по	 країні.1	 На	 графіку	 (рис.	 1),	 як	 приклад	 стану	 декларативних	

відносин	 між	 населенням	 та	 медичними	 закладами,	 	 представлена	

кількість	 підписаних	 декларацій	 у	 Луганській	 області.	 Наочно	 можна	

прослідити	 можливі	 обсяги	 втрати	 фінансування	 через	 неможливість	

враховувати	 населення,	 яке	 офіційно	 проживає	 на	 території	

обслуговування	 закладу	 первинної	 медичної	 допомоги,	 але	 яке	 не	

підписало	з	ним	декларацій	в	установленому	порядку.			
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Рис. 1. Кількість підписаних декларацій у Луганській області 

структурно за районами та основними містами 

	

Говорячи	 про	 фінансування	 медичних	 закладів	 первинної	

допомоги,	не	слід	забувати	про	дофінансування	у	розмірі	40%	коштом	

місцевих	бюджетів.	До	видатків,	що	здійснюються	з	місцевих	бюджетів	

у	 сфері	 охорони	 здоров’я,	 належать	 видатки	 на2:	 сплата	 комунальних	

                                                           
1	 Кількість	 підписаних	 декларацій.	 Відкрита	 медреформа.	 Проект	 на	 основі	
відкритих	 даних	 НСЗУ.	UPL:	 https://texty.org.ua/d/2019/medical_reform/#/horizontal	
(Дата	звернення	17.05.20)	
2	 Баценко	 Д.,	 Брагинський	 П.,	 Бучма	 М.	 та	 ін.	 Як	 організувати	 систему	 надання	
первинної	 медичної	 допомоги	 на	 місцевому	 рівні.	 Операційне	 керівництво.	
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послуг	та	енергоносіїв	комунальних	закладів	охорони	здоров’я,	місцеві	

або	регіональні	програми	розвитку	та	підтримки	комунальних	закладів	

охорони	 здоров’я.	 Цей	 вид	 фінансування	 має	 здійснюватися	 за	 умови	

попереднього	передбачення	у	місцевому	бюджеті	коштів	на	фінансову	

підтримку	 комунального	 некомерційного	 закладу	 охорони	 здоров’я.	

Головним	недоліком	у	фінансуванні	за	цим	напрямом	є	неспроможність	

більшості	місцевих	органів	влади	(місцевих	громад)	якісно	виконувати	

функцію	стартової	підтримку	реформованих	закладів	охорони	здоров’я	

(досить	 часто	 через	 їхній	 незадовільний	 первинний	 стан)	 та	 функцію	

поточного	фінансування	коштом	місцевого	бюджету.			

Якщо	 брати	 до	 уваги	 заклади	 охорони	 здоров’я	 вторинної	 та	

третинної	 ланок,	то	 вони	 знаходяться	 у	 вирі	 подій	 на	 піку	 реформи,	

тобто	 на	 стадії	 підписання	 договорів	 з	 Національною	 службою	

охорони	 здоров’я,	 і,	 як	 наслідок,	 мають	 значні	 складності	 як	 на	 кон-

цептуальному,	 так	 і	 організаційно-технічному	 рівнях,	 що	 приводить	

до	 гальмування	 всього	 процесу	 реформи.	 Тож	 налагодження	 сфери	

фінансування	 на	 таких	 підприємствах	 охорони	 здоров’я	 є	 значно	

складнішим.	 Нагадаємо,	 що	 фінансування	 діяльності	 закладів	

вторинної	 та	 третинної	 медичної	 допомоги	 у	 формі	 некомерційних	

комунальних	підприємств	проводиться	шляхом	підписання	договорів	

з	 НСЗУ	 за	 окремими	 пакетами	 медичних	 послуг	 відповідно	 до	

Програми	 медичних	 гарантій1.	 Національною	 службою	 здоров’я	

оприлюднено	27	пакетів	медичних	послуг	згідно	з	Програмою	медич-

них	гарантій	на	2020	рік.		

Пакет	 медичних	 послуг,	 або	 група	 медичних	 послуг	 –	 це	 перелік	

медичних	 послуг	 та	 лікарські	 засоби,	 необхідні	 для	 надання	 таких	

послуг,	 в	 межах	 певного	 виду	 медичної	 допомоги.	 Зауважимо,	 що	 у	

межах	 кожного	 пакету	 передбачена	 своя	 специфічна	 методика	

розрахунку	 (тип	 тарифу),	 яка	 є	 підґрунтям	 для	 визначення	 суми	

договору	 між	 медичним	 закладом	 та	 НСЗУ.	 Пакети	 амбулаторної	

допомоги	 являють	 собою	 досить	 широкий	 перелік	 послуг,	 який	

включає	 більшість	 вторинної	 та	 третинної	 медичної	 допомоги	 на	

                                                                                                                                                                                          

Міністерство	охорони	України.	Проект	USAID	«Реформа	ВІЛ-послуг	в	дії».	Видання	1	
Київ,	2018.	387	с.		
1	 Про	 державні	 фінансові	 гарантії	 медичного	 обслуговування	 населення.	 Закон	
України	від	19.10.2017	№	2168-VIII.	 UPL:	 	 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-
19	(дата	звернення	18.05.20)	
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амбулаторному	 рівні.	 Тип	 тарифу,	 який	 використовується	 для	 оплати	

послуг	 за	 цим	 пакетом	 –	 глобальна	 ставка	 на	 9	 місяців,	 яка	

розраховується	 на	 основі	 ставки	 на	 медичні	 послуги,	 що	 дозволяє	

визначити	 суму	 договору	 на	 основі	 заявленої	 кількості	 амбулаторних	

візитів1.				

У	 табл.	 2	 представлено	 інформацію	 про	 чинні	 договори	 на	

медичне	обслуговування	населення	України	за	програмою	медичних	

гарантій	 між	 НСЗУ	 та	 закладами	 вторинної	 (спеціалізованої)	 та	

третинної	 (високоспеціалізованої)	 медичної	 допомоги	 у	 	 розрізі	

областей.		

	

Таблиця 2 – Інформація про чинні договори на медичне 

обслуговування населення України 2 

Область	
Кількість	
договорів	
загалом	

Кількість	надавачів	медичних	послуг,	з	якими	
укладені	договори,	них	

Загальна	
кількість	

ЗОЗ	
комунальної	

форми	
власності	

ЗОЗ	-	
фізична	
особа-

підприємець	

ЗОЗ	
приватної	

форми	
власності	
(без	ФОП)	

1 2 3 4 5 6 
Загалом	по	Україні	 4126	 3000	 2483	 312	 205	

Дніпропетровська	
область	

311	 238	 195	 25	 18	

Одеська	область		 245	 194	 132	 50	 12	

Харківська	область		 284	 187	 168	 13	 6	

Львівська	область		 250	 178	 142	 26	 10	

Миколаївська	область		 217	 166	 119	 31	 16	

Запорізька	область		 190	 135	 114	 11	 10	

Вінницька	область		 167	 131	 118	 8	 5	

Івано-Франківська	
область	

170	 130	 101	 17	 12	

 

                                                           
1	 Пакети	 медичних	 послуг.	 Зміст	 та	 підхід	 до	 контрактування	 закладів	 охорони	
здоров’я.	 національна	 служба	 здоров’я	 України,	 07.02.2020.	 UPL:	
https://nszu.gov.ua/storage/editor/files/paketi-medichnikh-poslug-07022020_158110-
0466.pdf	(Дата	звернення	24.05.20)	
2	 Національна	 служба	 здоров’я	 України:	 офіційний	 сайт.	 UPL:	 https://nszu.gov.ua.	
(дата	звернення	22.05.20)		
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Продовження	табл.	2	

1 2 3 4 5 6 
Донецька	область	 167	 120	 106	 10	 4	

Полтавська	область		 176	 119	 100	 13	 6	

Київська	область		 152	 115	 90	 14	 11	

Сумська	область		 167	 113	 87	 13	 13	

Рівненська	область		 151	 111	 90	 14	 7	

Житомирська	область	 157	 109	 97	 8	 4	

Тернопільська	область		 135	 103	 89	 12	 2	

Закарпатська	область		 135	 100	 67	 21	 12	

Черкаська	область		 133	 97	 90	 5	 2	

Хмельницька	область		 138	 96	 80	 10	 6	

Кіровоградська	
область		

115	 92	 81	 7	 4	

Черкаська	область		 118	 86	 76	 7	 3	

Миколаївська	область		 121	 85	 80	 4	 1	

Чернігівська	область	 122	 84	 75	 5	 4	

Волинська	область		 115	 80	 69	 7	 4	

Херсонська	область	 116	 79	 68	 7	 4	

Луганська	область		 74	 52	 49	 2	 1	

	

Статистичні	 дані,	 які	 розміщені	 у	 табл.	 1,	 вказують,	 що	 серед	

пропонованих	 НСЗУ	 договорів	 у	 розрізі	 України	 в	 цілому	 кількість	

надавачів	 медичних	 послуг,	 з	 якими	 укладені	 договори,	 складає	

72,7	%,	 що	 свідчить	 про	 недофінансування	 медичних	 закладів	 через	

відсутність	 укладених	 договорів	 з	 різних	 причин.	 У	 Луганській	

області	цей	показник	є	ще	нижчим	і	складає	70,3%.			

Перелік	 недоліків,	 які	 приводять	 до	 порушення	 фінансування	

медичних	 закладів	 вторинної	 (спеціалізованої)	 та	 третинної	 (високо-

спеціалізованої)	 медичної	 допомоги	 у	 розрізі	 основних	 джерел	 та	

форм	 фінансування	 представлені	 у	 табл.	 3.	 Певні	 з	 них	 явно	

демонструються	статистикою,	яка	подана	вище.	

Слід	 також	 додати,	 що	 до	 основних	 джерел	 фінансування	

медичних	закладів	всіх	ланок	допомоги	можна	віднести	фінансування	
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за	допомогою	інших	цільових	програм	національного,	регіонального	

та	місцевого	рівнів	з	використанням	програмно-цільового	методу	(за	

бюджетною	 програмою).	 Цільові	 програми	 можуть	 передбачати	 не	

лише	 виплату	 коштів	 за	 медичні	 послуги,	 а	 й	 здійснювати	

фінансування	закупівлі	медичного	обладнання,	лікарських	засобів	та	

інших	 витрат,	 що	 забезпечують	 здійснення	 лікувально-

профілактичної	 діяльності	 закладу.	 Спеціальні	 бюджетні	 програми	

місцевого	 рівня	 розробляються	 з	 обов’язковим	 врахуванням	

спроможності	 громади1.	 Цільове	 фінансування	 має	 орієнтуватися	 на	

потреби	медичних	закладів,	на	основі	яких	формуються	різнорівневі	

запити	на	фінансування	того	чи	іншого	напряму	медичної	практики.	

Головними	 недоліками	 цієї	 форми	 фінансування	 є	 перманентність	

програм	 та	 тривалий	 проміжок	 часу	 отримання	 коштів	 через	

затягування	процедури	формування	запитів.		

Прикладами	 програм	 національного	 рівня	 у	 медичній	 сфері	 є	

Урядова	 програма	 «Доступні	 ліки»;	 Загальнодержавна	 цільова	

соціальна	 програма	 протидії	 захворюванню	 на	 туберкульоз	 на	 2018-

2021	 роки;	 Загальнодержавної	 цільової	 соціальної	 програми	 протидії	

ВІЛ-інфекції/СНІДу	на	2019-2023	роки	та	ін.		

Ще	 однією	 формою	 фінансування	 діяльності	 автономізованих	

медичних	 закладів,	 яка	 все	 ще	 зберігає	 свою	 актуальність,	 є	 надання	

фінансової	 підтримки	 з	 місцевого	 бюджету.	 Є	 дві	 поважні	 причини	

збереження	 цього	 джерела	 надходження	 фінансових	 ресурсів:	 першу	

можна	 віднести	 до	 недоліків	 загальної	 системи	 фінансування	 –	 як	 то	

недофінансуванням	 медичних	 закладів	 через	 порушення	 процедури	

підписання	договорів	з	НСЗУ,	коли	місцеві	органи	влади	беруть	на	себе	

відповідальність	 за	 утримання	 (на	 принципах	 мінімальності)	 медич-

них	 закладів	 до	 моменту	 підписання	 договорів	 та	 отримання	 коштів	

від	 НСЗУ;	 другу	 причину	 можна	 означити	 як	 перевагу	 –	 активний	

розвиток	 відповідної	 території,	 який	 передбачає	 одночасне	 добро-

вільне	 додаткове	 фінансування	 медичних	 закладів,	 що	 знаходяться	 у	

комунальній	власності	відповідної	громади.	Така	форма	фінансування	

здійснюється	лише	за	умови	попереднього	передбачення	у	місцевому	

бюджеті	 коштів	 на	 фінансову	 підтримку	 комунального	 закладу	
                                                           
1	Методичні	рекомендації	з	питань	перетворення	закладів	охорони	здоров’я	з	бюд-
жетних	 установ	 у	 комунальні	 некомерційні	 підприємства	 (оновлена	 версія).	 Мініс-
терство	 охорони	 здоров’я	 України,	 2018.	 UPL:	 https://moz.gov.ua/uploads/0/3555-
moz_metod_recomendations_autonomization_2018_ua_final_web.pdf	 (Дата	 звернення	
20.05.20)	
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охорони	здоров’я.	Ці	кошти	можуть	надаватися	для	різних	цілей1:	для	

виконання	 заходів	 програми	 соціально-економічного	 розвитку	

відповідної	території	(територіальної	громади);	для	покриття	збитків,	

пов’язаних	 із	 господарською	 діяльністю	 комунального	 закладу	

охорони	здоров’я;	для	здійснення	капітальних	видатків	та	ін.		

У	 табл.	 3	 надана	 інформація	 про	 основні	 джерела	 та	 форми	

фінансування	 діяльності	 автономізованих	 медичних	 закладів	 та	

недоліки,	які	приводять	до	порушення	цього	процесу.		
 

Таблиця 3 – Характеристики основних джерел та форм 

фінансування медичних закладів після завершення процедури 

автономізації 
	

Джерело 
фінансування2 

Недоліки, які приводять до порушення  
фінансування медичних закладів 

З
ак

л
ад

и
	п

ер
в

и
н

н
о

ї	м
ед

и
ч

н
о

ї	д
о

п
о

м
о

ги
	

Фінансування	
відбувається	у	
такий	спосіб:	60%	
–	кошти	(дохід	за-
кладу)	від	НСЗУ	за	
програмою	ка-
пітації;		40%	–	
кошти	(дохід	за-
кладу)	від	місце-
вого	бюджету,	за	
умови	поперед-
нього	
передбачення	у	
місцевому	бюд-
жеті	коштів	на	
фінансову	підтри-
мку	комунального	
некомерційного	
закладу	охорони	
здоров’я	

1)	Втрата	частини	підписантів	медичних	декларацій	через	
перехід	пацієнтів	до	приватних	медичних	закладів	
(юридичних	осіб	та	фізичних	осіб	–	підприємців)	

2)	Недоліки	в	обґрунтуванні	комплексної	капітаційної	
ставки	та	коригувальних	коефіцієнтів,	при	розрахунку	якої	
недостатньо	враховуються	професійно-специфічні	та	
ринкові	чинники	функціонування	медичних	закладів	
первинної	ланки.	

3)	Втрата	фінансування	через	обслуговування	певними	
пацієнтів	понад	ліміт	через	застосування	знижувального	
коефіцієнта	за	умови,	що	такі	пацієнти	можуть	стати	
лімітними	підписантами	в	інших	лікарів	того	ж	медичного	
закладу.	

4)	Втрата	фінансування	через	скасування	«червоних	
списків»	(з	01.04.020р.),	тобто	фінансування	коштом	
субвенції	неперсоніфікованої	умовної	кількості	пацієнтів	
комунального	закладу	охорони	здоров’я.	

5)	Неспроможність	більшості	місцевих	органів	влади	
(місцевих	громад)	якісно	виконувати	функцію	стартової	
підтримки	реформованих	закладів	охорони	здоров’я	та	
функцію	поточного	фінансування	коштом	місцевого	
бюджету.	

                                                           
1	 Методичні	 рекомендації	 з	 питань	 перетворення	 закладів	 охорони	 здоров’я	 з	
бюджетних	 установ	 у	 комунальні	 некомерційні	 підприємства	 (оновлена	 версія).	
Міністерство	 охорони	 здоров’я	 України,	 2018.	 URL:	 https://moz.gov.ua/-
uploads/0/3555-moz_metod_recomendations_autonomization_2018_ua_final_web.pdf		
(Дата	звернення	20.05.20)	
2	 Методичні	 рекомендації	 з	 питань	 перетворення	 закладів	 охорони	 здоров’я	 з	
бюджетних	 установ	 у	 комунальні	 некомерційні	 підприємства	 (оновлена	 версія).	
Міністерство	 охорони	 здоров’я	 України,	 2018.	 URL:	 https://moz.gov.ua/-
uploads/0/3555-moz_metod_recomendations_autonomization_2018_ua_final_web.pdf		
(Дата	звернення	20.05.20)	
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Продовження	табл.	3	
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Фінансування	
проводиться	
шляхом	
підписання	
договорів	з	НСЗУ	
за	окремими	
пакетами	
медичних	послуг	
відповідно	до	
Програми	
медичних	
гарантій.	НСЗУ	
оприлюднено	27	
пакетів	медичних	
послуг	згідно	з	
Програмою	
медичних	
гарантій	на	2020	
рік.	У	межах	
кожного	пакету	
передбачена	своя	
спеціальна	
методика	
розрахунку	за	
типом	тарифу,	яка	
є	підґрунтям	для	
визначення	суми	
договору	між	
медичним	
закладом	та	НСЗУ	

1)	Втрата	фінансових	надходжень	через	помилкові	дії	
адміністративного	персоналу	реформованих	медичних	
закладів,	причиною	чого	стала	його	непідготовленість	до	
складності	організаційно-технічного	процесу	стратегічних	
закупівель	медичних	послуг	у	формі	гарантованих	пакетів	та	
ведення	договірних	відносин	з	НСЗУ.		

2)	Відсутність	підписаних	договорів	з	НСЗУ	через	порушення	
комунікаційної	системи	подачі	документів	(заяв)	та	збої	у	
спеціальному	програмному	забезпеченні,	яке	координує	
роботу	між	медичними	закладами,	НСЗУ	та	МОЗ.			

3)	Пропозиції	з	боку	НСЗУ	пакетів	медичних	послуг	за	
заниженою	вартістю,	без	врахування	багатьох	професійно-
специфічних	та	ринкових	чинників	функціонування	
медичних	закладів	вторинної	та	третинної	ланок.	
Прогнозовано	вартість	пакетів	медичних	послуг	буде	
переглянута	та	доведена	до	реальної	лише	на	початок	2021	
р.	Перегляду	у	теперішньому	часі	підлягають	такі	медичні	
пакети	як	COVID-19,	екстрена	медична	допомога,	лікування	
гострого	інфаркту	та	інсульту.					

4)	 Відмова	 НСЗУ	 у	 підписанні	 договорів	 на	 пакети	 медичних	
послуг	по	заявах	некомунальних	медичних	закладів,	причиною	
чого	є	 їхня	діяльність	у	жорстких	конкурентних	умовах	через	
набуту	 можливість	 отримувати	 фінансування	 за	 програмою	
медичних	 гарантій	 приватними	 медичними	 закладами	 або	
лікарями-фізичними	особами-підприємцями.		

5)	Відсутність	обов’язкового	дофінансування	медичних	
закладів	з	місцевих	бюджетів	після	підписання	договорів	з	
НСЗУ.	

6)	Мінімальний	рівень	фінансової	підтримки	місцевими	
органами	влади	комунальних	медичних	закладів	до	
підписання	договорів	з	НСЗУ	та	ін.		

В
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Фінансування	з	
відповідного	
бюджету	з	
використанням	
програмно-
цільового	методу	
(за	бюджетною	
програмою)	

Фінансування	за	допомогою	інших	цільових	програм	
національного,	регіонального	та	місцевого	рівнів	з	
використанням	програмно-цільового	методу	(за	
бюджетною	програмою).	Бюджетна	програма	може	
передбачати	не	лише	виплату	коштів	за	медичні	послуги,	
а	й	здійснювати	фінансування	закупівлі	медичного	
обладнання,	лікарських	засобів	та	інших	витрат,	що	
забезпечують	здійснення	лікувально-профілактичної	
діяльності	закладу	

Фінансування	
шляхом	надання	
фінансової	
підтримки	з	
місцевого	
бюджету	

Здійснюється	за	умови	попереднього	передбачення	у	
місцевому	бюджеті	коштів	на	фінансову	підтримку	
комунального	некомерційного	закладу	охорони	здоров’я.	
Причинами	активізації	означеної	форми	фінансування	є:	
1)	недофінансуванням	медичних	закладів	через	
порушення	процедури	підписання	договорів	з	НСЗУ;	
2)	активний	розвиток	території,	який	передбачає	
одночасне	добровільне	додаткове	фінансування	
медичних	закладів,	що	знаходяться	у	комунальній	
власності	громади.	
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Як	 видно	 із	 попередньо	 викладеного	 матеріалу,	 навіть	 орга-

нізаційно	 налагоджена	 договірна	 система	 між	 підприємствами	 сфери	

медичних	послуг	та	НСЗУ	на	сьогодні	не	може	забезпечити	необхідний	

обсяг	фінансування,	який	буде	достатнім	для	забезпечення	належного	

рівня	 фінансово-економічної	 стійкості	 реформованих	 медичних	 зак-

ладів	 та	 здійснення	 їхньої	 діяльності	 з	 дотриманням	 високих	 стан-

дартів	 якості.	 Тож,	 набуває	 актуальності	 висвітлення	 механізмів	

залучення	 додаткових	 джерел	 фінансування,	 які	 можуть	 бути	

реалізовані	 керівниками	 таких	 закладів	 за	 умови	 отримання	 ними	

статусу	комунального	підприємства	та	функціонування	на	відкритому	

ринку	медичних	послуг	(табл.	4).		
	

Таблиця 4 – Характеристики додаткових джерел та форм 

фінансування медичних закладів  після завершення процедури 

автономізації за рекомендацією МОЗ 

 
Джерело 

фінансування 
Характеристика 

1 2 
Надходження	
від	надання	
послуг	на	
платній	основі		

Надходження	 за	 цією	 формою	 поширюється	 на	 послуги,	 які	 не	
входять	 у	 програму	 медичних	 гарантій	 або	 на	 них	 не	 поширюються	
випадки	 щодо	 самозвернення	 пацієнтів.	 Вартість	 послуг	 (пакету	
послуг)	визначається	на	основі	калькулювання	їхньої	собівартості	та	
граничного	 нормативу	 рентабельності.	 Визначенням	 вартості	
платних	 послуг	 займаються	 самі	 комунальні	 медичні	 установи.	
Місцеві	адміністрації	реалізують	свої	повноваження	у	питаннях	щодо	
регулювання	 цін	 і	 тарифів	шляхом	 встановлення	 граничного	 рівня	
рентабельності,	 а	 також	 розглядають	 і	затверджують	 тарифи,	
встановлені	 медичними	 закладами.	 Головним	 обмеженням	 у	
застосуванні	форми	фінансових	надходжень	у	комунальних	закладах	
охорони	 здоров’я	 «послуги	 на	 платній	 основі»	 є	 те,	 що	 більшість	
питань	у	цій	сфері	жорстко	регламентуються	на	законодавчому	рівні	

Оплата	від	
страхових	
компаній	за	
надані	
медичні	
послуги	

Отримання	 коштів	 від	 страхових	 компаній	 за	 надання	 медичних	
послуг	 широкого	 переліку,	 без	 обмежень,	 при	 роботі	 на	 основі	
договорів	 зі	 страховими	 компаніями	 й	 суб’єктами	 господарювання.	
Керуючись	 постановою	 заклади	 охорони	 здоров’я	 у	 формі	
комунальних	 некомерційних	 підприємств	 мають	 право	 розрахувати	
вартість	 своїх	 послуг,	 затвердити	 їх	 у	 встановленому	 порядку	 та	
надавати	згідно	господарським	договорам	

Оплата	від	
роботодавців	
за	медичні	
послуги,	
надані	
працівникам	

Отримання	 коштів	 від	 різних	 суб’єктів	 господарювання,	 що	 є	
роботодавцями,	 за	 надання	 платних	 медичних	 послуг	 відповідно	 до	
договірних	 відносин	 персоналу	 такого	 суб’єкта.	 Керуючись	
постановою	 заклади	 охорони	 здоров’я	 у	 формі	 комунальних	
некомерційних	 підприємств	мають	право	розрахувати	вартість	своїх	
послуг,	 затвердити	 їх	 у	 встановленому	 порядку	 та	 надавати	 згідно	
господарським		договорам	
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Продовження	табл.	4 

1 2 
Доброчинна	
допомога	
(фінансові	
надходження	
від	
благодійних	
організацій	
або	приватних	
благодійників)	

Отримання	 добровільної	 безкорисливої	 пожертви	 від	фізичних	 або	
юридичних	 осіб	 відповідними	 набувачами	 за	 їхньої	 потреби	 без	
обов’язкового	 звітування	 перед	 надавачами.	 Якщо	 благодійний	
внесок	 є	 вимогою	 з	 боку	 медичного	 закладу	 в	 обмін	 за	 надання	
медичної	послуги,	то	така	форма	фінансування	є	протиправною.	Збір	
добровільних	 благодійних	 пожертв	 з	 користувачів	 медичної	
допомоги	 за	 їхньої	 ініціативи	 здійснюється	 з	 метою	 «фінансування	
відповідного	лікувального	закладу,	у	якому	пацієнт	обслуговується».	

 

Слід	 зауважити,	 що	 певний	 перелік	 додаткових	 джерел	 та	 форм	

фінансування	 медичних	 закладів	 міститься	 у	 Методичних	

рекомендаціях	 з	 питань	 перетворення	 закладів	 охорони	 здоров'я	 з	

бюджетних	 установ	 у	 комунальні	 некомерційні	 підприємства,	 які	

сформовані	на	базі	Міністерства	охорони	здоров'я	України	та	схвалені	

робочою	 групою	 з	 питань	 реформи	 фінансування	 сфери	 охорони	

здоров'я	 України1.	 Тож,	 до	 складу	 додаткових	 джерел	 та	 форм	

фінансових	 надходжень	 для	 забезпечення	 діяльності	 медичних	

закладів	 у	 формі	 некомерційних	 комунальних	 підприємств,	 які	

рекомендовані	 МОЗ	 України,	 відносять:	 надходження	 за	 надання	

платних	 послуг	 для	 пацієнтів	 на	 основі	 господарського	 розрахунку	

вартості	 портфелів	 медичних	 послуг	 на	 платній	 основі;	 оплата	 від	

страхових	 компаній	 за	 надані	 медичні	 послуги	 та	 консультації	 на	

основі	 укладених	 договорів	 про	 надання	 платних	 послуг;	 оплата	 від	

роботодавців	 за	 медичні	 послуги	 та	 консультації	 працівникам	

підприємства	 на	 основі	 укладання	 колективних	 договорів	 на	 платне	

обслуговування;	 надходження	 доброчинної	 допомоги	 з	 боку	

благодійних	 фізичних	 або	 юридичних	 осіб	 (організацій,	 установ,	

фондів	тощо).			

Складності	 у	 застосуванні	 такої	 форми	 отримання	 фінансових	

надходжень	 як	 «послуги	 на	 платній	 основі»	 починаються	 з	

визначення	 вартості	 медичних	 послуг,	 які	 не	 входять	 у	 програму	

медичних	 гарантій	 або	 на	 них	 не	 поширюються	 випадки	 щодо	

                                                           
1	 Методичні	 рекомендації	 з	 питань	 перетворення	 закладів	 охорони	 здоров’я	 з	
бюджетних	 установ	 у	 комунальні	 некомерційні	 підприємства	 (оновлена	 версія).	
Міністерство	 охорони	 здоров’я	 України,	 2018.	 URL:	 https://moz.gov.ua/uplo-
ads/0/3555-moz_metod_recomendations_autonomization_2018_ua_final_web.pdf	 	 (дата	
звернення	20.05.20)	
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самозвернення.	 Місцеві	 адміністрації,	 які	 є	 власниками	 комунальних	

медичних	закладів,	як	правило,	реалізують	свої	повноваження	лише	у	

питаннях	 щодо	 регулювання	 цін	 і	 тарифів	шляхом	 встановлення	

граничного	 рівня	 рентабельності,	 а	 також	 розглядають	 і	 затвер-

джують	 тарифи,	 встановлені	 медичними	 закладами1.	 Займатися	

визначенням	 вартості	 платних	 послуг	 приходиться	 безпосередньо	

самим	комунальним	підприємствам-медичним	установам,	які	раніше	

цим	 зовсім	 не	 опікувалися.	 Спеціалісти	 медичних	 закладів,	 які	

уповноважені	 вирішувати	 ці	 питання,	 мають	 опанувати	 обліково-

управлінські	вимоги	до	калькулювання	собівартості	медичних	послуг	

(пакетів	 послуг),	 виходячи	 із	 фактичних	 витрат	 на	 їхнє	 надання,	 та	

особливості	 законодавства	 у	 сфері	 державного	 регулювання	 цін	 при	

встановленні	 граничного	 нормативу	 рентабельності2,	 тобто	 того	

прибутку,	 який	 може	 бути	 включений	 понад	 собівартість	 послуги.	

Для	спрощення	цього	процесу	на	практиці	отримання	надходжень	від	

пацієнтів	 за	 медичні	 послуги	 відбувається	 шляхом	 створення	

муніципальних	 лікарняних	 кас	 (спілок,	 фондів)	 для	 отримання	

благодійних	внесків.	Звичайно,	медичним	закладам	так	зручно,	адже,	

по	 суті,	 послуги	 надаються	 коштами	 загального	 фонду	 кошторису,	 а	

потім	 плата	 за	 них	 отримується	 у	 вигляді	 благодійних	 внесків	 до	

спеціального	фонду	кошторису,	які	медичний	заклад	може	витратити	

на	свій	розсуд3.	 Але	 це	 не	вихід	 і	не	альтернатива	послуг	 на	платній	

основі,	 бо	 така	 форма	 може	 бути	 визначена	 як	 порушення,	 а	

надходження	 від	 оплати	 за	 медичні	 послуги	 віднесені	 до	 «тіньових»	

платежів.	 Тож,	 головним	 обмеженням	 щодо	 ефективного	

застосування	форми	фінансових	надходжень	у	комунальних	закладах	

охорони	 здоров’я	 «послуги	 на	 платній	 основі»	 є	 те,	 що	 більшість	

питань,	як	то	порядок	надання	медичних	послуг,	які	виходять	за	межі	

медичної	 допомоги	 за	 програмою	 медичних	 гарантій,	 перелік	 таких	

                                                           
1	 Про	 встановлення	 повноважень	 органів	 виконавчої	 влади	 та	 виконавчих	 органів	
міських	 рад	 щодо	 регулювання	 цін	 (тарифів).	 Постанова	 Кабінету	 Міністрів	
України	від	25.12.1996	№	1548.	 URL:	 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1548-96-
%D0%BF	(дата	звернення	20.05.20)	
2	 Про	 ціни	 і	 ціноутворення.	 Закон	 України	від	21.06.2012	№	5007-VI.	 URL:	
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5007-17	(дата	звернення	20.05.20)	
3	Надання	платних	послуг	медичними	установами.	Бюджетна	бухгалтерія,	вересень	
2015.	 №36.	 URL:	 https://i.factor.ua/ukr/journals/bb/2015/september/issue-36/article-
11920.html	(дата	звернення	19.05.20)	
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послуг,	і,	навіть,	формування	і	використання	добровільних	медичних	

фондів,	 жорстко	 регламентуються	 на	 законодавчому	 рівні.	 Так,	

перелік	 платних	 медичних	 послуг	 міститься	 у	 постанові	 Кабінету	

міністрів	 України	 №	 1138	 від	 17.09.1996р.	 Цей	 перелік	 є	 досить	

широким	 та	 включає	 як	 медичні,	 так	 і	 інші	 послуги,	 але,	 навіть	

зважаючи	 на	 всі	 поточні	 зміни	 до	 постанови,	 її	 зміст	 повністю	 не	

відповідає	 вимогам	 сьогодення,	 які	 ставляться	 перед	 медичними	

закладами	 у	 формі	 комунальних	 некомерційних	 підприємств1.	 Крім	

означеної	 постанови	 існує	 також	 обмеження	 щодо	 обсягів	 платних	

послуг	 у	 медичних	 закладах	 комунальної	 форми	 власності,	 які	

надають	 медичні	 послуги	 за	 програмою	 медичних	 гарантій:	 платні	

послуги	 поза	 програмою	 мають	 бути	 не	 більше	 20%	 обсягу	 всіх	

наданих	послуг2.	Тож,	як	вбачається,	запровадження	описаної	форми	

фінансування	 автономізованих	 медичних	 закладів	 є	 досить	 довгим,	

аналітично,	 методично	 та	 організаційно	 перевантаженим	 процесом,	

реалізація	 якого,	 по-перше,	 дає	 результат	 не	 відразу,	 а	 по-друге,	

здебільшого,	не	той	результат,	на	який	було	очікувано.		

Заклади	 охорони	 здоров’я	 у	 формі	 комунальних	 некомерційних	

підприємств	 можуть	 отримувати	 кошти	 від	 страхових	 компаній	 за	

надання	 медичних	 послуг	 широкого	 переліку	 (без	 обмежень)	 при	

роботі	 по	 договорах	 зі	 страховими	 компаніями	 й	 суб’єктами	

господарювання.	 На	 жаль,	 на	 сьогодні	 в	 Україні	 така	 форма	

фінансування	 медичних	 закладів	 є	 не	 розвиненою	 через	

неспроможність	 означених	 господарюючих	 структур	 утримувати	

додатковий	 тягар	 витрат.	 Вирішенням	 таких	 проблем	 є:	 з	 боку	

підприємств	–	надання	питань	про	медичне	обслуговування	на	розсуд	

конкретно	 кожної	 особи,	 яка	 складає	 штат	 підприємства;	 з	 боку	

страхових	компаній	–	включення	до	штату	компанії	особи	з	медичною	

освітою	 та	 відповідною	 практикою.	 Можливе	 також	 самостійне	

звернення	 окремих	 осіб	 до	 страхових	 компаній	 у	 питаннях	

                                                           
1	 Про	 затвердження	 переліку	 платних	 послуг,	 які	 надаються	 в	 державних	 і	
комунальних	 закладах	 охорони	 здоров'я	 та	 вищих	 медичних	 навчальних	 закладах.	
Постанова	 Кабінету	 Міністрів	 України;	 Перелік	від	17.09.1996	№	1138.	 URL:	
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1138-96-%D0%BF#n12	 (дата	 звернення	
18.05.20)	
2	 Про	 державні	 фінансові	 гарантії	 медичного	 обслуговування	 населення.	 Закон	
України	від	19.10.2017	№	2168-VIII.	 URL:	 	 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-
19	(дата	звернення	18.05.20)	
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добровільного	 медичного	 страхування,	 але	 воно	 є	 доступним	 лише	

особам	із	високими	доходами,	яких	на	сьогодні	в	Україні	є	меншість,	та	

й	 ті	 мають	 можливість	 отримувати	 медичні	 послуги	 у	 приватних	

компаніях	або	за	кордоном.	

Надходження	 від	 благодійних	 організацій	 мають	 форму	 добро-

вільних	 безкорисливих	 пожертв	 на	 користь	 набувачів	 (фізичних	 або	

юридичних	 осіб)	 за	 їхньої	 потреби	 у	 допомозі	 (матеріальній,	 фінан-

совій,	організаційній	та	ін.)	без	обов’язкового	звітування	перед	надава-

чами1.	Як	вже	зазначалося,	якщо	благодійний	внесок	є	вимогою	з	боку	

медичного	 закладу	 в	 обмін	 за	 надання	 медичної	 послуги,	 то	 така	

форма	фінансування	є	протиправною.	Регіональними	благодійниками	

у	 медичній	 сфері	 Луганської	 області	 	 за	 останній	 час	 виступили	 банк	

ПУМБ,	 Фонд	 Ріната	 Ахметова	 та	 ЮНІСЕФ,	 ТОВ	 «Сучасні	 технології	

доріг»	та	ін.2.		

Від	 додаткових	 джерел	 та	 форм	 фінансування	 комунальних	

медичних	 закладів,	 які	 пропонуються	 Міністерством	 охорони	 здоров’я	

України,	перейдемо	до	форм,	які	не	заборонені	чинним	законодавством	

та	 стали	 доступними	 медичним	 закладам	 після	 набутого	 ними	

реформованого	 стану	 –	 комунальних	 некомерційних	 підприємств.	 До	

таких	 джерел	 можна	 віднести:	 інвестиційні	 джерела	 фінансування	

розвитку	 медичних	 закладів,	 надходження	 від	 грантів,	 операції	 з	

необоротними	активами	(оренда,	відчуження),	кредитні	джерела	та	ін.	

(табл.	5).		

Реформована	 модель	 вітчизняної	 системи	 охорони	 здоров’я	

починає	 набувати	 привабливості	 для	 інвестицій	 з	 боку	 приватного	

сектору	 (вітчизняного	 та	 закордонного).	 Застосовування	 цієї	 форми	

фінансування	 на	 рівні	 комунальних	 медичних	 закладів	 вбачається	

актуальним,	 по-перше,	 на	 початку	 організації	 їхньої	 діяльності	 коли	

потребуються	 значні	 первинні	 фінансові	 інвестиції	 через	 існування	

вимог	до	автономізованих	медичних	закладів	для	укладання	договорів	

з	НСЗУ3;	по-друге,	протягом	подальшого	операційного	функціонування	

                                                           
1	Про	благодійну	діяльність	та	благодійні	організації.	Закон	України	від	05.07.2012	
№	5073-VI.	 URL:	 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5073-17	 (дата	 звернення	
19.05.20)	
2	 Департамент	 охорони	 здоров’я	 Луганської	 ОДА.	 URL:	 https://www.facebook.-
com/dozloda/	(дата	звернення	19.05.20)	
3	 Методичні	 рекомендації	 з	 питань	 перетворення	 закладів	 охорони	 здоров’я	 з	
бюджетних	 установ	 у	 комунальні	 некомерційні	 підприємства	 (оновлена	 версія).	
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з	метою	підвищення	конкурентоспроможності	комунального	некомер-

ційного	 підприємства	 на	 ринку	 надання	 медичних	 послуг	 шляхом	

переходу	на	новий	рівень	якості	таких	послуг.				

Таблиця 5 – Характеристики додаткових джерел та форм 
фінансування медичних закладів після завершення процедури 

автономізації, які не заборонені чинним законодавством 

Джерело Характеристика джерела фінансування 

1 2 

Інвестиційні	

джерела	

фінансування		

Надходження	від	інвестиційних	джерел	можуть	мати	як	грошову,	

так	і	матеріальну	форми,	та	залучатися	до	діяльності	комунальних	

некомерційних	підприємств	–	закладів	охорони	здоров’я	з	метою	

створення	нових	конкурентних	переваг	на	ринку	медичних	послуг.	

Відмінністю	інвестицій	як	джерела	фінансування	автономізованих	

медичних	закладів	є	те,	що	такі	інвестиції	мають	спрямовуватися	

на	реалізацію	певного	інвестиційного	проєкту	відразу	без	

посередництва	місцевого	бюджету.	Інвесторами	можуть	виступати	

як	приватні	(юридичні	або	фізичні)	особи,	так	і	заклади	державної	

або	комунальної	власності.	Через	високу	ризикованість	

інвестування	у	КНП	отримали	розвиток	механізми	залучення	

інвестицій,	які	надають	додаткові	стимули	для	інвесторів.	Як	

приклад,	такими	механізмами	є:	державно-приватне	партнерство,	

податкові	стимули	для	приватного	сектору,	концесія,	місцеві	гарантії	

та	ін.		
Грантові	

кошти	

Ресурси,	 які	 надаються	 для	 цілей	 фінансування	 потреб	 розвитку	

закладів	 охорони	 здоров’я	 у	 вигляді	 	 міжнародної	 технічної	

допомоги,	 грантів	 міжнародних	 та	 вітчизняних	 донорських	

організацій.	Фінансові	ресурси	надаються	на	умовах:	безоплатності	та	

безповоротності	 	 надання	 коштів;	 розуміння	 важливості	 проблеми,	

сутності	 проєкту,	 який	 її	 вирішує,	 та	 обґрунтованості	 потреби	 в	

коштах;	 конкретність	 отримувача	 коштів;	 визначеність	 очікуваних	

результатів	 та	 звітування	 	 про	 використання	 коштів	 на	 визначені	

цілі.	Недоліком	цієї	форми	фінансування	є	слабка	прогнозованість	та	

перманентність	 виникнення	 як	 самих	 грантових	 програм,	 так	 і	

заявлених	 надавачами	 сум	 грантів,	 що	 не	 дозволяє	 віднести	 його	

основного	напряму	у	фінансуванні.			

Отримання	

коштів	від	

операцій	з		

Надходження	 фінансових	 ресурсів	 у	 формі	 мобілізації	 внутрішніх	

резервів	 комунальних	 підприємств	 (оренди	 вільних	 площ	 або	

технічних	засобів,	а	також	продаж	об’єктів	комунальної	власності,		

                                                                                                                                                                                          

Міністерство	 охорони	 здоров’я	 України,	 2018.	 URL:	 https://moz.gov.ua/-
uploads/0/3555-moz_metod_recomendations_autonomization_2018_ua_final_web.pdf	
(дата	звернення	20.05.20)	
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Продовження	табл.	5 

1 2 

необоротними	

активами	

які	 не	 приносять	 операційної	 користі).	 Активізація	 надходження	

фінансових	 ресурсів	 проходить	 за	 умови,	 що	 майно	 медичних	

закладів	 перебуває	 у	 комунальній	 власності	 й	 закріплюється	 на	

праві	 оперативного	 управління.	 Тож,	 усі	 операції	 з	 необоротними	

активами	 проводяться	 відповідно	 до	 чинного	 законодавства,	 яке	

регламентує	 операції	 з	 комунальним	 майном.	 Самостійно	 (на	

розсуд	 керівництва	 комунального	 підприємства)	 розвивати	

означену	 форму	 фінансування	 без	 втручання	 органів	 місцевого	

самоврядування	 не	 вбачається	 можливим.	 Крім	 того,	 вона	 може	

розглядатися	виключно	як	додаткове	джерело	фінансування	через	

дозволені	напрями	використання	коштів.	

Кредитні	

джерела	

Надходження	 фінансових	 ресурсів	 від	 банківських	 або	 інших	

фінансових	 установ,	 які	 на	 підприємстві	 набувають	 форми	

боргових	 зобов’язань	 на	 умовах	 строковості,	 платності	 та	

поворотності.	 Кредитні	 кошти	 можуть	 залучатися	 як	 власниками	

автономізованих	 медичних	 закладів	 (органами	 місцевого	

самоврядування	 або	 ОТГ),	 так	 і	 самими	 закладами	 охорони	

здоров’я	 у	 формі	 комунальних	 некомерційних	 підприємств.	

Потенційною	 перевагою	 кредитної	 форми	 фінансування	 є	

можливість	 одночасного	 отримання	 необхідного	 обсягу	

фінансових	 коштів	 з	 метою	 розвитку	 медичного	 закладу.	 Проте	

супроводжуються	певним	рівнем	непередбаченості	(відмови	з	боку	

фінансових	 установ,	 вимоги	 про	 заставне	 майно,	 дострокове	

повернення	 та	 ін.)	 та	 значними	 ризиками	 вкладання	 отриманих	

коштів	 (неуспішна	 реалізація	 проєкту,	 перебільшене	 наванта-

ження	 на	 місцевий	 бюджет	 й	 медичні	 заклади	 через	 боргові	

зобов’язання	та	ін.).	
 

Надходження	 від	 інвестиційних	 джерел	 можуть	 мати	 як	 грошову,	

так	 і	 матеріальну	 форми,	 та	 залучатися	 до	 діяльності	 комунальних	

некомерційних	 підприємств	 –	 закладів	 охорони	 здоров’я	 з	 метою	

створення	нових	конкурентних	переваг	конкретного	закладу	на	ринку	

медичних	 послуг	 як	 через	 формування	 нових	 активів,	 так	 і	 за	 допо-

могою	залучення	високопрофесійного	персоналу	у	цій	сфері.		

Відмінністю	 інвестицій	 як	 джерела	 фінансування	 автономізо-

ваних	 медичних	 закладів	 є	 те,	 що	 вони	 мають	 спрямовуватися	 на	

реалізацію	певного	 інвестиційного	проєкту	відразу	без	посередництва	

місцевого	 бюджету.	 Інвесторами	 можуть	 виступати	 як	 приватні	

(юридичні	або	фізичні)	особи,	так	і	заклади	державної	або	комунальної	
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власності.	З	урахуванням	того,	що	на	сьогодні	приватне	інвестування	у	

розвиток	вітчизняних	медичних	закладів	комунальної	форми	власності	

все	 ще	 продовжує	 бути	 високоризикованою	 формою	 вкладень,	 то	

активного	 розвитку	 мають	 набувати	 додаткові	 механізми	 у	 цьому	

питанні,	 які	 надають	 певні	 стимули	 для	 інвесторів.	 У	 міжнародній	

практиці	 застосовуються	 спеціальні	 механізми	 залучення	 фінансових	

ресурсів	у	публічну	сферу,	які,	перш	за	все,	спрямовані	на	врегулювання	

співвідношення	 між	 доходами	 (або	 іншими	 благами	 для	 інвестора)	 з	

одного	 боку	 та	 витратами	 і	 ризиками	 з	 іншого.	 Як	 приклад,	 такими	

механізмами	 є:	 державно-приватне	 партнерство,	 податкові	 стимули	

для	 приватного	 сектору,	 концесія,	 місцеві	 гарантії	 та	 ін.	 У	 вітчизняній	

практиці	 набуває	 розвитку	 державно-приватне	 партнерство,	 механізм	

запровадження	 якого	 міститься	 у	 поясненнях	 МОЗ1.	 Головними	

недоліками	 цієї	 форми	 фінансування	 є:	 високий	 ступінь	 ризику	

неотримання	 бажаного	 з	 боку	 приватного	 інвестора	 через	 занепад	

стану	 інфраструктури	 закладів	 медичної	 сфери	 та	 низький	 рівень	

ефективності	 їхньої	 діяльності	 (низький	 рівень	 якості	 надаваних	

послуг);	 законодавча	 неврегульованість	 медичної	 сфери	 на	 фоні	

проведення	 реформи,	 що	 приводить	 до	 суперечностей	 у	 нормативно-

правових	актах	(через	їхню	застарілість	або	відірваність	від	загального	

процесу	 реформи)	 та	 правовим	 конфліктам,	 що	 ускладнює,	 а	 іноді,	

навіть	 зовсім	 унеможливлює	 реалізацію	 проєктів	 за	 допомогою	

державно-приватного	партнерства.	

При	залученні	фінансових	ресурсів	за	допомогою	такої	форми	як	

гранти,	 маються	 на	 увазі	 ресурси,	 які	 надаються	 для	 цілей	 фінан-

сування	 потреб	 розвитку	 закладів	 охорони	 здоров’я	 у	 вигляді	 	 міжна-

родної	технічної	допомоги	від	міжнародних	та	вітчизняних	донорських	

організацій.	Означимо,	що гранти	–	це	сукупність	фінансових	 ресурсів,	

які	безповоротно	надаються	визначеним	некомерційним	установам	або	

ж	фізичним	особам	для	реалізації	певних	суспільно-корисних	проєктів	

(програм)	 з	 обов'язковим	 звітуванням	 щодо	 їхнього	 використання	 на	

визначені	 цілі.	 Важливою	 умовою	 реалізації	 грантових	 коштів	 є	 не	

                                                           
1	Методичні	рекомендації	для	державних	та	комунальних	закладів	охорони	здоров’я	
для	 працівників	 органів	 управління	 у	 сфері	 охорони	 здоров’я	 для	 впровадження	
проектів	державно-приватного	партнерства	у	сфері	охорони	здоров’я.	Міністерство	
охорони	 здоров’я	 України,	 2018.	 URL:	 https://moz.gov.ua/uploads/1/7840-
1234567890.pdf	(дата	звернення	21.05.20).		
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лише	 потреба	 в	 розумінні	 специфіки	 певної	 проблеми	 але	 і	 запро-

поновані	 варіанти	 її	 перспективного	 вирішення,	 очікувані	 результати	

та	 обґрунтування	 потреби	 в	 коштах1.	 Грантовими	 вважаються	 також	

фінансові	 надходження,	 які	 спрямовані	 на	 розвиток	 автономізованих	

закладів	охорони	 здоров’я	 у	 рамках	 проєктів	корпоративно-соціальної	

відповідальності,	що	підтримуються	інституціями	приватного	сектору,	

які	здійснюють	свою	діяльність	на	відповідній	території.	У	вітчизняній	

практиці,	 коли	 доступ	 до	 інших	 джерел	 фінансування	 є	 вкрай	

обмеженим,	 саме	 грантові	 джерела	 часто	 мають	 вирішальне	 значення	

для	 фінансування	 різноманітних	 проєктів	 у	 сфері	 охорони	 здоров’я.	

Грантові	 кошти	 також	 нерідко	 виконують	 супровідну	 та	 підтри-

мувальну	 функцію	 щодо	 інших	 джерел	 фінансування,	 зокрема	

інвестицій	чи	кредитів	міжнародних	фінансових	організацій.	Зважаючи	

на	значний	розвиток	грантових	програм	на	території	України,	особливо	

з	 боку	 міжнародних	 організацій,	 недоліком	 цієї	 форми	 фінансування	 є	

слабка	 прогнозованість	 та	 перманентність	 виникнення	 як	 самих	

грантових	 програм,	 так	 і	 заявлених	 надавачами	 сум	 грантів,	 що	 не	

дозволяє	віднести	її	до	основного	напряму	у	фінансуванні.	Досить	часто	

один	і	той	же	комунальний	заклад	змушений	подавати	заявки	й	брати	

участь	у	конкурсах	на	декілька	грантів	одночасно	щоб	профінансувати		

потреби	своєї	діяльності.	

Міжнародними	партнерами	у	розвитку	системи	охорони	здоров’я	

України,	 які	 можуть	 співпрацювати	 як	 у	 формі	 фінансових	 спів-

інвесторів,	 так	 і	 через	 реалізацію	 грантової	 діяльності,	 є:	 Всесвітня	

організація	охорони	здоров’я	–	WHO;	Міжнародний	Комітет	Червоного	

Хреста;	 Агентство	 США	 з	 міжнародного	 розвитку	 (USAID);	 GIZ	 –	

Німецьке	 товариство	 міжнародного	 співробітництва	 (GmbH);	

міжнародна	організація	ЮНІСЕФ	(UNICEF);	Спільний	зі	Світовим	банком	

проєкт	 МОЗ	 України;	 Швейцарське	 бюро	 співробітництва;	

Європейський	 інвестиційний	 банк;	 Світовий	 банк	 –	 World	 Bank;	

Програма	 розвитку	 ООН	 в	 Україні;	 Глобальний	 фонд	 для	 боротьби	 зі	

СНІДом,	туберкульозом	і	малярією	та	ін.2	

                                                           
1	 Гранти.	 Агенція	 регіонального	 розвитку:	 офіційний	 сайт.	 URL:	 http://zrda.org/-
grants/	(дата	звернення	21.05.20)	
2	 Міністерство	 охорони	 здоров’я	 України:	 офіційний	 сайт.	 URL:	 https://moz.gov.ua/-
partneri	(дата	звернення	21.05.20)	
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Серед	форм	надходження	фінансових	ресурсів	у	формі	мобілізації	

внутрішніх	 резервів	 комунальних	 підприємств,	 можна	 віднести	

отримання	 коштів	 від	 операцій	 з	 необоротними	 активами	 (здача	 в	

оренду	 вільних	 площ	 або	 технічних	 засобів,	 а	 також	 продаж	 об’єктів	

комунальної	 власності,	 які	 не	 приносять	 операційної	 цінності	 та	

можуть	бути	відчужені	із	власності	медичного	закладу).	При	активізації	

цієї	 форми	 надходження	 фінансових	 ресурсів	 необхідно	 мати	 на	 увазі,	

що	 автономізовані	 заклади	 охорони	 здоров’я	 є	 комунальними	

підприємствами,	 майно	 яких	 перебуває	 у	 комунальній	 власності	 й	

закріплюється	 на	 праві	 оперативного	 управління	 згідно	 з	

Господарським	 кодексом	 України.	 Тож	 всі	 операції	 з	 необоротними	

активами	(оренда,	відчуження	та	ін.)	мають	відбуватися	відповідно	до	

чинного	 законодавства,	 яке	 регламентує	 операції	 з	 комунальним	

майном.	Так,	наприклад,	Закони	України	«Про	місцеве	самоврядування	

в	 Україні»,	 «Про	 оренду	 державного	 та	 комунального	 майна»	 та	 інші	

нормативно-правові	 акти.	 Крім	 того,	 згідно	 з	 Бюджетним	 кодексом	

України,	 кошти,	 які	 отримані	 від	 реалізації	 означених	 операцій	 мають	

витрачатися1:	 1)	 на	 утримання,	 облаштування,	 ремонт	 та	 придбання	

майна	бюджетних	установ	(внаслідок	надходжень	від	оплати	за	оренду	

майна	комунальних	установ);	2)	на	ремонт,	модернізацію	чи	придбання	

нових	 необоротних	 активів	 та	 матеріальних	 цінностей,	 покриття	

витрат,	пов'язаних	з	організацією	збирання	і	транспортування	відходів	

на	 приймальні	 пункти	 (за	 допомогою	 фінансових	 надходжень	 від	

реалізації	 в	 установленому	 порядку	 майна);	 3)	 лиш	 частково	 (у	

виключних	 ситуаціях)	 отримані	 кошти	 можуть	 бути	 використані	 на	

господарські	 потреби	 комунальних	 підприємств	 та	 організацію	 їхньої	

основної	діяльності.	Тож,	як	бачимо,	самостійно	(на	розсуд	керівництва	

комунального	підприємства)	розвивати	означену	форму	фінансування	

без	 втручання	 органів	 місцевого	 самоврядування	 не	 вбачається	

можливим.	Крім	того,	вона	може	розглядатися	виключно	як	додаткове	

джерело	фінансування	через	дозволені	напрями	використання	коштів.	

Ще	 однією	 формою	 додаткового	 надходження	 фінансових	

ресурсів	 є	 залучення	 у	 діяльність	 комунальних	 некомерційних	

підприємств	кредитних	джерел	від	банківських	або	інших	фінансових	

                                                           
1	Бюджетний	кодекс	України.	Кодекс	України;	Закон,	Кодекс	від	08.07.2010	№	2456-
VI.	URL:	https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17	(дата	звернення	18.05.20)	
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установ	 у	 вигляді	 боргових	 зобов’язань	 на	 умовах	 строковості,	

платності	 та	 поворотності.	 При	 цьому	 кредитні	 кошти	 можуть	

залучати	 як	 власники	 автономізованих	 медичних	 закладів	 (органи	

місцевого	 самоврядування	 або	 ОТГ),	 так	 і	 самі	 заклади	 охорони	

здоров’я	у	формі	комунальних	некомерційних	підприємств.	Кредитні	

джерела	 фінансування	 автономізованих	 медичних	 закладів	 мають	

потенційні	 переваги,	 як	 то	 можливість	 одночасного	 отримання	

необхідного	 обсягу	 фінансових	 коштів	 з	 метою	 розвитку	 медичного	

закладу	 через	 оновлення	 медичної	 інфраструктури	 або	 технічного	

обладнання,	 які	 повертаються	 поступово	 протягом	 означеного	 у	

договорі	 терміну	 та	 ін.	 Проте	 супроводжуються	 певним	 рівнем	

непередбачуваності	 (відмови	 з	 боку	 фінансових	 установ	 про	 надання	

кредитів,	вимоги	про	заставне	майно,	дострокове	повернення	кредиту	

та	ін.)	та	значними	ризиками	вкладання	отриманих	коштів	(неуспішна	

реалізація	проєкту,	перебільшене	навантаження		на	місцевий	бюджет	

й	медичні	заклади	через	боргові	зобов’язання	та	ін.).	

У	завершення	характеристики	виділених	у	дослідженні	форм	та	

джерел	фінансування	реформованих	медичних	закладів,	слід	додати,	

що	 фінансовий	 механізм	 буде	 ефективнішим	 лише	 за	 умови	 його	

комплексності	через	поєднання	різних	джерел	фінансування	та	форм	

їхнього	надходжень.		

Крім	того,	слід	зауважити,	що	розглянуті	елементи	фінансового	

механізму	 стосуються	 лише	 одного	 боку	 цього	 питання	 –	

надходження	 фінансових	 ресурсів	 (коштів)	 у	 заклади	 охорони	

здоров’я.	 Але	 існує	 й	 інший	 бік	 –	 оптимізація,	 а	 й	 інколи	 економія,	

витратної	частини,	яка	також	є	елементом	фінансового	забезпечення.	

Цьому	 питанню	 має	 бути	 присвячене	 ще	 одне	 дослідження,	 яке	

дозволить	 описати	 та	 виробити	 механізми	 впровадження	 новітніх	

форми	 і	 методів	 фінансового	 забезпечення	 діяльності	 медичних	

закладів.	 Як	 приклад	 можна	 навести	 такий	 різновид	 державно-

приватного	партнерства	як	«фасиліті-менеджмент»,	який	дозволяє	за	

допомогою	 аутсорсингу	 оптимізувати	 витрати	 на	 утримання	 й	

обслуговування	комунальних	підприємств	медичної	сфери.	

Проведене	 дослідження	 є	 спробою	 надати	 опис	 та	 сформувати	

уявлення	 про	 фінансовий	 механізм	 автономізованих	 закладів	 охо-

рони	 здоров’я,	 які	 набули	 статусу	 некомерційних	 комунальних	 під-

приємств,	 сформувати	уявлення	про	його	структуру,	 проаналізувати	
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елементи	 цього	 механізму,	 тобто	 джерела	 фінансових	 ресурсів	 і	

форми	 їхнього	 надходження	 у	 розрізі	 реалізації	 основної	 та	

допоміжної	 функції	 фінансування	 діяльності	 медичних	 закладів,	

встановити	 їхні	 недоліки	 та	 переваги	 з	 точки	 зору	 застосування	 у	

медичній	 галузі	 як	 соціально-активній	 сфері	 публічного	 функціо-

нування	 держави.	 Слід	 зауважити,	 що	 зазначений	 у	 дослідженні	

перелік	 форм	 та	 джерел	 фінансування	 медичних	 закладів,	 а	 також	

виявлені	переваги	й	недоліки	не	претендують	на	вичерпність,	а	тим	

більше,	 що	 можливо	 і	 надалі	 розширювати	 їхній	 перелік	 та	

поглиблювати	 дослідження	 у	 розрізі	 кожного	 джерела	 та	 кожної	

форми.	 Головними	 передумовами	 цього,	 насамперед,	 є	 незавер-

шеність	 медичної	 реформи	 в	 Україні	 та	 зміна	 статусу	 медичних	

закладів	 з	 бюджетних	 установ	 на	 комунальні	 некомерційні	 підпри-

ємства,	 що	 дозволяє	 розширити	 законодавчо	 закріплені	 елементи	

фінансового	 механізму	 (через	 публічність	 медичної	 сфери)	 за	 допо-

могою	елементів	(джерел,	форм,	методів),	які	притаманні	приватному	

сектору	 ведення	 бізнесу.	 Тож,	 подальшої	 актуальності	 набувають	

питання	 додаткового	 розгляду	 і	 вивчення	 наявних	 передових	 та	

інноваційних	 вітчизняних	 або	 міжнародних	 практик	 формування	

ефективних	 комплексного	 фінансового	 механізму	 у	 галузі	 охорони	

здоров’я,	 вироблення	 алгоритмів	 адаптації	 його	 елементів	 (джерел	

фінансових	 ресурсів,	 форм	 їхнього	 надходження,	 методів	 управління	

та	 ін.)	 до	 умов	 функціонування	 як	 системи	 охорони	 здоров’я	

регіонального	 рівня	 в	 цілому,	 так	 і	 кожного	 конкретного	 медичного	

закладу	у	формі	некомерційного	комунального	підприємства	з	метою	

вироблення	обґрунтованих	напрямів	розвитку,	які	стануть	запорукою	

сталого	 розвитку	 медичної	 галузі	 як	 суспільної	 сфери	 збереження	

охорони	здоров’я	населення	держави.		
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3.4. Аналіз якості інфраструктурного забезпечення сталого 
розвитку підприємств морської та річкової галузі 1 

 
Необхідно	зазначити,	що	інфраструктура,	розташована	на	прибе-

режних	 територіях,	 а	 також	 пов’язана	 з	 морським	 і	 річковим	 транс-

портом	 (перевезенням,	 експлуатацією,	 ремонтом,	 обслуговуванням	

тощо)	 дісталась	 від	 СРСР.	 Можливо,	 для	 часів	 СРСР	 цього	 вистачало.	

Радянський	 Союз	 мав	 багато	 територій	 з	 виходом	 і	 в	 інші	 моря	 й	

океани,	 і	 відповідно	 у	 нього	 була	 інша	 стратегія,	 необхідність,	 і	

можливості	розвитку	морської	та	річкової	інфраструктури.		

Вимушені	визнати,	що	корупція	в	Україні	 існує	в	більшості	галу-

зей	 господарства,	 органах	 державного	 управління,	 самоврядування	

тощо.	 На	 жаль,	 вона	 є	 і	 в	 структурах	 зазначеної	 вище	 галузі	 (мор-

ському,	річковому	 транспорті,	органах	управління,	 портах,	причалах,	

іншій	водній	інфраструктурі).		

Україна	все	ще	експлуатує	радянське	надбання.	Стратегічно	знач-

ного,	 принципово	 нового	 на	 сьогодні	 не	 побудовано,	 довгострокової	

програми	розвитку	немає.	Наше	завдання	–з’ясувати	причини	цього.	

Проте	слід	визнати,	що	це	грандіозні	загальнодержавні	перспективи.	

Спочатку	 необхідно	 розробити	 довгострокову	 програму	 розвитку	 і	

будівництва	 національної,	 передусім	 річкової,	 інфраструктури	 та	

залучити	 серйозні,	 насамперед	 іноземні	 інвестиції	 розвинутих	 країн	

світу.	 Відповідно,	 необхідно	 створити	 чесний,	 сприятливий	 і	 про-

зорий	інвестиційний	клімат	в	Україні.	Велика	річка	Дніпро	насправді	

фактично	не	експлуатується.	 Її	 можливості	використовуються	 вкрай	

обмежено	 й	 то	 впродовж	 невеликого	 проміжку	 часу	 на	 рік.	 Порти,	

причали,	пірси	на	ній	(як	і	на	багатьох	річках)	переважно	занедбані.		

В	 Україні	 багато	 відносно	 невеликих	 річок,	 які	 раніше	 були	

суднохідні	 для	 маломірних	 суден.	 Наприклад,	 річка	 Конка	 у	 Запо-

різькій	 області.	 Таких	 негативних	 прикладів	 багато	 в	 державі.	 На	

сьогодні	 такі	 річки	 повністю	 замулені	 або	 забруднені	 на	 окремих	

ділянках.	 Безумовно,	 їхнє	 очищення	 вимагає	 великих	 капітало-

вкладень,	 але	 через	 певний	 час	 затрати	 повернуться.	 Річковий,	

морський	 транспорт	 є	 екологічно	 вигідним.	 Великі	 обсяги	 розгалу-

жених,	у	першу	чергу,	річкових,	перевезень	дозволять	зробити	значно	

                                                           
1	 Автори	 підрозділу:	 Черниш О.І., Лисий Є.О., Донецький	 державний	 університет	
управління	(м.	Маріуполь,	Україна)	
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дешевшим	 вантажопотік.	 З’явиться	 багато	 нових	 робочих	 місць	 у	

прибережних	районах	держави,	а	по	суті	–	по	всій	Україні,	підготовка	

нових	 кадрів	 тощо.	 Паралельно	 буде	 відбуватися	 розвиток	 пере-

робної	 промисловості.	 Це	 й	 необмежені	 можливості	 туристичного,	

розважального	бізнесу.	

Але	 слід	 зазначити,	 що,	 наприклад,	 у	 таких	 країнах,	 як	 Бельгія,	

Голландія,	 де	 є	 річки	 і	 вихід	 до	 моря,	 розвиток	 річкової	 та	 морської	

інфраструктури	 розвинений	 значно	 краще,	 ніж	 у	 нас.	 У	 цих	 країнах	

вміло	 експлуатується	 буквально	 кожен	 метр	 прибережної	 території	

та	 річкової	 і	 морської	 акваторії.	 Це	 відбувається	 не	 сезонно,	 а,	

враховуючи	 більш	 м’який	 клімат,	 протягом	 усього	 року.	 При	 цьому	

зберігається	 і	 розвивається	 навколишній	 рослинний	 ландшафт	 і	

тваринний	 світ.	 Побудовано	 безліч	 каналів	 різноманітного	 при-

значення.	Їхня	мережа	вкрай	розгалужена.		

Слід	 визнати,	 що	 українські	 річкові,	 морські	 акваторії	 експлуа-

туються	 далеко	 не	 повною	 мірою,	 навіть	 у	 сезони	 навігації.	 А	 це,	

відповідно,	 питання	 зайнятості	 населення,	 інвестицій,	 прибутку,	

здешевлення	перевезень	тощо.		

Україні	 з	 часів	 СРСР	 дісталося	 потужне	 суднобудівне	 і	 судно-

ремонтне	господарство	з	відповідним	високопрофесійним	людським	

потенціалом	 (конструкторами,	 інженерами,	 робітниками),	 а	 також	 з	

науковими	 установами	 і	 закладами,	 де	 конструювали,	 розробляли	

судна,	 проводили	 дослідження	 з	 цих	 питань	 та	 вчили,	 готували	

фахівців	за	різними	категоріями	та	спеціальностями.	

Більшість	 з	 того	 втрачено,	 а	 те,	 що	 залишилося,	 на	 жаль,	 про-

довжує	 скорочуватися	 і	 закриватися.	 Закрито	 багато	 навчальних	

закладів	 різного	 рівня	 акредитації,	 які	 готували	 спеціалістів	 для	

водної	 галузі	 (механіків,	 портових	 робітників,	 інших).	 Безумовно,	 це	

стосується,	 у	 першу	 чергу,	 закладів	 І	 та	 ІІ	 рівнів	 акредитації.	

Визнаємо,	 що	 підготовка	 спеціалістів	 нижчого	 та	 середнього	 рівнів	

для	галузі	зруйнована,	і	її	необхідно	відроджувати.		

Достатньо	назвати	лише	суднобудівні	підприємства	в	Миколаєві	

(два),	 Києві	 та	 Феодосії	 (на	 сьогодні	 останнє	 підприємство	 залиши-

лося	в	анексованому	Криму),	які	на	теперішній	час	мають	поодинокі,	

переважно	іноземні,	замовлення.		

Підприємства	 для	 українських	 судновласників	 своєї	 держави	

фактично	не	будуються.		
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Більшість	 морського	 і	 річкового	 транспорту	 (танкери,	 сухован-

тажі,	пасажирські	судна,	криголами,	буксири	тощо)	дісталися	Україні	

ще	 з	 СРСР.	 Певна	 його	 частина	 після	 розпаду	 СРСР	 поспіхом	 виво-

дилась	 з	 експлуатації,	 утилізувалася,	 замість	 того,	 щоб	 проводити	

глибоку	 модернізацію	 і	 ремонт,	 або	 продавалася	 за	 кордон.	 Деякий	

транспорт,	переважно	не	новий,	закуплений	за	кордоном.	Транспорт	

часів	 СРСР	 має,	 у	 кращому	 випадку,	 більше	 двадцяти	 років	 експлуа-

тації,	 але	 такий	 транспорт	 одиничний,	 у	 більшості	 –	 це	 тридцять	 і	

більше	 років	 експлуатації.	 Імовірно,	 на	 той	 час,	 коли	 не	 було	

відповідних	 коштів	 для	 реалізації	 зазначеного	 вище,	 це	 було	

економічно	 вигідно.	 У	 першій	 половині	 90-х	 років,	 коли	 йшла	

повальна	 приватизація,	 розпродаж,	 накопичення	 первинного	 капі-

талу,	почала	 закладатися	корупційна	складова	тощо.	 Безумовно,	 цей	

лавиноподібний,	 багатовекторний,	 непростий	 процес	 супроводжу-

вався	 грубим	порушенням	 законодавства.	 Слід	 зазначити,	що	на	той	

час	 і	 законодавча	 база	 не	 була	 підготовлена	 відповідним	 чином	 до	

тих	 подій,	 котрі	 швидко	 відбувалися.	 Певним	 колам	 у	 вищих	

ешелонах	 влади	 це	 було	 вигідно.	 Майже	 все	 відбувалося	 на	

корупційній	основі.		

На	 сьогодні	 майже	 весь	 транспорт	 приватний,	 а	 не	 державний.	

Більша	 частка	 інфраструктури	 також	 приватизована,	 і,	 відповідно,	

основна	мета	–	прибуток,	а	інші,	на	жаль,	–	другорядні.	

Надалі	 зазначимо,	 що	 структура	 і	 система	 державного	 нагляду	 і	

контролю	 за	 експлуатацією,	 плановими	 і	 неплановими	 ремонтами,	

обслуговуванням	 транспорту	 та	 аварійними	 засобами	 рятування,	 а	

також	підготовкою	екіпажу	–	послаблена	і	зіпсована.		

Наприклад,	 продаж,	 оренда,	 суборенда	 транспорту	 і	 при	 цьому	

відповідна	 прийомка	 та	 здача	 (перевірка	 експлуатаційних	 якостей	 –	

силових	агрегатів,	корпусу	(втомленість	металу,	корозія,	зношеність),	

навігаційного,	 гідролокаційного,	 електричного	 обладнання,	 аварій-

них	засобів	рятування)	не	проводиться	або	проводиться	неналежним	

чином.		

Є	випадки,	коли	новим	власником	чи	орендатором	судна	стають	

особи	у	той	час,	коли	транспорт	знаходиться	в	морі	(виконує	певний	

рейс	тощо),	а	члени	екіпажу	про	це	навіть	не	знають.		
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Важливим	 питанням	 є	 підготовка,	 перепідготовка,	 підвищення	

кваліфікації	 членів	 екіпажу	 (плавскладу),	 обслуговуючого	 і	

контролюючого	берегового	персоналу.		

І	 тут	 панує	 безвідповідальність,	 халатність	 і	 безсистемність.	

Часто	 екіпаж	 формується	 поспіхом.	 Не	 є	 таємницею,	 що	 в	 окремих	

випадках,	щоб	потрапити	на	судно	(до	складу	екіпажу),	котре	ходить	

у	 рейси,	 особливо	 закордон,	 слід	 давати	 неправомірну	 вигоду	

(хабара).	 Слід	 також	 відзначити,	 що	 трапляються	 випадки,	 коли	

відповідні	служби	та	керівники	випускають	у	плавання	(рейс,	вихід	у	

море,	 річку)	 судно,	 не	 проводячи	 нагляду	 і	 контролю	 за	

експлуатаційними	 параметрами,	 аварійними	 засобами	 рятування	 та	

підготовленістю	 членів	 екіпажу1.	 Майбутні	 члени	 екіпажу	 не	

проходять	 належну	 медичну	 комісію	 (огляд	 відповідного	 стану	

фізичного	 та	 психічного	 здоров’я),	 вимушені	 визнати,	 що	 інколи	 ці	

довідки	 купуються,	 та	 зовсім	 не	 розглядаються	 питання	

психологічної	 сумісності,	 що	 є	 вкрай	 важливим,	 коли	 необхідно	

виходити	 в	 рейс	 на	 тривалий	 час,	 знаходитися	 в	 обмеженому	

просторі,	 складних	 умовах.	 Часто	 екіпаж	 формується	 із	 громадян	

різних	 країн,	 а	 це,	 перш	 за	 все,	 мовний	 бар’єр,	 різний	 рівень	

підготовки,	 досвіду,	 різні	 ментальність,	 звички,	 поняття	 відпові-

дальності	 та	 взаємовиручки	 тощо.	 Відповідні	 державні	 структури	

зовсім	 не	 контролюють	 своїх	 громадян	 (хто	 підписав	 контракт	 і	

працює	 на	 суднах	 (ходить	 в	 море)	 під	 прапорами	 інших	 країн,	 судна	

мають	 порти	 прописки	 інших	 держав	 тощо),	 або	 такі	 структури	

зовсім	 ліквідовані.	 Не	 володіють	 такою	 інформацією	 навіть	

Міністерство	 закордонних	 справ,	 правоохоронні	 органи	 та	

прикордонники.		

У	морській	та	річковій	галузі	України	ми	повинні	поступово	вий-

ти	 на	 якісно	 новий,	 не	 корупційний,	 конкурентоспроможний,	 дійсно	

європейський	 рівень.	 Інфраструктурне	 забезпечення	 представляє	

собою	 цілий	 комплекс	 взаємопов’язаних	 складових	 інфраструктури,	

які	 покликані	 забезпечувати	 усім	 необхідним	 процес	 виробництва,	

сприяти	 функціонуванню	 підприємств	 різних	 галузей	 та	 розвитку	

національної	економіки.	
                                                           
1	Лень	В.	В.	Питання	експлуатації	водного	транспорту	в	Україні	і	корупційні	діяння	/	
Материали	 за	 9-а	 международна	 научна	 практична	 конференція,	 “Настоящи	
изследвания	и	развитие”,	2013.	Том	10.	закон.	София.	“Бял	ГРАД-БГ”	ООД	.	С.	53.	
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Інфраструктурне	забезпечення	представляє	собою	тісний	зв'язок	

усіх	 різновидів	 інфраструктури,	 які	 в	 купі	 створюють	 умови	 для	

безперервної	 та	 продуктивної	 роботи	 підприємств,	 організацій	 та	

установ	усіх	форм	власності.	

Розглядаючи	підприємства	морської	галузі,	одразу	зрозуміло,	що	

найбільшими	 та	 найважливішими	 серед	 них	 є	 морські	 торговельні	

порти.	

Стале	 функціонування,	 безперервна	 робота	 та	 постійний	 роз-

виток	 морських	 портів	 неможливий	 без	 належного	 інфраструк-

турного	 забезпечення.	 При	 чому,	 в	 цьому	 випадку	 інфраструктура	

морських	 портів	 розглядається	 не	 лише	 позиції	 транспортної	

інфраструктури,	а	з	позиції	поєднання	різних	видів	інфраструктури	в	

єдине	ціле.	

Морські	 торговельні	 порти	 України	 є	 ключовими	 підпри-

ємствами	 морського	 транспорту.	 Інфраструктурне	 забезпечення	

портів	 покликано	 створили	 усі	 умови	 для	 ефективного	 процесу	

перевезень	вантажів	та	пасажирів,	використовуючи	при	цьому	увесь	

спеки	послуг,	що	надаються	в	портах.	

Доцільним	 буде	 провести	 аналіз	 українських	 морських	

торговельних	 портів	 з	 точки	 зору	 їх	 інфраструктури,	 отримані	

результати	представлені	в	табл.	1.	

 
Таблиця 1 – Інфраструктура морських торговельних портів 

України станом на 2012 р.1 
 

Клас	портів	

Вантажо	
обіг	за	
2012р.,	

тис	тонн	

Кількість
причалів	

Довжина	
причальної	

лінії,	км	

Максимальна
глибин,м	

Площа	
складів,	
тис.км2	

Відкриті
склади	

Криті	
склади	

1 2 3 4 5 6 7 8 
Порт-хаб	

Одеса		 24500,6	 54	 9	 13,5	 220	 425,07	 60,42	
Диверсифікований	порт	

Маріуполь	 14080,4	 21	 3,9	 12	 241	 263,7	 14,1	
Чорноморськ	 14513,7	 29	 6	 16	 575	 575,0	 27,0	

                                                           
1	 Створено	 авторами	 на	 підставі	 даних:	 Морське	 агентство	 та	 крюінгова	 компанія	
«СіфСервіс».	 URL:	 https://www.sifservice.com/index.php/informatsiya/porty-ukrainy/-
morskie-porty	 (дата	 звернення:	 19.05.2020);	 Дем`янченко	 А.Г.	 Дослідження	
ефективності	 діяльності	 державних	 та	 приватних	 стивідорів	 у	 морських	 портах	
України.	 БызнесІнформ.	 2016.	 №	 2.	 С.	 178–184.	 URL:	 http://www.business-
inform.net/pdf/2016/2_0/178_184.pdf	(дата	звернення:	19.05.2020)	
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Продовження	табл.	1 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Миколаїв	 10841,7	 15	 2,4	 11	 182	 174,6	 27,3	
Рені	 1061,8	 39	 3,9	 12	 195	 195,0	 30,0	

Нішевий	порт	
Південний	 22720,0	 27	 3	 14,5	 114	 145,0	 2,0	
Ізмаїл	 2907,2	 24	 2,6	 7	 20	 201,1	 19,7	
Херсон	 3100,3	 8	 1,26	 8	 20	 26,1	 2,1	
Бердянськ	 2318,2	 9	 1,4	 8,4	 15	 103,7	 14,7	
Ольвія	 2153,3	 7	 1,9	 11,5	 265	 264,8	 44,6	
Білгород-	
Дністровський

927,8	 10	 1,23	 4,5	 156	 95,7	 60,7	

Скадовськ	 180,8	 3	 0,8	 6	 -	 -	 22,2	
 

Дані	 з	 табл.	1	 характеризують	 стан	 портового	 господарства	 та	

його	 можливості.	 Після	 прийняття	 Закону	 України	 «Про	 порти»	 та	

створення	 АМПУ,	 морські	 порти	 отримали	 можливість	 залучати	 все	

більші	 обсяги	 та	 стали	 більш	 привабливими	 для	 іноземних	

інвесторів.	 Останні	 разом	 з	 АМПУ	 реалізують	 проекти	 з	 розвитку	 та	

модернізації	 портів.	 В	 табл.	 2	 наведено	 інформацію	 щодо	 стану	

інфраструктури	морських	портів	в	2014р.	

Таблиця 2 – Інфраструктура морських торговельних портів України 
станом на 2014 р.1 

Клас	портів	
Вантажообіг	

за	2014р.,	
тис.тонн	

Кіль-
кість	
при	

чалів	

Довжина	
причаль-
ної	лінії,	

км	

Максим	
альна	

глибин,	
м	

Площа	
складів,	
тис.км2	

Відк.	
склади	

Криті	
склади	

1 2 3 4 5 6 7 8 
Порт-хаб	

Одеса		 24500,6	 54	 9	 13,65	 220	 425,07	 60,42	
Диверсифікований	порт	

Маріуполь	 13003,2	 21	 3,9	 11,45	 241	 263,7	 14,1	
Чорноморськ	 17613,18	 29	 6	 16	 575	 575,0	 27,0	
Миколаїв	 20802,83	 15	 2,4	 11	 182	 174,6	 27,3	
Рені	 1464,76	 39	 3,9	 12	 195	 195,0	 30,0	

Нішевий	порт	
Південний	 47431,7	 27	 3	 15	 114	 145,0	 2,0	
Ізмаїл	 3092,98	 24	 2,6	 7	 20	 201,1	 19,7	

                                                           
1	 Створено	 авторами	 на	 підставі	 даних:	 Морське	 агентство	 та	 крюінгова	 компанія	
«СіфСервіс».	 URL:	 https://www.sifservice.com/index.php/informatsiya/porty-ukrainy/-
morskie-porty	 (дата	 звернення:	 19.05.2020);	 Дем`янченко	 А.Г.	 Дослідження	
ефективності	 діяльності	 державних	 та	 приватних	 стивідорів	 у	 морських	 портах	
України.	 БызнесІнформ.	 2016.	 №	 2.	 С.	 178–184.	 URL:	 http://www.business-
inform.net/pdf/2016/2_0/178_184.pdf	(дата	звернення:	19.05.2020)	
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Продовження	табл.	2 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Херсон	 3900,95	 8	 1,26	 8	 20	 26,1	 2,1	
Бердянськ	 3197,10	 9	 1,4	 8,77	 15	 103,7	 14,7	
Ольвія	 6975,07	 7	 1,9	 11,5	 265	 264,8	 44,6	
Білгород-	
Дністровський	

614,72	 10	 1,23	 4,85	 156	 95,7	 60,7	

Скадовськ	 58,38	 3	 0,8	 6	 -	 -	 22,2	
	

Отже,	 порівняно	 з	 2012	 рр.	 в	 2014	 дещо	 збільшилися	 глибина	

деяких	портів,	тобто	АПМУ	проводила	роботи	зі	збільшення	глибин	в	

морських	портах	з	метою	підвищення	їх	конкурентоспроможності.	

Окрім	 цього,	 у	 2016	 р.	 стан	 портового	 господарства	 в	 деяких	

портах	зазнав	змін	(табл.	3).	

Таблиця 3 – Інфраструктура морських торговельних  
портів України станом на 2016 р.1 

Клас	портів	
Вантажообіг	

за	2016р.,	
тис.	тонн	

Кількість	
причалів	

Довжина	
причальної	

лінії,	км	

Максимальна
глибина,	м	

Площа	
складів,	
тис.км2	

Відкри-
ті	

склади	

Криті	
склади

Порт-хаб	
Одеса		 25250,85	 55	 10,2	 14,5	 220	 425,07	 60,42	

Диверсифікований	порт	
Маріуполь	 7603,3	 21	 4,2	 12	 251	 263,7	 14,1	
Чорноморськ	 15942,0	 29	 6,5	 16,5	 575	 575,0	 27	
Миколаїв	 22424,31	 15	 2,42	 11,2	 182	 181,5	 27,3	
Рені	 972,37	 39	 3,93	 12	 195	 195	 зо	

Нішевий	порт	
Південний	 39297,57	 27	 5,5	 18,5	 160	 185,5	 2,0	
Ізмаїл	 37712,28	 24	 2,62	 7,5	 20	 201,1	 19,7	
Херсон	 5682,62	 8	 1,26	 8	 20	 26,1	 2,1	
Бердянськ	 3800,70	 9	 1,7	 8,4	 15	 103,7	 14,7	
Ольвія	 6538,53	 7	 1,9	 11,5	 265	 264,8	 44,6	
Білгород-	
Дністровський	

462,93	 10	 1,23	 4,5	 156	 95,7	 60,7	

Скадовськ	 3290	 3	 0,8	 6	 -	 -	 22,2	
 

Виходячи	з	даних	табл.	1–3	бачимо,	що	в	більшості	портів	наявна	

позитивна	 динаміка	 збільшення	 показника	 вантажообігу,	 який	 в	

свою	 чергу	 залежить	 від	 рівня	 інфраструктурного	 забезпечення	

портів.	 Майже	 в	 усіх	 портах,	 що	 підвищили	 показник	 перевалки	

                                                           
1	Створено	авторами	на	підставі	даних:	Дем`янченко	А.Г.	Дослідження	ефективності	
діяльності	 державних	 та	 приватних	 стивідорів	 у	 морських	 портах	 України.	
БызнесІнформ.	 2016.	 №	 2.	 С.	 178–184.	 URL:	 http://www.business-
inform.net/pdf/2016/2_0/178_184.pdf	(дата	звернення:	19.05.2020)	
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вантажів	у	2016	р.	в	порівнянні	з	2012	році	відбулися	позитивні	зміни	

і	 в	 інфраструктурі.	 Таким	 чином,	 можна	 стверджувати,	 що	 інфра-

структурне	забезпечення	портів	є	ключовою	складовою,	що	впливає	

на	 показники	 вантажообігу,	 а	 отже	 і	 на	 загальну	 діяльність	 та	

функціонування	морських	портів.	

Так,	найрозвиненішою	інфраструктурою	володіють	саме	провідні	

українські	 порти,	 що	 вже	 багато	 років	 входять	 до	 п’ятірки	 лідерів	

(Південний,	 Одеський,	 Миколаївський,	 Чорноморськ	 та	 Маріуполь-

ський	МТП).	

Далі	 доцільно	 буде	 розглянути	 та	 проаналізувати	 складові	

інфраструктурного	забезпечення	портів	України.	

Морські	 шляхи	 -	 відкрите	 море,	 потім	 протоки,	 що	 з'єднують	

різні	 моря,	 і	 морські	 канали,	 що	 представляють	 штучне	 з'єднання	

різних	 морів.	 Відкрите	 море	 є	 для	 руху	 в	 усіх	 напрямках,	 тому	 про	

морських	шляхах	можна	говорити	лише	в	сенсі	тих	сталих	напрямків,	

за	якими	слідують	головні	маси	морського	транспорту1.	

Морські	шляхи	України	складають:	Чорне	та	Азовське	море,	річки	

Дніпро,	 Південний	 та	 Північний	 Буг,	 Дністер,	 Дунай,	 Сіверський	 До-

нець,	Керченська	протока,	Це	найголовніші	водні	артерії	України,	які	

з’єднують	державу	з	міжнародним	воднотранспортним	комплексом.	

Наявність	в	України	глибоководних	морських	та	річкових	портів	

сприяє	розвитку	та	становленню	України	як	морської	держави.	Саме	

за	 допомогою	 водного	 транспорту	 Україна	 здійснює	 більшість	

зовнішньоекономічних	 зав’язків.	 Морські	 шляхи,	 як	 складова	

інфраструктурного	 забезпечення,	 сприяють	 розвитку	 українських	

портів.	 Далі	 доцільним	 буде	 провести	 аналіз	 головного	 елементу	

інфраструктури	портів	-	портофлоту.	

Портофлот	 являє	собою	 підрозділ	 адміністрації	морських	 портів	

України	 або	 морського	 порту,	 що	 оперує	 спеціалізованими	 судами	 і	

плавзасобами	 різного	 цільового	 призначення	 і	 тоннажу,	 функціо-

нально	 забезпечує	 проведення	 робіт	 в	 акваторії	 порту	 і	 на	 зовніш-

ньому	рейді.	

Портовий	флот	забезпечує	технологічні	операції:	заходи	суден	в	

порт,	безпеку	мореплавання,	пожежну	безпеку	суден,	що	ведуть	різні	

операції	в	акваторії	порту	і	поза	її	межами,	проводку	суден	підхідному	

каналі,	лідирування,	швартування	суден	до	причалів,	перешвартовку	

                                                           
1	 Морские	 пути	 /	 Морской	 словарь.	 Академик.	 URL:	 http://dic.academic.ru/-
dic.nsf/sea/5327/МОРСКИЕ	(Дата	звернення	13.05.2020)	
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в	ході	вантажних	робіт	між	причалами,	відшвартовку	і	вихід	з	порту,	

супроводження	 до	 воріт	 порту	 та	 ін.	 Важливою	 складовою	 функціо-

нування	 портофлоту	 слід	 вважати	 роботи	 з	 обслуговування	 суден:	

бункерування	 суден	 прісною	 водою,	 зачистка	 і	 дегазація	 транс-

портних	засобів,	прийом	з	судів	лляльних	і	баластних	вод,	санітарних	

відходів,	 а	 також	 роботи	 з	 підтримання	 чистоти	 акваторії	 порту,	

ліквідації	 розливів	 нафтопродуктів	 і	 небезпечних	 речовин,	

перевезення	пасажирів,	вантажів	та	інше.	

Склад	 суден	 портового	 флоту	 України	 характерний	 для	

портофлоту	різних	країн	світу	і	включає	в	себе	широку	номенклатуру	

суден	і	плавзасобів	(ЗП),	в	тому	числі	буксири,	плавучі	крани,	нафто-

сміттєзбірники	і	збирачі	лляльних	вод,	самохідні	й	несамохідні	баржі,	

плавучі	 причали	 і	 пасажирські	 судна,	 земснаряди,	 рейдові	 катери	

тощо1.	 Аналіз	 наявної	 інформації	 про	 номенклатуру	 ЗП	 портофлоту	

морських	 портів	 і	 адміністрації	 морських	 портів	 України2	 дозволяє	

оцінити	їх	якісний	і	кількісний	склад	(рис.	1).		

Рис. 1. Кількісний склад суден та плавучих засобів портофлоту 
України, 2014 та 2016 рр., %	

                                                           
1	 Спеціалізований	 флот.	 Філія «Дельта-Лоцман». Адміністрація морських портів 
України.	URL:	http://www.delta-pilot.ua/specialized_fleet/	(Дата	звернення	13.05.2020)	
2	 Харитонов	 Ю.	 Н.,	 Шалухин	 В.	 И.	 Объекты	 портовой	 инфраструктуры	 Украины:	
состав	судов	и	плавсредств	портофлота.	Shipbuilding	&	marine	infrastructure.	2014.	№	
1.	 С.	 23–27.	 URL:	 http://nbuv.gov.ua/UJRN/smi_2014_1_11	 (Дата	 звернення	
12.05.2020).	
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Отже,	в	загальному	складі	суден	і	плавзасобів	портофлоту	частка	

буксирів	становить	приблизно	27,9%,	плавучих	кранів	-	6,33%,	барж	-	

12,13%,	 нафто-сміття-збірники	 і	 збірників	 лляльних	 вод	 -	 10,81%;	

нафтоналивних	 суден	 -	 4,74%,	 інших	 судів	 і	 плавзасобів	 -	 38,09%	

відповідно.	

Очевидно,	 що	 для	 кожного	 з	 портофлотів	 кількісний	 і	 якісний	

склад	 їх	 ЗП	 різний	 і	 визначається	 рядом	 факторів,	 до	 числа	 яких	

можна	 віднести	 історично	 сформовану	 їх	 структуру,	 спеціалізацію,	

географічне	 розташування	 і	 гідрологічні	 умови	 порту,	 економічні	

результати	діяльності	морського	порту	і	багато	іншого1	[8].	

Очевидною	 проблемою	 портофлотів	 усіх	 українських	 портів	

залишається	 великий	 відсоток	 зносу	 основних	 фондів	 (70%,	 а	 за	

деякими	даними	до	85%).	Саме	це	обумовлює	необхідність	реалізації	

проектів	і	програм	з	оптимізації	та	оновлення	забезпечення	портів,	і	

включення	 даної	 задачі	 в	 стратегічні	 плани	 розвитку	 портової	

інфраструктури.	

Діяльність	 будь-якого	 порту	 неможлива	 без	 технічного	 осна-

щення,	 тобто	 без	 самих	 суден	 різного	 типу	 та	 організацій,	 що	

займаються	 їх	 будівництвом	 та	 ремонтом.	 Саме	 відносить	 суднобу-

дівельні	 та	 судноремонтні	 підприємства	 до	 складових	 інфраструк-

турного	забезпечення.	

Так,	суднобудівельний	завод	являє	собою	промислове	підприєм-

ство,	 головна	 мета	 якого	 -	 проектування	 та	 будівництво	 суден	 для	

військового	 та	 торговельного	 флоту.	 Головна	 відмінність	 заводу	 від	

верфі	полягає	в	тому,	що	на	заводах	будується	не	лише	корпус	судна,	

як	це	робиться	на	верфях,	а	й	уся	механічна	частина	судна.	

На	 сьогоднішній	 день,	 в	 Україні	 зареєстровано	 49	 підприємств,	

які	займаються	суднобудуванням	різних	видів	суден:	катера,	баркаси,	

суховантажі,	 танкери,	 газовози.	 З	 них	 можна	 виділити	 10	 найбільш	

великих:	

ВАТ	«Суднобудівний	завод	«Лиман»(Миколаїв);	

ДП	«Суднобудівний	завод	ім.	61	комунара»(Миколаїв);	

ВАТ	«Суднобудівний	завод	«Океан»(Миколаїв);	

ВАТ	«Завод	Ленінська	кузня»	(Київ);	

                                                           
1	 Суднобудування	 в	 Україні.	 URL:	 http://www.mayger.ua/ru/analitika/sudostroenie-v-
ukraine-investitsii-i-gosudarstvo/	(Дата	звернення	12.05.2020)	
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ВАТ	«Суднобудівний	завод»	Залив»	(Керч);	

ВАТ	«Херсонський	суднобудівний	завод»	(Херсон);	

ВО	«Море»	(Феодосія);	

ВО	«Кілійський	суднобудівно-судноремонтний	завод»	(Кілія);	

ЗАТ	«Запорізький	суднобудівний	завод»	(Запоріжжя);	

АХК	«Чорноморський	суднобудівний	завод»1	[9].	

За	 часи	 СРСР,	 українська	 суднобудівна	 галузь	 успішно	

розвивалася,	 однак	 після	 розпаду	 союзу	 та	 розірвання	 економічних	

зав’язків	між	республіками,	українські	заводи	перестали	отримувати	

великі	замовлення	на	будівництво	суден,	а	отже	підприємства	стали	

занепадати.	 Лише	 залучення	 інвестицій	 або	 великі	 державні	

замовлення	 допоможуть	 суднобудівній	 галузі	 України	 відродитися,	

будувати	 судна	 не	 лише	 для	 внутрішніх	 перевезень	 та	 стати	

конкурентоспроможною	на	міжнародному	ринку	суднобудування.	

Так,	 склалося,	 що	 суднобудівна	 галузь	 дуже	 тісно	 пов’язана	 із	

судноремонтною.	Деякі	суднобудівні	підприємства	виконують	також	

ремонтні	роботи.	Саме	тому	далі	перерахуємо	 судноремонтні	заводи	

України:	

Азовський	судноремонтний	завод;		

Запорізький	суднобудівно-судноремонтний	завод;		

Київський	суднобудівно-судноремонтний	завод	Океан	(завод);	

Суднобудівний	завод	імені	61	комунара;		

Херсонський	суднобудівний	завод;		

Чорноморський	суднобудівний	завод.	

Зрозуміло,	 що	 суднобудівна	 та	 судноремонтна	 галузь	 є	

важливими	 для	 розвитку	 транспорту,	 оновлення	 інфраструктури,	

зростання	 національної	 економіки.	 Сьогодні	 ці	 галузі	 потребують	

значних	 реформ,	 втручання	 державної	 влади,	 яка	 повинна	

стимулювати	надходження	інвестицій	в	галузь,	та	перш	за	все,	стати	

найбільшим	замовником.	

Рівень	інфраструктурного	забезпечення	морських	портів	перш	за	

все	 залежить	 від	 стану	 основних	 фондів	 портофлоту,	 наявності	

під’їзних	 шляхів	 та	 складських	 площ,	 причалів	 та	 терміналів,	

перевантажувальної	 техніки	 та	 інше.	 Серед	 усіх	 цих	 факторів,	 саме	
                                                           
1	Дем’янченко	А.Г.	Вдосконалення	системи	управління	морськими	портами	україні.	
Ефективна	 економіка.	 2014.	 №	 3.	 URL:	 http://www.economy.nayka.com.ua-
/?op=1&z=2867	(Дата	звернення	12.04.2020)	
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основні	 фонди	 виступають	 ключовим	 фактором,	 що	 характеризує	

розвиток	 портової	 інфраструктури	 -	 це	 коефіцієнти	 зносу	 та	

придатності,	коефіцієнти	введення	та	вибуття	основних	фондів.	

Відповідно	 до	 положень	 ООН,	 до	 ключових	 показників	

інфраструктури	портової	галузі	відносять	й	торговий	флот,	показник	

розвиненості	 лінійного	 судноплавства	 та	 пропускну	 спроможність	

контейнерних	терміналів	(табл.	4)1. 

Таблиця 4 – Показники розвитку портової інфраструктури України в 
статистичній базі ООН 

Морські транспортні 
показники 

2005 2008 2010 2013 2014 2015 

Торговельний	флот	під	
прапором	реєстрації	
(тисяч	DWT)	

1132	 1149	 904	 563	 565	 477	

Індекс	розвиненості	
мережі	лінійного	
судноплавства	

10,81	 23,62	 21,06	 26,72	 27,72	 30,06	

Контейнерна	пропускна	
спроможність	портів	

-	 1123268	 659541	 808051	 849262	 -	

 

Отже,	інформація	з	табл.	4	засвідчує,	що	нині,	відповідно	до	даних	

ООН,	 спостерігається	 швидке	 зниження	 показника	 торговельного	

флоту	 під	 українським	 прапором,	 що,	 безумовно,	 є	 негативною	

тенденцією,	яка	погано	відображається	на	загальній	картині	розвит-

ку	 інфраструктури	 морського	 транспорту	 держави.	 Проте,	 індекс	

розвиненості	 лінійного	 судноплавства,	 навпаки,	 стрімко	 зростає,	 і	

вже	 дорівнює	 показнику	 у	 понад	 30%.	 Пропускна	 спроможність	

контейнерних	терміналів	в	українських	портах	постійно	змінюється	і	

в	цілому	має	позитивну	динаміку	поступового	збільшення.	

Для	 розуміння	 стану	 основних	 фондів	 в	 морських	 торговельних	

портах	 України	 проаналізуємо	 інформацію	 щодо	 зносу	 причального	

фронту	в	морських	портах	та	віку	огороджувальних	портових	споруд	

(рис.	2,	3)2.	

                                                           
1	 Всемирный	 экономический	 форум:	 рейтинг	 глобальной	 конкурентоспособности	
2015–2016.	 URL:	 http://gtmarket.ru/news/2015/09/30/7246	 (Дата	 звернення	
18.05.2020)	
2	 Майстренко	 О.	 М.,	 Романюк	 С.	 В.	 Стан	 основних	 засобів	 морських	 торгівельних	
портів	 України	 та	 обґрунтування	 необхідності	 їх	 оновлення	/	 Економіка	 України	
в	умовах	 глобальних	 викликів	 і	 загроз:	 матеріали	 Всеукраїнських	 наукових	
економічних	 читань	 з	 міжнародною	 участю;	 17-18	 травня	 2016	 р.	 Миколаїв:	 НУК,	
2016.		С	.42–44.	
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Рис. 2. Стан причального фронту морських торговельних 

портів України, (%) 
	

Отже,	 відповідно	 до	 інформації	 з	 рис.	 2,	 нині	 в	 морських	 портах	

України	 сильно	 зношеним	 є	 причальний	 фронт.	 Так,	 60%	 причалів	

мають	задовільний	стан,	який	дає	змогу	обслуговувати	судна,	однак,	

якість	обслуговування	суден	та	час	обслуговування	сильно	відрізня-

ються	від	 показників	провідних	портів	 світу.	 Приблизно	10%	 усього	

причального	 фронту	 задовольняють	 сучасним	 потребам	 та	 були	

побудовані	 нещодавно	 за	 допомогою	 залучення	 приватних	

інвестицій.	 Майже	 30%	 причалів	 у	 морських	 торговельних	 портах	

України	 мають	 незадовільний	 стан,	 з	 яких	 2%	 знаходяться	 в	

аварійному	стані	та	не	використовуються	взагалі1.	

З	рис.	3	бачимо,	що	більше	половини	огороджувальних	споруд	в	

морських	 портах	 України	 були	 побудовані	 ще	 50-100	 років	 тому	 і	

мають	сильний	моральний	та	фізичний	знос.	20%	усіх	споруд	мають	

трохи	менший	вік	(30-50років),	проте	залишаються	занадто	старими	

та	зношеними.	В	той	час,	як	доля	сучасних	споруд,	вік	яких	менше	10	

років	-	всього	5%.	

                                                           
1	Майстренко	О.	М.,	Романюк	С.	В.	Стан	основних	засобів	морських	торгівельних	
портів	України	та	обґрунтування	необхідності	їх	оновлення	/	Економіка	України	
в	умовах	глобальних	викликів	і	загроз:	матеріали	Всеукраїнських	наукових	
економічних	читань	з	міжнародною	участю;	17-18	травня	2016	р.	Миколаїв:	НУК,	
2016.		С	.42–44.	
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Рис. 3. Вік портових огороджувальних споруд, (%) 

	

Таким	 чином	 зрозуміло,	 що	 рівень	 інфраструктурного	 забезпе-

чення	морських	портів	України	дуже	низький,	а	ресурси	нерівномірно	

розподілені.	 Адже,	 провідні	 та	 найбільші	 порти	 України,	 залучаючи	

значні	 обсяги	 інвестицій,	 поступово	 оновлюють	 свою	 інфраструк-

туру,	 тоді	 як	 невеликі	 порти	 не	 мають	 таких	 можливостей,	 що	

призводить	до	їх	занепаду.	

Середній	 вік	 крану	 в	 портах	 України	 складає	 понад	 25	 років,	 їх	

високий	 моральний	 та	 фізичний	 знос	 обмежує	 можливості	 збіль-

шення	 обробки	 вантажів	 та	 гальмує	 процес	 вантажно-розвантажу-

вальних	робіт,	що	в	свою	чергу	знижує	показник	вантажообігу.	

Також,	 розглянемо	 значення	 розрахованих	 коефіцієнтів	 зносу	

(табл.	 5).	 Найменші	 значення	 коефіцієнту	 зносу	 має	 порт	 «Ольвія»,	

який	 за	 останні	 роки	 став	 одним	 з	 найактивніших	 портів	 по	

впровадженню	сучасного	обладнання.	Найвищі	значення	коефіцієнту	

зносу	 у	 Херсонського	 порту,	 основні	 засоби	 якого	 вже	 давно	

потребують	 заходів	 оновлення,	 але	 через	 брак	 коштів	 залишаються	

найбільш	зношеними	серед	інших	портів1.	

                                                           
1 Дем’янченко	А.	Г.	Концепція	ефективного	управління	розвитком	морської	портової	
галузі	України	в	ринкових	умовах.	Маріуполь:	Новий	світ,	2014.	359	с. 
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Таблиця 5 – Коефіцієнт зносу основних засобів морських 

торговельних портів України 

Морські	торговельні	порти	
(МТП)	

Роки	
2012	 2013	 2014	 2015	

1.	Бердянський	 0,70	 0,75	 0,75	 0,75	
2.	Білгород-Дністровський	 0,71	 0,72	 0,72	 0,72	
3.	Ізмаїльський	 0,85	 0,87	 0,91	 0,91	
4.	Чорноморськ	 0,81	 0,82	 0,81	 0,81	
5.	Маріупольський	 0,65	 0,66	 0,65	 0,67	
6.	Миколаївський	 0,75	 0,75	 0,76	 0,76	
7.	Одеський	 0,61	 0,61	 0,61	 0,62	
8.	Ольвія	 0,59	 0,59	 0,60	 0,60	
9.	Ренійський	 0,56	 0,66	 0,66	 0,68	
10.	Скадовський	 0,71	 0,71	 0,71	 0,72	
11.	Усть-Дунайський	 0,83	 0,84	 0,84	 0,85	
12.	Херсонський	 0,90	 0,90	 0,91	 0,91	
13.	Південний	 0,62	 0,64	 0,63	 0,64	
Середнє	значення	 0,71	 0,73	 0,74	 0,74	

	

Будівництво	 нових	 і	 неодноразова	 реконструкція,	 модернізація	

й	 технічне	 переозброєння	 існуючих	 портів	 забезпечили	 створення	

комплексу	 портових	 вантажно-розвантажувальних	 потужностей.	 У	

більшості	 випадків	 вантажно-розвантажувальні	 роботи	 в	 портах	

виконуються	 з	 використанням	 кранів.	 Тільки	 в	 окремих	 портах	

(Південний,	 Миколаїв,	 Маріуполь)	 операції	 з	 вугіллям	 і	 рудою	

здійснюються	 із	 застосуванням	 вагоноперекидувачів	 і	 спеціальних	

перевантажувальних	 машин.	 Відповідає	 сучасним	 вимогам	 техно-

логія	 перевантаження	 контейнерів	 у	 портах	 Чорноморськ,	 Одеса,	

хімічних	добрив	у	порту	Південний.	Перевантажувальне	обладнання	

(портальні	крани	типу	«Сокіл»,	«Кондор»	та	ін.),	яке	експлуатується	в	

порту,	в	основному,	відноситься	до	циклічних	механізмів	постійної	дії	

зі	 змінним	 навісним	 обладнанням.	 Середній	 термін	 служби	 пор-

тальних	кранів,	встановлених	на	кордоні	і	в	тилових	зонах	причалів,	

становить	 33	 роки,	 що	 перевищує	 нормативний	 термін	 експлуатації	

більш	ніж	удвічі.	Частина	цих	портальних	кранів	морально	застаріли	і	

потребують	заміни	на	більш	продуктивне	обладнання.	

Сучасні	 тенденції	 в	 технології	 перевантажувальних	 робіт	 до	

яких	 відносяться:	 спеціалізація	 і	 інтенсифікація	 вантажних	 робіт;	

контейнерні	 перевезення;	 залучення	 в	 лінійне	 судноплавство	 і	 ін.,	



218	

вимагають	 перегляду	 політики	 оснащення	 портів	 засобами	

механізації.	 Виходячи	 із	 сучасних	 вимог	 до	 засобів	 портової	

механізації	 заміни	 (поетапної)	 вимагають	 до	 70-80%	 всього	 парку	

портової	 механізації.	 Різке	 скорочення	 надходжень	 нових	 кранів	 за	

останні	 10	 років	призвело	 до	 того,	 що	українські	 порти	виявилися	 в	

дуже	складному	становищі.	Знос	парку	портальних	кранів	досяг	90%.	

Проблема	 заміни	 морально	 і	 фізично	 зношених	 портальних	 кранів	

для	 українських	 портовиків	 продовжує	 залишатися	 особливо	

гострою,	 якнайшвидшої	 заміни	 вимагають	 близько	 200	 портальних	

кранів,	знос	яких	становить	83-92	%.	

В	 умовах	 відсутності	 державної	 підтримки	 портовики	 були	

змушені	 самостійно	 шукати	 кошти	 на	 придбання	 нової	 техніки.	

Відсутні	кошти	на	придбання	нових	кранів.	Збільшуються	витрати	на	

ремонт	 і	 технічне	 обслуговування	 застарілих	 типів	 машин.	

Держнаглядохоронпраці	 пред'являє	 жорсткі	 вимоги	 до	 експлуатації	

кранів	 в	 умовах	 наднормативного	 ресурсу.	 Нормативний	 ресурс	

парку	кранів	в	великих	морських	портах	України	становить	24,7	року	

і	 в	 загальному	 вже	 відпрацьований.	 їх	 подальша	 експлуатація	

здійснюватиметься	 вже	 в	 умовах	 наднормативного	 ресурсу.	 В	 порту	

Чорноморськ	 функціонує	 найстаріший	 портальний	 кран	 України,	

який	 знаходиться	 на	 «бойовому	 посту»	 вже	 34	 роки.	 Всього	 ж	 до	

2020-го	 кількість	 портальних	 кранів,	 що	 працюють	 в	 українських	

портах	та	підлягають	списанню,	повинна	досягти	7931.	

Таблиця	 6	 містить	 дані	 щодо	 ключових	 показників	 успішної	

роботи	 морських	 торговельних	 портів:	 рентабельність	 діяльності,	

якість	інфраструктури	та	фондовіддача. 

Таблиця 6 – Якість інфраструктури та фондовіддача в морських 
торговельних портів України 

Назва порту 
Якість 

інфраструктури 
2010р. 

Фондовіддача 
2016р, тис. грн 

Якість 
інфраструктури 

2016р. 

Фондовіддача 
2016р, тис.грн 

1 2 3 4 5 
Одеський 2,25 0,29 2,3 0,31 
Південний 4,5 0,29 4,6 0,32 
Миколаївський 6,25 0,20 6,25 0,22 
Чорноморськ 6,25 0,25 7,0 0,25 
 

                                                           
1	Дем’янченко	А.	Г.	Концепція	ефективного	управління	розвитком	морської	портової	
галузі	України	в	ринкових	умовах.	Маріуполь:	Новий	світ,	2014.	359	с.	
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Продовження	табл.	6 

1 2 3 4 5 
Маріупольський 4,25 0,52 4,25 0,15 
Ольвія 6,5 - 7,8 - 
Херсонський 10,25 0,11 9,83 0,12 
Бердянський 9,75 - 9,6 - 
Білгород- 
Дністровський 

10,25 0,42 10,2 0,31 

Ренійський 11 0,01 11 0,05 
Усть-Дунайський 14 0,23 12 0,18 
Ізмаїл 8 0,16 8,2 0,21 
Скадовський 13 - п,з - 

	

Рентабельність	 послуг	 порту	 -	 це	 один	 з	 головних	 показників	

фінансового	стану	підприємства,	що	характеризує	ефективність	його	

діяльності	 і	 може	бути	головним	орієнтиром	для	потенційних	 інвес-

торів.	

Якість	 та	 стан	 інфраструктури	 порту	 характеризує	 рівень	

розвитку	порту	та	є	орієнтиром	для	інвесторів,	що	прагнуть	вкладати	

значні	 обсяги	 інвестицій	 у	 модернізацію	 порту	 на	 довгострокову	

перспективу.	

Фондовіддача	 -	 це	 економічний	 показник,	 що	 характеризує	

ступінь	використання	основних	виробничих	фондів	підприємства.	

Отже,	 дані	 табл.	6	 засвідчують,	 що	 провідні	 українські	 порти	

(Одеський	 Південний,	 Чорноморськ,	 Миколаївський	 та	 Маріуполь-

ський)	 мають	 найбільшу	 фондовіддачу.	 Що	 характеризує	 ефектив-

ність	 їх	 діяльності	 та	 прибутковість,	 а	 також	 відзначає	 високий	

рівень	 інфраструктурного	 забезпечення	 та	 постійного	 оновлення	

об’єктів	 портового	 господарства.	 Однак,	 в	 Маріупольському	 порту	

спостерігається	 зниження	 показника	 фондовіддачі,	 що	

характеризується	 загальним	 зниженням	 показників	 господарської	

діяльності	 порту.	 В	 той	 же	 час,	 Одеський,	 Південний	 та	

Миколаївський	 порти	 трохи	 збільшили	 цей	 показник,	 що	 свідчить	

про	позитивну	динаміку	в	діяльності	цих	портів1.	

Отже,	 проведений	 аналіз	 якості	 інфраструктурного	 забезпе-

чення	 свідчить	 про	 наявність	 високого	 зносу	 основних	 фондів	 мор-

ських	 потів.	 Так,	 більшість	 причалів	 в	 портах	 мають	 незадовільний	

стан,	деякі	з	них	знаходяться	в	аварійному	стані,	така	сама	ситуація	з	
                                                           
1	Дем’янченко	А.	Г.	Концепція	ефективного	управління	розвитком	морської	портової	
галузі	України	в	ринкових	умовах.	Маріуполь:	Новий	світ,	2014.	359	с.	
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огороджувальними	 портовими	 спорудами,	 які	 були	 побудовані	 в	

середньому	40-60	років	тому.	

Динаміка	 коефіцієнту	 зносу	 ОФ	 в	 портах	 хоч	 й	 не	 зростає	

останні	3-4	роки,	проте	залишається	надто	великим.	В	середньому	по	

портах	цей	показник	сягає	74%.	

Таким	 чином,	 інфраструктура	 морських	 торговельних	 портів	

Україні	сьогодні	характеризується	наявність	високого	морального	та	

фізичного	 зносу,	 невідповідністю	 сучасним	 технологіям,	 низьким	

рівнем	 автоматизації	 та	 Інформатизації	 для	 вирішення	 проблем	

якості	 інфраструктурного	 забезпечення	 портів	 необхідно	 вивчати	

чинники,	 що	 впливають	 на	 нього,	 та	 з	 їх	 урахуванням	 Залучати	

інвесторів	до	оновлення	та	модернізації	портової	інфраструктури.	

Морські	 порти	 будь-якої	 країни,	 що	 має	 вихід	 до	 моря	 або	

океану,	є	постійними	і	надійними	джерелами	доходів	у	транспортній	

галузі,	 що	 в	 свою	 чергу	 забезпечують	 наповнення	 бюджетів	 всіх	

рівнів.	 Також	 морські	 перевезення	 є	 фактором	 економічної	 стабіль-

ності	та	безпеки	для	країн,	що	мають	обмежені	сухопутні	транспортні	

потоки.	 Саме	 тому	 інвестиції	 в	 портову	 інфраструктуру,	 що	

забезпечують	значні	обсяги	морських	перевезень,	є	дієвим	фактором	

проведення	 структурної	 перебудови	 економіки.	 Важливими	

завданнями	державного	регулювання	морської	транспортної	галузі	є	

поліпшення	 інвестиційного	 клімату,	 активізація	 інвестиційної	

активності,	 нагромадження	 інвестиційних	 ресурсів.	 Подальші	 комп-

лексні	теоретичні	та	практичні	дослідження	напрямів	вдосконалення	

процесів	 перебудови	 морської	 галузі	 полягають	 у	 впровадженні	

найкращих	світових	досягнень	у	цій	сфері	та	використання	кращого	

вітчизняного	 досвіду	 розвитку	 морської	 інфраструктури	 в	 контексті	

інвестиційної	 політик	 держави,	 як	 головного	 агента	 розвитку	

портової	інфраструктури	та	морських	перевезень	в	цілому.		

Отже,	по-перше,	як	мінімум	необхідна	політична	воля	і	бажання	

керівництва	держави	та	профільного	міністерства	на	такі	масштабні	

перетворення.	По-друге,	спочатку	потрібно	відновити	сувору	систему	

державного	 нагляду	 і	 контролю	 (вона	 була	 досить	 ефективною	 і	

дієвою),	 а	 по-третє,	 її	 слід	 удосконалити	 згідно	 з	 сучасними	

зарубіжними	 зразками	 і	 досвідом.	 По-четверте,	 необхідно	 відновити	

якісну	 підготовку	 кадрів	 від	 нижчої	 ланки	 –	 членів	 екіпажу,	

починаючи	з	початкової	 (первинної)	до	фахівців	у	цій	галузі	вищого	
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ґатунку	(ми	усвідомлюємо,	що	таких	фахівців	не	готують	за	короткий	

проміжок	 часу)	 та	 наставництва.	 По-п’яте,	 відповідним	 державним	

органам,	 які	 ще	 залишилися	 в	 системі	 державного	 управління,	 слід	

посилити	і	встановити	системний	контроль	за	діяльністю	наглядових	

і	контролюючих	служб,	їхніх	керівників,	які	безпосередньо	приводять	

цю	 роботу	 за	 плавзасобами	 в	 Україні	 для	 убезпечення	 загибелі	 і	

травматизму	 людей,	 аварійності	 і	 втрати,	 псування	 матеріальних	

цінностей	 та	 виключення	 корупційних	 діянь.	 Необхідно	 створювати	

умови,	які	б	не	сприяли	розвитку	і	функціонуванню	корупції	в	галузі,	

тобто	 не	 послаблювати	 протидію	 корупційним	 проявам	 зі	 сторони	

правоохоронних	органів.		

І,	 безумовно,	 вкрай	 важливо	 замінити	 більшість	 українського	

водного	 транспорту	 на	 сучасний	 та	 провести	 спочатку	 відновлення	

(ремонтування)	 того,	 що	 залишилося.	 Потужності	 для	 цього	 є.	

Обов’язково	 необхідно	 збільшити	 його	 кількість,	 перш	 за	 все,	 за	

рахунок	 замовлень	 суднобудування	 на	 вітчизняних	 підприємствах.	

Потрібно	 також	 розвивати	 національну	 інфраструктуру	 морської	 та	

річкової	 галузі,	 залучати	 іноземні	 інвестиції,	 капітал,	 отримувати	

кредити,	зокрема	 і	 закордонні,	 на	реалізацію	 розробленої	державної	

довгострокової,	 поетапної	 на	 3–5–10	 років	 програми	 розвитку	 тощо.	

А	зацікавленість	вітчизняних	і	великих	іноземних	інвесторів	є,	навіть	

незважаючи	 на	 фактичну	 відсутність	 розгалуженої	 реклами	

(різноманітної	інформації,	ознайомлення	тощо)	українських,	перш	за	

все,	природних	можливостей	та	перспектив.	

	



222	

 
 

 
	
	
	
 
 

SECTION 4 
 
 

FORMATION OF CONDITIONS OF 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AT THE 

LOCAL LEVEL: CHALLENGES AND 
PROSPECTS FOR PUBLIC AUTHORITY 

 
 

РОЗДІЛ	4 
 
 

ФОРМУВАННЯ	УМОВ	СТАЛОГО	РОЗВИТКУ	
НА	МІСЦЕВОМУ	РІВНІ:	ВИКЛИКИ	ТА	

ПЕРСПЕКТИВИ	ДЛЯ	ПУБЛІЧНОЇ	ВЛАДИ 
 

 
 
 



223	

4.1. Structuring of mechanisms for coordination of regional 
innovation policy at the supranational level of the EU 1 

 
The	coordination	(regulation,	financing)	of	the	regional	industrial	and	

innovation	 policy	 is	 carried	 out	 by	 three	 levels	 of	 government:	 state	

(national),	 supranational	 (i.e.,	 bodies	 of	 the	 EU)	 and	 the	 regional	 ones	

themselves	(which,	with	the	exception	of	the	federal	countries,	participate	

in	financing	to	a	much	lesser	extent).	In	the	article	there	are	structured	and	

characterized	 the	 components	 of	 the	 mechanism	 of	 coordination	 (finan-

cing)	 of	 the	 regional	 industrial	 and	 in	 its	 composition	 innovation	 policy	

from	the	side	of	relevant	EU	management	bodies.		

The	supranational	regional	innovation	policy	of	the	EU	is	regulated	by	

a	 set	 of	 documents,	 most	 of	 which	 reflect	 not	 the	 actual	 regional	

component	 of	 the	 EU	 innovation	 policy,	 but	 the	 innovation	 policy	 in	

general.	 In	 addition,	 in	 a	 number	 of	 other	 documents	 of	 an	 economic	 or	

social	 nature,	 the	 innovative	 component	 is	 also	 more	 or	 less	 affected.	

Coordination	 of	 policies	 is	 carried	 out	 by	 relevant	 supranational	 bodies,	

including	 institutions	 and	 analytical	 centres.	 And	 constantly	 there	 is	 a	

reforming	 and	 perfection	 of	 systems	 of	 coordination	 reflected	 in	

documents.	

However,	 even	 to	 this	 day,	 “regional	 economic	 policies	 funded	 from	

the	 EU	 budget	 do	 not	 fully	 take	 into	account	 the	 objectives	 of	 innovation	

development,	 since	 it	 is	 not	 coordinated	 with	 the	 main	 directions	 of	

advancement	of	research	and	development.	Also	at	the	supranational	level,	

powers	in	the	implementation	of	innovation	policy	are	distributed	among	

several	divisions	and	directors	which	determined	the	specifics	and	variety	

of	 budget	 mechanisms	 for	 financing	 innovations	 and	 leads	 to	 the	

subadditivity	 of	 innovation	 management”2.	 However,	 “the	 coordination	

and	 interaction	 of	 national	 innovation	 policies	 at	 the	 level	 of	 the	 EU,	 its	

countries,	regions	of	these	countries	and	individual	clusters	is	increasingly	

pronounced”	3.				

                                                           
1	Автори	підрозділу:	Burduli V. Sh.,	Abesadze R. B.	Paata	Gugushvili	Institute	of	Economics	
of	Ivane	Javakhishvili	Tbilisi	State	Universuty	(Georgia)	
2	Смирнов	Е.	Н.	Инновационный	механизм	развития	экономики	Европейского	союза.	
Автореферат	 на	 соискание	 ученой	 степени	 д.	 э.	 н.	 М.,	 2016.	 C.9.	 URL:	 https://-
guu.ru/files/dissertations/2015/10/smirnov_e_n/autoreferat.pdf	(Accessed	18.04.2020)	
3	Ibid.	P.10	



224	

From	the	EU	documents	related	to	innovation	policy	in	general	(i.e.	at	

the	 supranational,	 national	 and	 regional	 levels),	 we	 note	 the	 document	

“For	 a	 European	 Industrial	 Renaisssance”1,	 but	 the	 most	 important	 EU	

document	 reflecting	 directly	 the	 regional	 innovation	 policy,	 is	 the	

“European	cluster	memorandum.	Promoting	innovation	in	Europe	through	

clusters”2.	 Also	 documents	 will	 be	 considered	 that	 will	 provide	 financial	

support	 for	 innovations	 from	 the	 EU,	 mainly	 at	 the	 regional	 level	 -	 EU	

Structural	 and	 Investment	 Funds	 (ESIF)3,	 and	 in	 general	 at	 the	 national	

level	 (and,	naturally,	 in	 the	regions)	-	 the	8th	Framework	Program	of	the	

European	 Union	 for	 Scientific	 Research	 and	 Innovation	 “Horizon	 2020”	

(2014-2020)4.		

In	 subsection	 3.1.Stimulating investment in innovation and new 

technologies of	 Communication	 from	 	 the	 Commission	 to	 the	 European	

Parliament,	 the	 	 Council,	 the	 	 European	 Economic	 and	 Social	 Committee	

and	 	 the	 Committee	 	 of	 the	 Regions	 “For	 a	 European	 Industrial	

Renaissance”,	in	particular,	tasks	and	coordination	mechanisms	(including	

financial	 support	 from	 the	 EU	 and	 coordination	 of	 public	 and	 private	

sectors)	 of	 the	 innovative	 and	 technological	 development	 of	 the	 EU	

countries	 (including	 associate	 members)	 and	 their	 regions	 are	 outlined.	

Here	 are	 the	 excerpts	 from	 this	 subsection,	 which	 to	 some	 extent	 reflect	

the	 support	 of	 supranational	 (ie,	 from	 the	 EU)	 level	 of	 coordination	 of	

regional	innovation	policies.		

“The	Commission	has	put	an	increasing	share	of	its	policy,	regulatory	

and	financial	levers	at	the	disposal	of	Member	States,	regions	and	industry	
                                                           
1	For	a	European	Industrial	Renaisssance.	European Commision, Brussels, COM,	2014.	14/2		
URL:	https://clck.ru/QVawj	(Accessed	11.04.2020)	
2	 The	 European	 Cluster	 Memorandum.	 URL:	 http://www.corallia.org/images/stories/-
documents/AboutCorallia/AboutCorallia-doc-005.pdf	(Accessed	13.04.2020)	
3	Котова	Н.	В.,	Павлова	П.	Н.	Структурные	фонды	ЕС	как	инструмент	региональной	
политики.	 2014.	 URL:	 http://ego.uapa.ru/en/issue/2014/02/7/	 (Accessed	 13.04.2020);			
Региональная	 политика	 Европейского	 Союза.	 2015.	 URL:	 https://clck.ru/NZ3GM;	
Структурные	 фонды,	 финансирующие	 региональную	 инновационную	 политику	
Европейского	 союза	 2013.	 URL:	 https://studme.org/48878/ekonomika/struktur-
nye_fondy_finansiruyuschie_regionalnuyu_politiku_evropeyskogo_soyuza	(Accessed	11.04.	
2020)	
4	 Клавдиенко	 В.	 П.	 Новая	 рамочная	 программа	 ЕС	 для	 исследований	 и	 инноваций:	
щедрое	 финансирование	 в	 трудные	 времена.	 Инновации.	 2014.	 №4	 (186).	 URL:	
https://cyberleninka.ru/article/n/novaya-ramochnaya-programma-es-dlya-issledovaniy-
i-innovatsiy-schedroe-finansirovanie-v-trudnye-vremena	 (Accessed	 25.04.2020);	 Рамоч-
ные	программы	научных	исследований	и	технологического	развития	Европейского	
сообщества,	2018.	URL:	https://fp.hse.ru/frame	(Accessed	11.04.2020)	
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to	 foster	 investment	 in	 innovation.	 The	 Horizon 2020 Programme,	 in	

particular	through	its	industrial	leadership	pillar,	will	provide	close	to	EUR	

80	billion	for	research	and	innovation.	…	In	addition,	with	the	adoption	of	

the	 new	 multiannual	 financial	 framework	 2014-2020	 at	 least	 EUR	 100	

billion	 of	 European	 Structural	 and	 Investment	 Funds	 (ESIF)	 are	 available	

to	 Member	 States	 to	 finance	 investment	 in	 innovation,	 in	 line	 with	

industrial	policy	priorities”1.	

“As	 Member	 States	 increasingly	 look	 to	 stimulate	 investment	 in	

strategic	 industrial	 areas,	 the	 Commission	 is	 modernising the State Aid 

Framework for R&D&I and	 reforming public procurement rules to	

create	 a	 critical	 mass	 on	 the	 demand	 side	 and	 improve	 efficiency	 in	 the	

allocation	 of	 resources	 in	 full	 respect	 of	 competition	 and	 internal	 market	

rules.	 The	 need	 to	 speed	 up	 investment	 in	 breakthrough	 technologies	 in	

fast-growing	 areas	 was	 the	 main	 reason	 the	 Commission	 decided	 to	

identify	in	the	2012	Industrial	Policy	Communication	the	six	areas	in	which	

investment	should	be	encouraged.	These	strategic,	cross-cutting	areas	are:	

advanced	 manufacturing,	 key	 enabling	 technologies,	 clean	 vehicles	 and	

transport,	 bio-based	 products,	 construction	 and	 raw	 materials	 and	 smart	

grids”2.	

“The Commission proposes to Member States to combine regional 

and industrial policy tools to create Smart Specialisation Platforms to 

help regions roll out smart specialisation programmes by facilitating 

contacts between firms and clusters, enabling access to the innovative 

technologies and market opportunities”3 .	 

In	2007,	“a	high-level”	group	on	European	cluster	policy	together	with	

the	 European	 cluster	 alliance	 and	 a	 number	 of	 other	 interested	 national	

and	 regional	 agencies	 prepared	 a	 document	 entitled	 “European	

Memorandum	 on	 Clusters.	 Support	 for	 innovation	 in	 Europe	 through	

clusters”4,	whose	recommendations	were	further	taken	into	account	in	the	

preparation	 of	 documents	 at	 the	 regional,	 national	 and	 supranational	

levels	 of	 coordinating	 innovation	 development.	 The	 document	 says:	

"Innovation	 is	 the	 factor	 that	 will	 shape	 the	 European	 vision	 for	 future	
                                                           
1	For	a	European	Industrial	Renaisssance.	European Commision, Brussels, COM,	2014.	14/2		
URL:	https://clck.ru/QVawj	(Accessed	11.04.2020)	
2	Ibid.	
3	Ibid.	
4	 The	 European	 Cluster	 Memorandum.	 URL:	 	 http://www.corallia.org/images/stories/-
documents/AboutCorallia/AboutCorallia-doc-005.pdf	(Accessed	23.04.2020)	
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growth	and	prosperity.	Clusters	can	be	powerful	catalysts	for	this	process	

and	should	function	as	 interconnected	territorial	centers.	Clusters	are	re-

gional	 concentration	centers	 for	 specialized	 companies	 and	 organizations	

that	 are	 linked	 together	 through	 numerous	 channels	 that	 create	 an	

enabling	 environment	 for	 innovation.	 In	 the	 conditions	 of	 modern	

competition,	 all	 clusters	 should	 be	 oriented	 towards	 innovative	

development"1.	 The	 document	 clearly	 fixes	 the	 tasks	 of	 improving	 the	

policy	of	 coordinating	 the	 development	of	 innovative	 clusters	 at	 all	 three	

levels.	In	particular,	it	was	noted	that	“the	policy	of	the	government	at	the	

national	and	regional	levels	is	decisive	for	improving	the	existing	business	

environment;	cluster	initiatives	and	the	focus	on	clusters	as	a	mechanism	

for	 ensuring	 innovation	 and	 economic	 growth	 can	 significantly	 improve	

the	 effectiveness	 of	 national	 regional	 innovation	 policies”,	 and	 policies	

affirmed	 at	 the	 European	 level	 have	 a	 major	 impact	 on	 the	 emergence	 of	

clusters	and	their	international	links.	“Policy	at	the	European	level	also	has	

an	impact	on	the	business	environment	in	Europe	as	a	whole.	This	applies	

to	 those	 regions	 where	 activities	 to	 improve	 the	 business	 environment	

require	 the	 coordination	 of	 efforts	 of	 different	 countries.	 In	 addition	 to	

these	 activities,	 to	 which	 all	 European	 structures	 directly	 influence,	

European	 policy	 also	 has	 an	 important	 indirect	 influence,	 which	 is	

expressed	 in	 providing	 the	 necessary	 knowledge	 and	 support	 for	

optimizing	policies	at	the	national	and	regional	levels”2.		

Changes	 in	 cluster	 policy	 require	 action	 at	 all	 three	 levels	 of	

coordination.	At	the	supranational	level,	in	particular,	it	was	suggested	that	

“European	structures,	especially	the	European	Commission,	the	Committee	

for	 Regional	 Affairs	 and	 the	 European	 Investment	 Bank:	 optimize	 their	

support	for	the	development	of	clusters	through	various	programs	aimed	

at	 more	 effective	 application	 of	 existing	 tools;	 to	 review	 the	 impact	 of	

policy	measures	on	clusters	and	structural	changes	with	a	view	to	a	more	

efficient	 geographical	 distribution	 of	 economic	 activity	 in	 Europe;	

strengthen	 support	 for	 targeted	 transnational	 cooperation	 between	

clusters,	 for	 example,	 in	 areas	 such	 as	 financing	 and	 developing	 compe-

tencies,	 with	 the	 help	 of	 new	 policy	 instruments	 and	 taking	 into	 account	

                                                           
1	 The	 European	 Cluster	 Memorandum.	 URL:	 	 http://www.corallia.org/images/stories/-
documents/AboutCorallia/AboutCorallia-doc-005.pdf	(Accessed	23.04.2020)	
2	Ibid.	
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relations	between	neighboring	states,	as	well	as	the	individual	needs	of	the	

relevant	clusters”1.	

It	should	be	noted	that	the	recommendations	in	this	document	for	the	

supranational	 level	 have	 been	 taken	 into	 account	 in	 all	 of	 the	 above	 and	

below	considered	documents	or	EU	regulations.	

In	 December	 2013,	 the	 European	 Council	 approved	 a	 multi-year	

funding	framework	for	the	EU	for	the	period	2014-2020.	In	particular,	the	

expenses	 for	 the	 new	 (eighth)	 EU	 Framework	 Program	 for	 Research	 and	

Innovation	 for	 the	 period	 2014-2020,	 named	 “Horizon-2020”,	 as	 well	 as	

structural	 policy,	 policy	 of	 rallying	 (leveling	 the	 levels	 of	 social	 and	

economic	development	of	regions	)	and	joint	agrarian	policy.	

The	budget	of	 the	“Horizon-2020”	program	is	set	at	79	billion	euros,	

which	is	25	billion	euros	higher	than	the	budget	of	the	previous	(seventh)	

EU	Framework	Program	for	Research	and	Technological	Development.	One	

of	 the	 main	 tasks	 of	 “Horizon	 2020”	 is	 the	 elimination	 of	 the	 existing	

inconsistency	 between	 the	 national	 financial	 institutions	 of	 the	 member	

countries	of	the	European	Union	and	its	previous	framework	scientific	and	

technological	 programs	 and	 projects	 of	 the	 European	 Institute	 of	

Innovation	and	Technology.	In	this	regard,	“Horizon	2020”	combines	three	

independent	 financial	 sources	 of	 the	 EU:	 a	 framework	 program	 for	 re-

search	 and	 technological	 development,	 a	 framework	 program	 on	

competitiveness	and	innovation,	and	the	European	Institute	of	Innovation	

and	 Technology	 (EIIT).	 Another	 important	 goal	 of	 “Horizon	 2020”	 is	 to	

increase	the	participation	in	research	and	innovation	of	certain	categories	

of	organizations,	including	small	and	medium-sized	enterprises,	as	well	as	

certain	groups	of	researchers	(for	example,	scientists	from	third	countries)	

in	 order	 to	 achieve	 coherence	 in	 funding	 at	 all	 stages	 of	 work	 -	 from	 the	

emergence	of	the	idea	to	its	commercialization,	which	in	the	long	run	will	

also	 promote	 the	 integration	 of	 research	 and	 innovation	 and	 the	

acceleration	of	economic	growth2.	

                                                           
1	The	European	Cluster	Memorandum.	URL:		http://www.corallia.org/images/stories/-
documents/AboutCorallia/AboutCorallia-doc-005.pdf	(Accessed	23.04.2020)	
2	 Клавдиенко	 В.	 П.	 Новая	 рамочная	 программа	 ЕС	 для	 исследований	 и	 инноваций:	
щедрое	 финансирование	 в	 трудные	 времена.	 Инновации.	 2014.	 №4	 (186).	 URL:	
https://cyberleninka.ru/article/n/novaya-ramochnaya-programma-es-dlya-issledovaniy-
i-innovatsiy-schedroe-finansirovanie-v-trudnye-vremena	 (Accessed	 25.04.2020);	 Рамоч-
ные	программы	научных	исследований	и	технологического	развития	Европейского	
сообщества,	2018.	URL:	https://fp.hse.ru/frame	(Accessed	11.04.2020)	
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The	activities	of	the	program	are	aimed	at	achieving	the	objectives	of	

the	 Lisbon	 Strategy	 aimed	 at	 making	 the	 European	 Union	 a	 knowledge-

based	competitive	and	dynamic	economy	in	the	world,	as	well	as	fulfilling	

the	tasks	of	the	European	Development	Strategy	until	2020	(Europe	2020	

Strategy),	 which	 is	 a	 plan	 development	 and	 economic	 growth	 of	 the	

European	Union	for	the	long-term	perspective,	in	which	education,	science	

and	innovation	will	play	a	major	role	in	the	fulfillment	of	the	tasks	set1.	

Structurally,	 the	 program	 “Horizon-2020”	 consists	 of	 three	 main	

sections	(blocks	of	subprograms),	named:	“Societal	Challenges”,	“Excellent	

Science”,	 “Industrial	 Leadership”.	 Most	 of	 the	 funding	 from	 the	 budget	

“Horizon	 2020”	 is	 distributed	 on	 a	 competitive	 basis	 for	 the	

implementation	of	projects	within	these	three	sections	of	the	program2.	

Societal	 Challenges	 (31.7	 billion	 euros)	 -	 solving	 social	 problems	 in	

response	 to	 the	 challenges	 of	 modern	 times,	 based	 on	 the	 pooling	 of	

resources	 and	 knowledge	 in	 various	 fields,	 including	 in	 the	 social	 and	

human	 sciences,	 and	 including	 all	 stages	 of	 innovation	 -	 from	 obtaining	

research	 results	 prior	 to	 their	 commercialization	 -	 will	 increase	 the	

effectiveness	 of	 research	 and	 innovation	 in	 the	 following	 areas:	 health,	

demographic	change	and	welfare;	food	safety,	agriculture,	ecosystems	and	

bioeconomics;	 safe,	 clean	 and	 efficient	 energy;	 environmentally	 friendly	

intellectual	 transport;	 climate	 impact,	 resource	 efficiency,	 raw	 materials;	

Progressive	 social	 order	 in	 the	 countries	 of	 Europe,	 providing	 freedom,	

security	and	equal	opportunities	for	all.	

Excellent	 Science	 (24.6	 billion	 euros)	 -	 generating	 advanced	

knowledge	 to	 strengthen	 the	 position	 of	 the	 European	 Union	 among	 the	

world's	leading	scientific	powers	-	provides	support	for:	the	most	talented	

scientists	 in	 carrying	 out	 basic	 scientific	 research	 through	 the	 European	

Research	 Council;	 joint	 research	 in	 promising	 areas	 and	 development	 of	

radically	 new	 technologies	 of	 the	 future	 (Future	 and	 Emerging	

Technologies);	improvement	of	human	resources	in	the	framework	of	the	

program.	 Maria	 Sklodowska-Curie	 (Marie	 Skłodowska-Curie	 Actions);	 the	

development	 of	 European	 research	 infrastructures,	 the	 strengthening	 of	
                                                           
1	 Рамочные	 программы	 научных	 исследований	 и	 технологического	 развития	
Европейского	сообщества,	2018.	URL:	https://fp.hse.ru/frame	(Accessed	11.04.2020)	
2	 Клавдиенко	 В.	 П.	 Новая	 рамочная	 программа	 ЕС	 для	 исследований	 и	 инноваций:	
щедрое	 финансирование	 в	 трудные	 времена.	 Инновации.	 2014.	 №4	 (186).	 URL:	
https://cyberleninka.ru/article/n/novaya-ramochnaya-programma-es-dlya-issledovaniy-
i-innovatsiy-schedroe-finansirovanie-v-trudnye-vremena	(Accessed	25.04.2020)	
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their	 innovation	 potential	 and	 human	 capital,	 and	 the	 promotion	 of	 the	

European	 policy	 in	 the	 field	 of	 improving	 research	 infrastructures	 and	

international	cooperation.	

Industrial	 Leadership	 (17.9	 billion	 euros)	 -	 achieving	 industrial	

leadership	 and	 supporting	 business,	 including	 small	 and	 medium-sized	

enterprises	and	innovation	-	will	help	to	invest	in	research	and	innovation	

in	 key	 emerging	 and	 industrial	 technologies,	 taking	 into	 account	 their	

interdisciplinary	 nature,	 such	 as:	 information	 and	 communication	

technology,	 micro	 and	 nanoelectronics,	 photonics;	 nanotechnology;	 new	

materials;	biotechnology;	efficient	production	processes;	space.	

In	 addition,	 the	 program	 budget	 includes	 funding	 for	 the	 Joint	

Research	Center,	the	only	service	of	the	European	Commission	responsible	

for	 providing	 scientific	 and	 technical	 support	 in	 the	 development	 and	

monitoring	of	policies;	European	 Institute	 for	 Innovation	and	Technology	

(EIIT),	as	well	as	studies	conducted	under	the	Euratom	Agreement.			

Within	 the	 framework	 of	 the	 `Horizon	 2020~	 program,	 the	 regional	

orientation	of	the	EU	budget	allocations	is	not	specified,	since	the	projects	

are	of	a	regional,	interregional,	country	and	intercountry	nature,	but	there	

are	 also	 so-called	 EU	 structural	 funds	 that	 directly	 finance	 the	 European	

Union's	regional	policy1.	Based	on	these	works,	we	will	characterize	these	

funds.	

The European Union's regional policy	(often	referred	to	as	cohesion	

policy)	is	a	system	of	measures	aimed	at	improving	the	welfare	of	the	EU	

regions	 and	 reducing	 the	 inter-regional	 economic	 gap.	 To	 overcome	 the	

economic	and	social	backwardness,	support	for	territories	with	problems	

in	 industry	 and	 agriculture	 is	 used	 from	 a	 third	 of	 the	 EU	 budget.	 The	

regional	 policy	 goal	 is	 to	 increase	 the	 competitiveness	 of	 the	 regions	 by	

favoring	 economic	 growth	 and	 employment,	 supporting	 programs	 in	 the	

field	of	environmental	protection	and	energy	security.	

                                                           
1	Котова	Н.	В.,	Павлова	П.	Н.	Структурные	фонды	ЕС	как	инструмент	региональной	
политики.	 2014.	 URL:	 http://ego.uapa.ru/en/issue/2014/02/7/	 (Accessed	 13.04.2020);			
Региональная	 политика	 Европейского	 Союза.	 2015.	 URL:	 https://clck.ru/NZ3GM;	
Структурные	 фонды,	 финансирующие	 региональную	 инновационную	 политику	
Европейского	 союза	 2013.	 URL:	 https://studme.org/48878/ekonomika/struktur-
nye_fondy_finansiruyuschie_regionalnuyu_politiku_evropeyskogo_soyuza	(Accessed	11.04.	
2020)	
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The	 number	 of	 funds	 from	 which	 regional	 policy	 funding	 is	 financed	

has	been	reduced	from	6	to	3:	the	European	Regional	Development	Fund,	

the	European	Social	Fund	and	the	Cohesion	Fund.	

According	 to	 the	 budget	 for	 2014-2020,	 the	 cohesion	 policy	 will	

receive	 325	 billion	 euros	 in	 2011	 prices	 (366.8	 billion	 at	 current	 prices).	

They	will	be	aimed	at	increasing	economic	growth	and	creating	new	jobs,	

combating	 climate	 change,	 energy	 dependence	 and	 social	 problems.	

Investments	 will	 be	 sent	 to	 all	 regions	 of	 the	 EU,	 but	 taking	 into	 account	

the	level	of	their	development.	Countries	are	divided	into	three	groups:	the	

least	 developed	 (GDP	 less	 than	 75%	 of	 the	 average);	 Transitional	 (GDP	

between	 75%	 and	 90%	 of	 the	 average	 for	 the	 union);	 Developed	 (GDP	

more	than	90%).	

The	activities	of	the	European	Regional	Development	Fund	focus	on	4	

priorities:	 innovation	 and	 research,	 the	 development	 of	 digital	

technologies,	 support	 for	 small	 and	medium-sized	 enterprises	and	 a	 low-

carbon	 economy	 (an	 economy	 with	 low	 greenhouse	 gas	 emissions).	

Resources	 from	 this	 fund	need	 not	 be	 used	 only	 for	 these	 four	 purposes.	

But	in	the	group	of	developed	countries	at	least	80%	of	the	allocated	funds	

must	be	spent	on	at	least	2	of	the	above	priorities	out	of	4,	in	the	transition	

regions	 at	 least	 60%,	 and	 in	 the	 underdeveloped	 regions	 not	 less	 than	

50%.	 Also,	 a	 minimum	 percentage	 of	 funds	 that	 must	 be	 invested	 in	 the	

development	of	a	low-carbon	economy	is	established.	

The	 priority	 of	 the	 Cohesion	 Fund	 is	 the	 development	 of	 trans-

European	 transport	 networks	 and	 environmental	 projects	 in	 the	 fields	 of	

energy,	energy	efficiency,	 use	of	 renewable	energy	sources	and	 transport	

(it	 is	 used	 only	 in	 states	 where	 GDP	 per	 capita	 is	 less	 than	 90%	 of	 the	

Union	 average).	 In	 the	 budget	 of	 2014-2020	 the	 fund	 received	 about	 75	

billion	euros.	

In	 the	 period	 2014-2020	 the	 activities	 of	 the	 European	 Social	 Fund	

will	 focus	on	four	thematic	goals:	promoting	employment	and	supporting	

labor	 mobility;	 promote	 social	 integration	 and	 fight	 poverty;	 investing	 in	

education,	 skills	 acquisition	 and	 lifelong	 learning;	 increase	 institutional	

capacity	and	effectiveness	of	public	administration.	The	ESF	can	be	used	in	

any	 EU	 country,	 depending	 on	 the	 needs	 of	 a	 particular	 state.	 For	 the	

period	2014-2020,	this	fund	was	allocated	74	billion	euros.	

Poland	 will	 receive	 the	 most	 (82.27	 billion	 euros),	 followed	 by	 Italy	

(33.08	billion)	and	Spain	(28.31	billion	euros).	
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In	 addition,	 there	 is	 also	 the	 European	 Fund	 for	 Guarantees	 and	

Management	 of	 Agriculture	 (EAGGF),	 which	 operates	 under	 the	 Common	

Agricultural	Policy	of	the	European	Union	(EAP).	The	goal	is	to	finance	the	

modernization	 of	 agricultural	 structures	 and	 the	 development	 of	 rural	

regions,	namely:	financing	the	development	and	structural	reorganization	

of	 agriculture;	 increase	 the	 efficiency	 of	 the	 structure	 of	 production,	

processing	and	marketing	of	agricultural	and	forest	products.	

Within	 the	 framework	 of	 the	 goal,	 “consideration	 and	 structuring	 of	

mechanisms	 for	 coordination	 of	 regional	 innovation	 policy	 at	 the	

supranational	level	of	the	EU”	in	post-communist	countries,	we	should	take	

into	 account	 the	 opportunities	 for	 financing	 regional	 innovation	

development	that	we	have	identified	through	the	European	programs	and	

funds	 reviewed.	 The	 regional	 orientation	 of	 the	 EU	 budget	 allocations	 is	

not	specified	concretely	in	the	“Horizon	2020”	project,	but	the	projects	are	

both	regional	and,	most	often,	country,	interregional	and	intercountry,	and	

individual	scientists	and	developers,	their	groups,	private	firms,	public	and	

state	 organizations	 from	 regions,	 as	 well	 as	 regional	 innovation	 clusters	

can	participate	in	these	projects.	And	in	all	the	documents	from	which	the	

regional	 policy	 is	 funded	 (the	 European	 Regional	 Development	 Fund,	 the	

Cohesion	Fund,	the	European	Social	Fund),	along	with	other	objectives	of	

regional	 industrial	and	social	policy,	the	objectives	concerning	innovation	

policy	are	clearly	specified,	which	are	the	main	priorities	of	these	funds. 

	
	

	

4.2. Публічне управління в умовах децентралізації влади 1 
 

Наприкінці	ХХ	сторіччя	в	Україні	з’явився	новий	напрямок	в	нау-

ці,	 поява	 якого	 обумовлена	 необхідністю	 посилення	 ефективності	

управлінських	процесів	на	всіх	рівнях.	Мова	йде	про	публічне	управ-

ління,	яке	покликано	було	об’єднати	державне	управління	та	місцеве	

самоврядування.	Публічне	управління	покликано	було	підвищити	рі-

вень	 соціально-економічного	 розвитку	 держави,	 через	 удосконален-

ня	всіх	аспектів	управлінської	діяльності.		

                                                           
1	 Автори	 підрозділу:	 Вольська О.М., Литвак К.Г., Херсонський	 державний	 аграрно-
економічний	університет	(Україна)		
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Виникнення	 публічного	 управління	 стало	 фундаментальною	

основою	 для	 активізації	 наукової	 думки	 в	 напрямку	 пошуку	 нової	

моделі	суспільного	управління	процесами	забезпечення	якості	життя,	

що	 базується	 на	 принципах	 державного	 управління	 та	 місцевого	

самоврядування	 і	 враховує	 зростання	 ролі	 громадськості	 як	 голов-

ного	чинника	сталого	соціально-економічних	розвитку	держави.	

Під	 впливом	 суспільних	 процесів	 почався	 процес	 трансформації	

державне	 управління,	 що	 привело	 до	 формування	 нових	 принципів	

до	 яких	 варто	 віднести:	 демократичність,	 транспарентність,	 праг-

нення	 домогтися	 прозорості	 та	 ясності	 в	 реалізації	 своїх	 функцій	

органами	 публічної	 влади	 Трансформація	 державного	 управління	 в	

публічне	управління	визначило	напрямки	і	 зміст	 інституційних	змін	

в	соціально-економічного	розвитку	України.	

Формування	 сучасної	 концепції	 публічного	 управління	 слід	

відстежувати	 на	 основі	 праць	 зарубіжних	 і	 вітчизняних	 дослідників	

державного	 та	 публічного	 управління.	 Зокрема:	 Г.	Атаманчук,	

Н.	Арабаджийски,	 В.	Козбаненко,	 Д.	Розенблум,	 Е.	Херрінг,	 Ф.	Шам-

халов,	 Дж.	Шафрітц;	 В.	Авер’янов,	 Т.	 Безверхнюк,	 О.	 Долгальова,	

О.Д	Лазор,	 О.Я.	 Лазор	 П.	Надолишній,	 Н.	Нижник,	 В.	Цвєтков	 та	 ін.	 У	

результаті	 переосмислення	 державного	 управління	 на	 сучасному	

етапі	 в	 наукових	 дослідженнях	 з’явився	 термін	 «публічне	 управ-

ління».	

Публічне	 управління	 –	 це	 процес	 впливу	 суб'єкта	 управління	

(органів	 публічної	 влади)	 на	 суспільство	 з	 метою	 виконання	 сус-

пільно-значущих	 функцій	 для	 прийняття	 важливих	 для	 соціуму	 рі-

шень.		

Важливе	значення	у	публічному	управлінні	має	керуючий	вплив	

суб'єкта	 на	 об'єкт	 управління.	 Саме	 в	 ньому	 відстежується	 суттєва	

різниця	 між	 публічним	 та	 державним	 управлінням.	 У	 останньому	

присутня	 вирішальна	 роль	 держави	 при	 завданнях	 і	 цілях,	 а	

публічному	 вирішальна	 роль	 належить	 соціуму,	 який	 працює	 на	

суспільно	 важливий	 результат.	 Тобто	 публічне	 управління	 формує	

синергетичний	 результат	 дії	 держави	 та	 суспільства.	 Владні	 повно-

важення	 мають	 відповідні	 органи,	 а	 соціум	 при	 цьому	 є	 носієм	 цієї	

влади.	С	цього	можна	зродити	висновок,	що	публічне	управління	має	

більш	поширений	керуючий	вплив.	Так,	суб'єктами	публічного	управ-

ління	 є	 також	 і	 органи	 місцевого	 самоврядування,	 громадські	
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організації,	 підприємства	 та	 установи	 різних	 форм	 власності.	 Вони	

можуть	 здійснювати	 окремі	 державно-управлінські	 повноваження,	

які	 здійснюються	 в	 інтересах	 суспільства.	 Публічне	 управління	 це	

основа	сучасної	демократичної	держави.	

В	більшості	демократичних	держав,	де	рівень	громадянського	су-

спільства	 достатньо	 високий,	 державна	 влада	 делегує	 частину	 своїх	

повноважень	 та	 обов’язків	 органам	 місцевого	 самоврядування,	 тому	

синтез	 державної	 влади	 та	 громадського	 самоврядування	 можна	 на-

звати	 «публічним	 управлінням».	 В	 широкому	 сенсі	 публічна	 влада	

охоплює	 як	 державну	 політику,	 так	 і	 політику	 недержавних	 орга-

нізацій,	 поєднання	 державних	 органів,	 громадських	 організацій	 та	

приватного	сектору.	В	демократичному	суспільстві	громадський	сек-

тор	відіграє	важливу	роль	в	суспільному	житті,	він	ініціює,	розробляє	

та	впроваджує	управління	захищає	окремі	групи	населення,	регіонів,	

або	країни	в	цілому,	що	характеризує	його	публічність.	Як	результат	

горизонтальної	 складової	 державна	 політика	 модернізується	 в	 пу-

блічну	політику.	Така	політика	працює	через	суспільні	зусилля	та	реа-

лізується	з	інтересами	суспільства,	через	діалог,	та	взаємодії	влади	та	

суспільства	

Сучасна	 теорія	 публічного	 управління	 ґрунтується	 на	 дослід-

женнях	 п’яти	 авторів:	 В.Вільсон,	 Ф.	 Тейлор,	 М.	 П.	 Фоллетт,	

Д.	МакГрегор,	Р.	С.	Уївер.	

Вудро	Вільсон	28-й	президент	США,	Лауреат	Нобелівської	премії	

миру	1919	року.	Його	підготовка	в	області	вивчення	політики	і	історії	

дозволила	 йому	 щоквартально	 публікувати	 безліч	 різних	 праць	 з	

політології,	 в	 тому	 числі	 під	 назвою	 «Вивчення	 управління»,	 які	

вважаються	 його	 найбільш	 важливою	 роботою.	 В	 цій	 праці	 він	

продемонстрував	 свою	 віру	 в	 бюрократію,	 що	 складається	 з	

кваліфікованих	 робітників,	 обраних	 на	 основі	 їх	 заслуг.	 До	 цієї	 ідеї	

працівники	 адміністрації	 уряду	 США	 наймалися	 через	 систему,	 яка	

часто	 цінувала	 їх	 лояльність	 до	 політичної	 партії.	 Коли	 президент	

Вілсон	 ввів	 свою	 систему	 найму	 на	 основі	 «заслуг»,	 це	 стало	

серйозною	 зміною	 національної	 публічної	 адміністрації,	 яке	

допомогло	бюрократії	США	стати	більш	ефективною.	

У	праці	«Вивчення	адміністрації»	Вілсон	розвинув	ідею	про	те,	що	

політики	 повинні	 створювати	 політику,	 а	 адміністратори	 повинні	

допомагати	 їм	 у	 реалізації,	 незалежно	 від	 партійної	 приналежності.	
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Ця	 теорія	 відома	 як	 дихотомія	 політика	 /	 адміністрація.	 Ця	 ідея	

Вілсона,	 поряд	 з	 його	 переконанням,	 що	 національна	 адміністрація	

повинна	 працювати	 як	 бізнес,	 тобто	 виконувати	 функції,	 які	

задовольняли	соціум.	

Ф.	 Тейлор	 є	 засновником	 теорії	 наукового	 управління.	 В	 своєї	

відомої	 праці	 «Принципи	 наукового	 управління»	 він	 пише,	 що	

«основною	 метою	 управління	 повинно	 бути	 забезпечення	 макси-

мального	процвітання	для	роботодавця	в	поєднанні	з	максимальним	

процвітанням	для	кожного	працівника».	Щоб	досягти	цього,	він	вва-

жав,	 що	 кожен	 державний	 службовець	 повинен	 працювати	 якомога	

швидше	 і	 ефективніше,	 грунтуючись	 на	 його	 затвердження,	 що	

«максимальне	 процвітання	 може	 існувати	 тільки	 в	 результаті	

рішучих	зусиль	кожного	робітника,	щоб	кожен	день	виконувати	свою	

максимально	можливу	денну	роботу».	

Мері	 Паркер	 Фоллетт	 перша	 застосувала	 соціологію	 та	 пси-

хологію	 при	 дослідженні	 промислової	 організації.	 Вона	 перша	

говорила	 про	 позитивний	 вплив	 морально-психологічного	 клімату	

організації	 на	 працездатність.	 Цю	 ідею	 підтримував	 Д.	 МакГрегор	 у	

своєї	праці	«Людська	сторона	підприємництва».	

Р.	 С.	 Уївер	 досліджував	 ідею	 створення	 сприятливих	 умов	 (дер-

жавні	 житлові	 програми)	 для	 соціуму,	 а	 саме	 він	 запропонував	

механізм	нагороди	за	проектування	державного	житла1.			

Починаючи	з	другої	половини	ХХ	сторіччя,	поступово	змінюється	

концепція	менеджменту	та	державного	управління,	набуває	чинності	

таке	 явище	 як	 державний	 менеджмент	 чи	 публічний	 менеджмент	

(коли	 державне	 управління	 починає	 впроваджувати	 у	 діяльність	

органів	державної	влади	основі	складові	менеджменту	організацій	та	

економіки	 підприємств,	 таких	 як:	 маркетинг,	 попит	 та	 пропозиція,	

ефективність,	децентралізація,	оптимізація	тощо).	

Органи	публічної	влади,	прагнучи	підвищити	ефективність	своєї	

роботи,	стають	не	частиною	бюрократичної	контролюючої	система,	а		

трансформуються	 у	 підприємство,	яке	надає	 якісні	 публічні	послуги.	

Взаємодія	 населення	 та	 органів	 влади	 формуються	 на	 основі	 парт-

                                                           
1	 Five	 Key	 Figures	 in	 the	 History	 of	 Public	 Administration.	 OHIO University.	 URL:	
https://onlinemasters.ohio.edu/blog/five-key-figures-in-the-history-of-public-administra-
tion/	(Дата	звернення	12.06.2020)	



235	

нерських	відносин,	що	позитивно	впливає	на	якість	та	рівень	життя	

населення	країни.	

С	 2014	 року	 в	 Україні	 розпочався	 процес	 децентралізації	 влади,	

який	має	декілька	етапів:		

-	перший	етап	(2014	–	2018	роки),	в	процесі	реалізації	якого	через	

політичні	 механізми	 публічного	 управління	 було	 розпочато	 процес	

створення	об’єднаних	територіальних	громад	(ОТГ);	

-	другий	етап	 (2019-2021),	на	цьому	етапі,	 завдяки	 ефективному	

організаційному	 механізму	 публічного	 управління	 завершиться	 про-

цес	 створення	 ОТГ,	 буде	 сформована	 стратегія	 їх	 розвитку	 та	 дієва	

організаційну	структура.	

Основна	мета	децентралізації	влади	–	це	створення	спроможних	

та	дієздатних	ОТГ,	метою	існування	яких	є	підвищення	якості	життя	

населення	 громади.	 Це	 можливо	 завдяки	 передачі	 частини	

повноважень	від	«центра»	на	місця.		

Завдяки	 саме	 публічному	 управлінню	 в	 ОТГ	 необхідно	 створити	

ефективну	 управлінську	 систему,	 яка	 буде	 ґрунтуватися	 на	

складових:	

-	маркетизація,	 яка	 полягає	 у	 впровадженні	 досвіду	 управління		

економікою	 підприємств	 із	 урахуванням	 ринкової	 кон’юнктури	 та	

технологій	 бізнесу,	 що	 приведе	 до	 якісного	 надавання	 органами	

управління	ОТГ	якісних	публічних	послуг	населенню;	

-	дебюрократизація,	яка	полягає	у	зниження	ролі	бюрократичних	

структур	управління	через	підвищення	управлінської	культури,	елек-

тронного	 урядування,	 відкритості	 процедури	 колективного	

прийняття	управлінських	рішень;	

-	оптимізація,	полягає	у	забезпеченні	гнучкості	управління	через	

стратегічне	 планування,	 менеджмент	 та	 механізм	 публічно-

приватного	партнерства;	

-	ефективність,	впровадження	процедури	оцінювання	роботи	ор-

ганів	 публічної	 влади	 на	 основі	 показників	 ефективності	 та	 ре-

зультативності;	

-	економічність,	трансформація	ролі	населення	як	об’єкта	впливу	

публічного	управління	на	клієнта,	який	є	основним	споживачем	пуб-

лічних	послуг.		

Сутність	 роботи	 органів	 публічної	 влади	 у	 ОТГ	 –	 це	 прагнення	

підвищити	 ефективність	 своєї	 роботи,	 бути	 не	 частиною	 бюрокра-
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тичної	контролюючої	систем,	а	організацією	чи	установою,	яка	надає	

якісні	 публічні	 послуги.	 Взаємодія	 населення	 та	 органів	 влади	 фор-

мується	 на	 основі	 партнерських	 відносин,	 що	 позитивно	 впливає	 на	

якість	та	рівень	життя	населення	країни.	

Важливо,	 що	 проведений	 у	 лютому	 2018	 року	 Всесвітній	 Уря-

довий	 Саміт,	 який	 об'єднує	 лідерів	 державного	 та	 приватного	

секторів,	а	також	міжнародних	лідерів,	був	присвячений	темі	пошуку	

шляхів	 вдосконалення	 діяльності	 урядів	 заради	 покращення	 життя	

кожної	 людини,	 а	 не	 лише	 заради	 покращення	 показників	 еконо-

мічного	 зростання.	 Менше	 управління,	а	 більше	 врядування	–	 таким	

був	 основний	 зміст	 цієї	 зустрічі,	 що	 передбачає	 включення	 усіх	 у	

процес	 вироблення	 дієвих	 рішень,	 де	 б	 головним	 мірилом	 успіху	 та	

результативності	публічного	управління	стало	благополуччя	людей.	

За	 наявних	 технологій,	 передусім,	 інформаційних,	 перед	 публіч-

ним	управлінням	постають	нові	виклики	на	різних	рівнях	–	від	однієї	

маленької	 ОТГ	 до	 міжнародної	 спільноти,	 тому	 інновації,	 новітні	

технології	мають	слугувати,	в	першу	чергу,	задля	вирішення	суспіль-

них	 цілей.	 Дієвість	 уряду	 та	 врядування	 в	 значній	 мірі	 залежить	 від	

сильних	інституцій	та	лідерства.	Як	підкреслювалося	на	саміті,	голов-

ною	 метою	 будь-яких	 реформ	 має	 стати	 підвищення	 добробуту	

людини,	 створення	 можливостей	 для	 її	 професійної	 і	 соціальної	

самореалізації.	 В	 сучасному	 світі	 конкурентоздатними	 можуть	 бути	

тільки	ті	держави,	в	яких	розбудовують	міцні	державні	інститути	та	у	

яких	 політика	 формується	 і	 реалізується	 на	 засадах	 верховенства	

права	 та	 демократії.	 Публічне	 управління	 тут	 розуміється	 як	 набір	

інституцій,	 які	 реалізують	 певні	 державні	 функції:	 міністерства,	

відомства,	органи	місцевого	самоврядування1.		

В	 Україні	 великі	 надії	 покладено	 на	 Стратегію	 сталого	 розвитку	

«Україна	2020»,	яка	має	на	меті	покращення	в	публічному	управлінні,	

та	реалізацію	таких	реформ	та	програм	як	децентралізація,	реформа	

державної	 служби,	 програма	 електронного	 урядування,	 конститу-

ційна	 реформа.	 Загалом	 стратегія	 налічує	 реформи	 та	 програми,	 що	

мають	змінити	систему	публічного	управління	в	нашій	державі.	Так,	

однією	з	найголовніших	змін	стає	децентралізація,	яка	приводить	до	

накопичення	ресурсів,	робочої	сили,	ринків	товарів	та	послуг,	 інфор-
                                                           
1	 Публічне	 управління	 в	 умовах	 інституційних	 змін	 :	 колективна	 монографія	 /	
Наук.	ред	Р.	В.	Войтович	та	П.В.	Ворона.	Київ,	2018.	345	с.	
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мації	 на	 певній	 території.	 В	 цих	 умовах	 державні	 органи	 влади	 ви-

мушені	 здійснювати	 трансферт	 своїх	 повноважень	 у	 різноманітних	

формах	 територіально	 нижчим	 (регіональним	 та	 місцевим)	 органам	

влади,	а	також	органам	місцевого	самоврядування.		

Головним	завданням	реформи	децентралізації	влади	є	формуван-

ня	ефективного	механізму	місцевого	самоврядування,	який	би	макси-

мально	 орієнтувався	 на	 задоволення	 потреб	 громади,	 зосереджував	

ресурси	 влади	 на	 вирішенні	 пріоритетних	 завдань	 місцевих	 терито-

рій,	 сприяв	 затвердженню	 демократії	 через	 залучення	 громадян	 до	

участі	у	публічному	управлінні.	Однією	з	передумов	реалізації	постав-

лених	 завдань	 є	 запровадження	 нових	 принципів	 діяльності	 органів	

місцевого	 самоврядування,	 які	 б	 забезпечували	 відкритість,	 прозо-

рість,	максимальну	доступність	влади	для	громадян.	Реалізація	прин-

ципів	прозорості	та	відкритості	у	діяльності	органів	місцевого	само-

врядування	 є	 одним	 із	 важливих	 кроків	 до	 модернізації	 системи	

державного	управління,	за	допомогою	якої	передбачається	вирішити	

масу	 назрілих	 проблем	 в	 Україні,	 зокрема:	 корупцію,	 бюрократичну	

тяганину,	нестачу	експертного	товариства	в	розробці	законопроектів,	

відсутність	належного	громадського	контролю	за	діями	влади	тощо1.		

Як	 показує	 світова	 практика,	 місцеве	 самоврядування	 не	 дивля-

чись	 на	 останню	 ланку,	 є	 найважливішою	 сходинкою	 в	 суспільному	

управлінні.	 Громада,	 як	 волевиявлення	 народу	 на	 місцевому,	 регіо-

нальному	 рівні	 є	 єдиним	 джерелом	 влади.	 За	 основу	 місцевого	

управління	взято	 ідею	формування	громадянських	цінностей,	а	саме	

суверенітету,	 самоврядування,	 децентралізації,	 активної	 участі	 гро-

мадян	в	управлінні	своєю	територією.	

Публічне	управління	в	умовах	децентралізації	влади	спрямоване	

не	 розвиток	 сучасних	 технологій	 практичного	 характеру	 до	 яких	

безумовно	 належать	 електронне	 урядування	 та	 сучасні	 кадрові	

технології.		

Однією	 з	 найважливіших	 умов	 для	 успішного	 функціонування	

публічного	 управління	 є	 впровадження	 ІТ-технологій	 в	 цей	 процес,	

так	звана	електронна	демократія.	Електронна	демократія	є	однією	з	

базових	 потреб	 інформаційного	 суспільства.	 Така	 її	 особливість,	 як	

швидкість	 передачі	 інформації	 та	 можливість	 утворення	 мережевих	

                                                           
1	 Колесов	 І.Г.	 Становлення	 українського	 культурного	 коду,	 як	 основний	 ключ	 до	
процвітання	держави.	Покровськ:	ДНТУ,	2018.	22	с.	
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груп	 –	 суттєво	 вливають	 на	 розвитку	 та	 функціонування	 демо-

кратичної	політичної	системи.	Рада	Європи	визначає	е-демократію	як	

використання	 інформаційно-комунікативних	 технологій	 урядовою	

владою,	 політичними	 партіями,	 громадськими	 організаціями	 та	

народом	 на	 місцевому	 управлінні,	 у	 регіонах,	 на	 національному	 або	

міжнародному	 рівнях	 з	 метою	 розширення	 участі	 громадян	 у	

процесах	прийняття	державних	рішень.	Інформаційно-комунікативні	

технології	 можуть	 використовуватися	 в	 різних	 формах.	 У	 рамках	

підходів	 за	 принципом	 «знизу-вгору»	 громадяни	 та	 організації	

можуть	 використовувати	 їх	 як	 засоби	 для	 того,	 щоб	 їх	 голоси	 були	

почуті,	 політики	 та	 партії	 –	 для	 проведення	 кампаній,	 а	 публічні	

органи	 –	 для	 вдосконалення	 якості	 послуг,	 що	 надаються	 грома-

дянам,	 шляхом	 впровадження	 електронних	 методів	 подачі	 звернень	

чи	 проведення	 консультацій1.	 Електронне	 урядування	 є	 інстру-

ментом	 для	 інформаційного	 суспільства	 введення	 якого,	 буде	

спомагати	 створенню	 умов	 для	 чесного	 та	 прозорого	 державного	

управління.	 Електронне	 урядування	 –	 нова	 онлайн	 система	 держав-

ного	 врядування,	 в	 фундамент	 якої	 покладені	 норми	 відкритості,	

прозорості	 та	 підзвітності,	 яка	 за	 допомогою	 інформаційно-

комунікаційних	 технологій	 підтримує	 взаємозв’язок	 громадян	 та	

держави.		

Електронне	урядування	складається	з	трьох	важливих	учасників	

взаємодії:	 співпраця	 держави	 і	 громадянина,	 взаємодії	 держави	 та	

бізнесу,	та	взаємодії	органів	влади	(рис.1).		

	
	

	
	

Рис.1. Взаємодія елементів електронного урядування 

	
                                                           
1	 Recommendation	 CM/Rec(2009)	 of	 the	 Committee	 of	 Ministers	 to	 member	 states	 on	
electronic	 democracy	 (e-democracy).	 URL:	 http://www.coe.int/t/dgap/democracy/-
Activities/GGIS/CAHDE/2009/RecCM2009_1_and_Accomp_Docs/Recommendation%20C
M_Rec_2009_1E_FINAL_PDF.pdf	(дата	звернення:	02.02.2020).	
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При	цьому	громадяни	отримують	доступ	до	публічної	інформації,	

якісні	 адміністративні	 послуги,	 мають	 можливість	 висловити	 свою	

думку	щодо	прийняття	і	реалізації	державних	рішень.	Бізнес	одержує	

простий,	швидкий	доступ	до	органів	державної	влади,	що	допомагає	

співпрацювати	бізнесу	і	владі.	Органи	влади	отримують	шанс	коорди-

нувати	 свої	 дії,	 більш	 ефективно	 та	 дієво	 вирішувати	 завдання,	

покращувати	якість	надання	послуг,	бути	відкритими	та	прозорими,	

пристосуватися	 до	 вимог	 громадян	 та	 бізнесу.	 Перехід	 держави	 до	

електронного	 урядування	 зміни	 в	 усіх	 сферах	 діяльності	 держави,	

зміну	 їх	 структури,	 завдань	 та	 функцій.	 Успіх	 цих	 перетворень	

залежить	 від	 правильної	 стратегії	 та	 реформи,	 ефективної	 взаємодії	

усіх	 учасників	 цього	 процесу,	 а	 саме:	 законодавчої,	 виконавчої	 та	

судової	гілок	влади,	бізнесу	та	громадськості.	

Електронне	 урядування	 слугує,	 перш	 за	 все,	 задля	 прозорості	

роботи	 державного	 апарату,	 для	 зниження	 беззаконності	 з	 боку	 чи-

новників,	 а	 отже,	 для	 протидії	 корупції.	 Електронне	 врядування	 є	

інструментом	 для	 демократичного	 соціуму,	 невід’ємною	 складовою	

для	 збалансованого	 функціонування	 інформаційного	 суспільства.	

Однією	 з	 основних	 ідей	 яку	 несе	 за	 собою	 реформа	 електронного	

урядування	 є	 те,	що	воно	 має	стати	знаряддям	 для	підтримки	демо-

кратії,	та	розглядається	як	дієвий	механізм	розвитку	демократичних	

процесів	у	суспільстві1.	

В	 умовах	 глобального	 інформаційного	 суспільства	 підвищення	

ефективності	 діяльності	 органів	 публічної	 влади	 немає	 сенсу	 без	

впровадження	 інноваційних	 технологій,	 які	 повинні	 налагоджувати	

взаємодію	 всіх	 сфер	 влади	 як	 між	 собою,	 та	 із	 суспільством.	 Для	

рішення	 цієї	 задачі	 чимало	 країн	 світу	 приготували	 міжнародні	 й	

національні	 програми	 адаптації	 органів	 державної	 влади	 до	

інформаційного	 суспільства.	 Наприклад,	 на	 Всесвітньому	 саміті	 з	

питань	 інформаційного	 суспільства,	 в	 якому	 прийняли	 участь	 175	

країн	 світу,	 лідери	 більшості	 держав	 підписали	 вирішальні	 доку-

менти,	в	яких	визначили	основні	напрямки	розвитку	інформаційного	

суспільства	на	всіх	рівнях,	а	також	визнали	необхідність	розвитку	та	

                                                           
1	 Дрожжинов	 В.	 И.,	 Штрик	 А.	 А.	 Электронные	 правительства	 и	 повышение	 конку-
рентоспособности	 стран	 –	 членов	 ЕС.	 /	 Технологии	 информационного	 общества.	
Интернет	 и	 современноеобщество	 :	 труды	 VIII	 Всеросс.	 объединен.	 конф.	 (Санкт-
Петербург,	8	–	11	ноября	2005	г.).	СПб.,	2005.	С.	143.	
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реалізації	 національних	 стратегій	 впровадження	 інформаційних	

технологій	у	сферу	державного	управління1	[6].	

Значну	необхідність	участі	громадян	в	публічному	управлінні	та	

використання	 ними	 цифрових	 технологій	 для	 вирішення	 свої	

проблем	 було	 зумовлено	 через	 низький	 інтерес	 молоді	 до	

політичного	 життя	 країни,	 низьку	 поінформованість	 суспільства	 у	

сфері	е-демократії	та	е-урядування,	та	низький	інтерес	громадян	до	е-

взаємодії	 як	 такої.	 Головними	 причинами	 такої	 ситуації	 стало:	

більшість	 держав	 не	 виокремлює	 цільові	 аудиторії	 для	 взаємодії,	 а	

пропонувала	 набір	 інструментів	 для	 населення	 загалом,	 не	 було	

використано	потенціалу	соціальних	мереж	для	підвищення	взаємодії	

органів	 влади	 з	 молодою	 аудиторією,	 і	 головне	 відсутність	

інструментів,	 орієнтованих	 на	 залучення	 громадян	 до	 е-демократії2	

[7].	

Індивідуальне	 електронне	 звернення,	 е-скарга,	 е-пропозиція	

(зауваження),	 е-клопотання	 (заява),	 е-петиція,	 колективне	 е-

звернення,	 е-ініціатива,	 е-консультація,	 е-обговорення,	 е-нарада,	 е-

опитування,	 е-анкетування,	 е-голосування,	 е-референдум,	 е-вибори,	

е-парламент,	е-законотворення,	е-правосуддя,	е-медіація	та	ще	багато	

інших	видів	електронних	інструментів	існує	сьогодні	у	світі.		

Розглянемо	 найпопулярніші,	 які	 використовуються	 сьогодні	 в	

Україні:	

1) розвиток	 інституту	 електронних	 звернень	 та	 електронних	

петицій.	 Електронна	 петиція	 –	 це	 особлива	 форма	 колективного	

звернення	громадян	до	Президента	України,	Верховної	Ради	України,	

Кабінету	 Міністрів	 України,	 органу	 місцевого	 самоврядування.	 Елек-

тронна	 петиція	 є	 одним	 з	 інструментів	 електронної	 демократії.	

Українське	законодавство	визначає	електронну	петицію	як	колектив-

не	звернення	в	електронній	формі	до	суб’єкту	владних	повноважень	у	

вигляді	 тексту	 скарги	(протесту)	та/або	пропозиції.	 Суб’єкт	владних	

повноважень	 має	 на	 електронну	 петицію	 публічно	 оголосити	 свою	

позицію	стосовно	згоди	чи	незгоди	по	суті	петиції,	 інформувати	про	

аргументи	 у	 разі	 незгоди	 та	 організувати	 спільну	 з	 авторами	 та	 їх	

                                                           
1	 Кузьмин	 Е.	 И.,	 Фирсов	 В.	 Р.	 Всемирный	 Саммит	 по	 информационному	 обществу.	
СПб.:	Российская	национальная	библиотека.	2004.	С.	4-5.	
2	Валебник	М.,	Дзядик	Н.,	Сакалош	С.	 Інструменти	е-демократії	як	спосіб	залучення	
молоді	до	взаємодії	з	владою	/	Публічна	дискусія.	Львів,	2016.	С.	4-7.	
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прихильниками	 роботу	 з	 розроблення	 та	 втілення	 плану	 реалізації	

петиції	у	разі	згоди1;	

2) розвиток	 інструментів	 “відкритий	 бюджет”,	 “громадський	

бюджет”,	 онлайн	 обговорення	 проектів	 нормативно-правових	 актів	

та	 інших	 інструментів	 участі	 громадян	 у	 прийнятті	 управлінських	

рішень.	 Бюджет	 участі	 (громадський	 бюджет)	 –	 механізм	 взаємодії	

органів	 місцевого	 самоврядування	 з	 громадськістю,	 спрямований	 на	

залучення	громадян	до	участі	в	бюджетному	процесі,	зокрема	шляхом	

прямої	 демократії,	 через	 визначення	 пріоритетів	 бюджетних	 витрат	

чи	подання	проектів,	об’єднання	в	проектні	команди,	голосування	за	

такі	проекти,	здійснення	контролю	за	їх	реалізацією;	

3) запровадження	 електронних	 форм	 зворотного	 зв’язку	 на	

офіційних	 веб-сайтах	 органів	 влади,	 у	 тому	 числі	 тематичних,	 для	

отримання	якісного	зворотного	зв’язку	з	різних	питань;	

4) стимулювання	 використання	 електронних	 інструментів	

залучення	 громадян	 та	 підтримка	 громадських	 ініціатив	 у	 сфері	

електронного	урядування2.		

У	 світі	 популярним	 також	 є	 електронне	 голосування	 –	 як	

голосування	 з	 будь-якого	 публічного	 питання,	 зокрема	 участь	 в	

опитуваннях,	 виборах,	 референдумах,	 що	 передбачає	 використання	

електронних	 засобів	 для	 ідентифікації	 та	 підрахунку	 голосів.	 Вибір	

саме	 електронного	 голосування	 перед	 традиційним	 обумовлений	

кількома	 важливими	 причинами.	 По-перше,	 це	 сприяє	 зменшенню	

видатків	 державного	 бюджету,	 які	 прямо	 чи	 опосередковано	

пов’язані	 з	 виборчим	 процесом.	 По-друге,	 мінімізується	 можливість	

фізичного	 тиску	 на	 волевиявлення	 громадян,	 а	 такі	 явища	 як	

підробка	 паперових	 бюлетенів	 є	 фізично	 неможливим.	 По-третє,	

нівелюється	 кількість	 помилок	 у	 ході	 виборчого	 процесу,	 що	

спричинені	суто	людським	фактором.	В	умовах	аполітичних	настроїв	

у	 суспільстві	 електронні	вибори	 можуть	стати	тим	 поштовхом,	 який	

поверне	 зацікавленість	 людей,	 стане	 фундаментом	 для	 активного	

                                                           
1	Електронна	петиція	в	Україні	урядування.	Вікіпедія. Електронна енциклопедія.	URL:	
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1	 (дата	 звер-
нення:	02.02.2020).	
2	 Про	 схвалення	 Концепції	 розвитку	 електронного	 урядування	 в	 Україні.	
Розпорядження	 КМУ	 від	 20.09.2017	 р.	 №	 649-р.	 URL:	 https://www.kmu.-
gov.ua/npas/250287124	(дата	звернення:	09.02.2020).	
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включення	у	суспільно-політичне	життя	заради	кращого	завтра	дер-

жави,	регіону	та	міста.	

А	також	електронне	звернення	–	письмове	звернення,	надіслане	з	

використанням	 Інтернету,	 електронних	 засобів	 зв’язку;	 електронні	

консультації	–	форма	публічних	консультацій,	що	передбачає,	зокре-

ма,	 оприлюднення	 проектів	 актів	 органів	 державної	 влади	 або	

питань,	 що	 потребують	 вирішення,	 для	 отримання	 пропозицій	 та	

зауважень;	 електронний	 плебісцит	 –	 форма	 консультаційного	 засто-

сування	 шляхом	 інформаційно-комунікаційних	 технологій	 та	 елек-

тронних	 засобів,	 що	 мають	 рекомендаційний	 характер	 для	 органів	

державної	влади1.	

На	Всесвітньому	Саміті,	присвяченому	питанням	інформаційного	

суспільства,	 який	 відбувся	 у	 2003	 році,	 лідери	 більшості	 світових	

країн	 підписали	 стратегічні	 документи,	 в	 яких	 визначили	 основні	

напрямки	 розвитку	 інформаційного	 суспільства	 на	 всіх	 рівнях,	 а	

також	 визнали	 необхідність	 розвитку	 та	 реалізації	 національних	

стратегій	 впровадження	 інформаційних	 технологій	 у	 сферу	

державного	управління.	Гарним	прикладом	для	наслідування	можуть	

стати	 такі	 країни	 як	 Австралія,	 Норвегія,	 Південна	 Корея,	 Канада	

(табл.	1).	 В	 цих	 країнах	 електронне	 урядування	 набуває	 поширення	

вже	 не	 перше	 десятиліття	 та	 має	 вдалі	 результати,	 що	 свідчить	 про	

корисний	 вплив	 впровадження	 електронних	 технологій	 у	 життя	

суспільства.	 Ці	 країни	 є	 досить	 різними	 за	 всіма	 параметрами:	 місце	

розташування,	 кількість	 населення,	 обсяг	 територій,	 але	 всіх	 їх	

об’єднує	 велике	 прагнення	 розвитку	 своїх	 держав	 за	 допомогою	

впровадження	 в	 їх	 суспільне	 життя	 інформаційно-комунікативних	

технологій.	 Вони	 швидко	 та	 відмінно	 вирішують	 поставленні	 перед	

ними	 завдання	 за	 допомогою	 електронного	 урядування,	 тим	 самим	

надаючи	більш	якісні	послуги.	В	наслідок	впровадження	електронних	

технологій	 відбувається	 скорочення	 часу,	 матеріальних	 витрат	 та	

ризиків,	 але	 в	 той	 же	 час	 підвищується	 рівень	 якості	 та	 гарантії	 на	

надані	послуги.	А	найголовніше,	що	позитивні	результати	отримують	

усі	 категорії	 суспільства»	 фізичні	 особи,	 приватні	 підприємці,	

громадські	організації,	та	сама	влада.	

                                                           
1	 Про	 схвалення	 Концепції	 розвитку	 електронної	 демократії	 в	 Україні	 та	 плану	
заходів	 щодо	 її	 реалізації.	 Розпорядження	 КМУ	 від	 08.11.2017	 р.	 №	 797-р.	 URL:	
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/797-2017-%D1%80#Text	 (дата	 звернення:	
09.02.2020).	
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Таблиця 1 – Світовий досвід впровадження електронного урядування 

Країна 
Історія впровадження 

електронного урядування 

Електронне урядування на 
загальнодержавному й місцевому 

рівні 
1 2 3 

А
в

ст
р

ал
ія

	

Австралія	 почала	 розвивати	
елементи	 електронного	 уряду-
вання	 системи	 з	 80-х	 років	 ХХ	
століття.	У	2000	р.	була	прийнята	
державна	стратегія	електронного	
урядування	 (The	 Government	
Online	Strategy).	
	Починаючи	 з	 2004	 р.	 відпові-
дальність	за	розвиток	та	надання	
електронного	 урядування	 пере-
дано	 спеціальному	 міністру	 та	
сформованому	 у	 2004	 р.	 дер-
жавному	 агентству	 з	 інформа-
ційного	управління.	

Послуги	 електронного	 урядування	
надаються	 на	 трьох	 рівнях:	 феде-
ральному,	рівні	штату	та	місцевому.	
Федеральний	 рівень:	 електронне	
оподаткування,	 пошук	 адреси,	
замовлення	 паспорта	 он-лайн,	
електронна	 медицина,	 пошук	
роботи.	
На	 рівні	 штату:	 отримання	 водій-
ських	 прав,	 пошук	 роботи,	 ав-
стралійський	 бізнес-портал,	 елек-
тронна	 медицина,	 електронне	 опо-
даткування,	 он-лайн	 послуги	 дер-
жавних	 перевезень,	 електронні	
вибори.	
На	місцевому	рівні:	онлайн	послуги	
відпочинку,	 послуги	 з	 соціального	
забезпечення,	 електронне	 законо-
давство,	 електронні	 комунальні	
сервіси,	 онлайн	 платежів	 податків	
та	зборів.	

Н
о

р
в

ег
ія

	

Країна	вже	давно	активно	викори-
стовує	 інформаційно-комуніка-
ційні	технології	(ІКТ).	
У	2001	р.	введено	стратегію	"Крок	
за	 кроком"	 -	 програму	 для	 інно-
вацій	 та	 модернізації	 у	 суспіль-
ному	секторі.		
У	 листопаді	 2005	 р.	 Міністерство	
модернізації	 висуває	 дві	 ініці-
ативи:	 координації	 форуму	 елек-
тронного	 уряду	 і	 портал	 обробки	
електронних	 ідентифікаторів	 та	
електронних	підписів.		
Лютий	2007	р.	(12	лютого	2007	р.)	
–	новий	веб-портал	government.no	
запущено.	
Цей	 новий	 портал	 забезпечує	 ін-
формування	 громадськості	 з	 боку	
Норвезького	 уряду	 і	 його	 міні-
стерств.	

Загальний	 підхід	 до	 електронного	
уряду	 в	 Норвегії	 здійснюється	 на	
основі	децентралізації.	Норвегія		
поділена	 на	 430	 муніципалітетів	 і	
19	повітів	(2007).	
Діяльність	 Норвезької	 асоціації	
місцевої	 та	 регіональної	 влади	
спрямована	на:		
-	 захист	 інтересів	 муніципального	
сектору	 у	 відносинах	 з	 центра-
льними	органами	влади;	
-	 участь	 у	 розробці	 стандартів	 і	
вимог	для	обміну	інформацією.	
-	 участь	 у	 роботі	 координаційного	
органу	 з	 електронного	 уряду	 і	
проводить	 регулярні	 зустрічі	 з	
представниками	 Міністерства	 у	
справах	урядової	
адміністрації	 та	 реформ,	 а	 також	 в	
роботі	 кількох	 рад	 і	 робочих	
комітетів	інших	
міністерств	 і	 різних	 урядових	
департаментів,	які	працюють	з	ІКТ.	
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Продовження	табл.	1	

1 2 3 
П

ів
д

ен
н

а	
К

о
р

ея
	

І	 етап	 –	 1960–1970	 рр:	 розробки	
проекту	 з	 автоматизації	 діловод-
ства.	
ІІ	 етап	 –	 1980–1990	 рр.	 Рішення	
про	 створення	 "Національної	
магістралі	 комп’ютерної	 мережі";	
Закон	 "Про	 захист	 комп’ютерних	
програм",	 Закон	 "Про	 створення	 і	
використання	 комп’ютерної	
мережі"	 (1986	 рік)	 	 –	 забезпечили	
необхідну	 базу	 для	 реалізації	
моделі	електронного	урядування.	
ІІІ	 етап	 з	 2000	 року	 –	 до	 нашого	
часу.	 Повномасштабне	 впровад-
ження	 електронного	 Урядування	
в	 1998	 р.	 В	 1999	 р.	 відбулось	
комплексне	 впровадження	 плану	
електронного	 урядування,	 були	
створені	 електронні	 online-по-
слуги	для	громадян.	

На	 цей	 час	 у	 Кореї	 створено	 веб-
портал	 Korea	 government,	 який	
інтегрував	 у	 собі	 всю	 необхідну	
інформацію	 про	 різні	 органи	
державної	влади.		
Цей	 портал	 має	 три	 основних	
розділи,	 які	 включають	 послуги	
"Для	 громадян"	 "Для	 бізнесу"	 "Для	
державних	службовців".	
Електронна	 митна	 служба	 Пів-
денної	 Кореї,	 «UNI-PASS»,	 елек-
тронна	 система	 закупівель	
«KONEPS»	 «Home	 Tax	 Service»,	
служба	 «e-People»,	 яка	 була	
створена	 для	 розширення	 і	
розвитку	 он-лайн	 участі	 громадян	
Південної	 Кореї	 в	житті	 держави	 –	
є	 одними	 з	 найкращій	 світових	
прикладів.	

К
ан

ад
а	

Ідея	 створення	 «електронного	
уряду»	 виникла	 в	 90-ті.	 В	
результаті	система	була	розділена	
на	чотири	контури:	
-	сайт	Канади,	що	надає	доступ	до	
GOL-контексту;	
-	 інформаційний	 портал,	 що	
складається	з	підпорталів;	
-	 проміжне	 ПЗ,	 що	 складається	 з	
пошукової	 машини,	 системи	
автоматизації	 бізнес-процесів,	
систем	інтеграції	додатків	і	даних;	
-	 інфраструктурне	 ПЗ	складається	
з	системи	управління	паперовими	
та	 електронними	 документами	 та	
електронного	сховища.	

Канадське	агентство	прикордонної	
служби	 запровадило	 у	 2003	 р.	
систему	 CANPASS	 Air,	 яка	 сприяє	
безпечному	 та	 ефективному	 в'їзду	
в	Канаду.		
Агентство	 доходів	 Канади	 (Canada	
Revenue	Agency)	у	2003	р.	створює	
податкову	 систему	 електронних	
платежів	 My	 Account,	 яка	 є	
швидким,	ефективним	і	безпечним	
засобом	самообслуговування	через	
Інтернет.	
Місія	 м.	 Ванкувер	 -	 створення	
великого	міста	громад,	що	дбає	про	
свій	 народ,	 його	 навколишнє	
середовище	 та	 можливості	 жити,	
працювати	і	процвітати.	
Vancouver.ca	-	це	комплексний	веб-
сайт,	 призначений	 для	 вирішення	
цього	 завдання.	 На	 сайті	 також	 є	
інформація	 для	 потреб	 бізнесу	 та	
урядових	 установ.	 Крім	 того,	
Vancouver.ca	є	одним	з	порталів,	де	
даються	 корисні	 поради	 та	
пропозиції	 щодо:	 утилізації	
відходів;	 зберігання	 Ванкувера	
зеленим	і	чистим	містом.	
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На	 сьогодні	 в	 Херсонській	 області	 популярністю	 користуються	

електронні	петиції,	та	електронні	звернення.	На	сайті	Єдиної	системи	

місцевих	 петицій	 зареєстровано	 28	 електронних	 петицій.	 Мешканці	

міста	 звертаються	 з	 приводу	 охорони	 здоров’я,	 благоустрій	 та	

будівництва	 міста,	 транспорту	 та	 доріг,	 житлово-комунального	

господарства,	економіки	та	фінансів.	На	2	з	цих	петицій	була	надана	

відповідь.	 Так	 наприклад,	 подана	 19	 листопада	 2018	 року	 петиція	 з	

проханням	 про	 розрив	 договорів	 з	 перевізниками,	 які	 не	

дотримуються	 графіку	 та	 тарифу	 27	 грудня	 2018	 року	 отримала	

відповідь	 на	 зазначене	 питання,	 де	 було	 вказано	 про	 те,	 що	 воно	

внесено	 на	 розгляд	 профільної	 постійної	 комісії	 міської	 ради	 із	

наступним	розглядом	на	пленарному	засіданні1.		

Кадрові	 технології	 у	 публічному	 управлінні	 відіграють	

вирішальну	роль	для	підвищення	його	ефективності.		

Державні	 службовці	 можуть	 працювати	 в	 двох	 різних	 сферах:	

внутрішньому	 і	 зовнішньому	 управлінні.	 Держслужбовці	 на	 вну-

трішньому	рівні	повинні	розуміти,	як	управляти	ризиками	і	змінами	

в	 своїх	 відповідних	 організаціях.	 Це	 означає,	 що	 вони	 мають	 бути	 в	

курсі	соціальних	умов	та	проблем,	які	можуть	вплинути	на	здатність	

їх	 територій	 оптимально	 функціонувати.	 Визнаючи	 ці	 ризики,	 служ-

бовці	можуть	діяти	відповідним	чином,	виробляючи	заходи	для	змен-

шення	 виявлених	 ризиків	 і	 підготовки	 персоналу	 до	 адаптації	 до	

нестабільності.	

Зовнішнє	 управління	 тягне	 за	 собою	 провідні	 зусилля	 зі	 спів-

робітництва	з	приватними	групами	для	підтримки	державної	політики.	

На	цій	посаді	державні	службовці	працюють	з	приватними	особами	та	

громадськими	 організаціями	 для	 забезпечення	 безперебійної	 роботи	

державних	програм.	Для	цього	керівники	виконують	такі	завдання,	як	

координація	 державних	 людських	 ресурсів	 для	 надання	 допомоги	 в	

конкретних	 проектах	 чи	 надання	 допомоги	 певним	 громадам	 в	

забезпеченні	 необхідного	 фінансування	 для	 реалізації	 державних	

програм2.	 Таким	 чином,	 державний	 сектор	 взаємодіє	 з	 приватним	 та	

громадським,	що	загалом	створює	публічне	управління.	

                                                           
1	 Єдина	 система	 місцевих	 петицій.	 Херсон.	 URL:	 https://e-dem.in.ua/kherson	 (дата	
звернення:	02.02.2020).	
2	 Public	 Administration	 vs.	 Public	 Management:	 What’s	 the	 Difference?	 OHIO	 University.	
URL:	 https://onlinemasters.ohio.edu/blog/public-administration-vs-public-management-
whats-the-difference/	(дата	звернення:	11.02.2020).	
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Процес	 становлення	 публічного	 управління	 в	 Україні	 повинен	

відповідати	світовим	рейтингам	та	тенденціям,	які	роблять	акцент	на	

публічності	 влади.	 Через	 те	 трансформуються	 завдання	 та	 функції	

державного	управління:	якщо	раніше	під	управлінням	вважали	лише	

діяльність	 вищих	 державних	 органів,	 то	 зараз	 це	 згуртована	 праця	

державного	 управління,	 місцевого	 самоврядування	 та	 громадян.	

Попри	 те,	 що	 зараз	 публічне	 управління	 в	 Україні	 знаходиться	 в	

періоді	 становлення,	 його	 головні	 та	 основні	 завдання	 є	 сталими	 та	

принциповими,	 вони	 мають	 організувати	 систему	 взаємодії	 держав-

них	 органів,	 органів	 місцевого	 самоврядування,	 та	 громадських	

організацій,	для	того,	щоб	державна	політика	проявлялася	в	усіх	сфе-

рах	 життя	 громадян.	 Публічне	 управління,	 як	 і	 більшість	 наук,	 має	

свої	специфічні	риси:	публічне	управління	ґрунтується	на	державній	

владі;	 публічне	 управління	 розповсюджується	 на	 все	 суспільство,	 а	

також	 у	 всі	 сфери	 державної	 політики,	 саме	 держава	 через	 свою	

законодавчу	 діяльність	 встановлює	 права	 та	 обов’язки	 для	 людей;	

держава	 характеризує	 публічне	 управління	 системністю,	 без	 якої	

реалізація	влади	не	може	існувати.	

В	 науковій	 літературі	 публічне	 управління	 поділяють	 на:	

управління	 в	 суспільстві;	 економічне	 управління;	 управління	 в	

соціальній	 сфері	 (охорона	 праці,	 охорона	 здоров’я,	 освіта	 	 та	 наука,	

пенсійне	 забезпечення,	 релігія,	 культура);	 внутрішня	 та	 зовнішня	

політика,	 визначення	 напрямів	 розвитку	 держави,	 захист	 суве-

ренітету	та	громадян.	

Для	того,	щоб	краще	забезпечити	практичну	діяльність	публічне	

управління	 використовує	 комплексний	 механізм	 (рис.2),	 який	 скла-

дається	 з:	 економічного	 –	 управління	 банківською,	 інвестиційною,	

кредитною,	 страховою	 та	 податковою	 діяльністю;	 мотиваційного	 –	

він	 направлений	 на	 мотивацію	 державних	 службовців	 для	 кращого	

виконання	 своїх	 обов’язків	 через	 заохочення	 та	 командно-адмі-

ністративні	 норми;	 політичного	 –	 реалізація	 економічної,	 промис-

лової,	 соціальної,	 культурної	 політики;	 правового	 –	 нормативно-

правове	забезпечення,	закони,	акти,	норми,	постанови,	укази,	а	також	

методичні	 рекомендації	 та	 інструкції;	 організаційного	 –	 завдання	 та	

функції	 суб’єктів	 та	 об’єктів	 публічного	 управління,	 методи	

управління.	
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Рис. 2 Комплексний механізм публічного управління 
	

Для	 ефективної	 реалізації	 публічного	 управління	 слід	 також	
дотримуватися	 принципів:	 верховенство	 закону	 –	 здійснення	 управ-
ління	має	здійснюватися	на	законних	підставах,	будь-які	адміністра-
тивні	акти	мають	відповідати	чинному	законодавству;	об’єктивність	
–	прийняття	рішень,	та	інша	діяльність	органів	влади	мають	бути	не-
упередженою;	 пропорційність	 –	 ресурси	 для	 реалізації	 адміністра-
тивної	постанови	та	охоплення	мають	відповідати	цілям	управління;	
службова	 співпраця	 –	 суб’єкти	 публічного	 управління	 та	 адміністру-
вання	повинні	надавати	один	одному	інформаційну,	технічну	та	іншу	
допомогу;	ефективність	–	виділені	ресурси	на	реалізацію	прийнятого	
рішення	 мають	 бути	 використані	 ощадливо	 та	 дати	 найкращі	
результати1.			

Для	 здійснення	 управлінських	 функцій	 та	 впливу	 суб’єктів	 дер-
жавного	 управління	 на	 об’єкти	 держава	 застосовує	 певні	 методи,	 а	
саме:		

1) контроль	 та	 нагляд:	 реалізується	 як	 систематична	 перевірка	
виконання	законів,	інших	нормативних	актів,	дотримання	державної	
дисципліни	 й	 правопорядку,	 що	 полягає	 у	 втручанні	 суб'єктів	
контролю	 в	 оперативну	 діяльність	 підконтрольних	 суб'єктів,	 у	
зупиненні	 або	 скасуванні	 актів	 управління,	 застосуванні	 заходів	
примусу	щодо	підконтрольних	посадових	осіб2;	

                                                           
1	Загуменник	В.І.,	Проценко	В.В.	Державне	управління	та	виконавча	влада	в	Україні:	
Навчальний	посібник.	Бендери-Київ:	Б.в.,	2015.	С.	196.	
2	 Про	 основні	 засади	 державного	 нагляду	 (контролю)	 у	 сфері	 господарської	
діяльності.	 Закон	 України	 від	 5	 квітня	 2007	 року	 №	 877-V.URL:	
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text	(Дата	звернення	19.02.2020).	

Комплексний	механізм	публічного	управління	

Мотиваційний	механізм	Економічний	механізм	

Політичний	механізм	

Організаційний	механізм	Правовий	механізм	
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2) метод	 прямого	 та	 непрямого	 впливу:	 прямий	 вплив	

реалізується	 коли	 суб’єкт	 управління	 вливає	 на	 діяльність	 об’єкта	

через	 наказ,	 постанову,	 акт;	 непрямий	 у	 свою	 чергу	 це	 мотивування	

об’єкта	 управління,	 вплив	 через	 функції,	 стимулювання	 та	 надання	

права	вибору;		

3) адміністративні	 та	 економічні	 методи:	 адміністративні	

методи	-	 система	 способів	 і	 прийомів	 організаційно-розпорядчої	 дії,	

яку	 використовують	 для	 організації	 й	 координації	 об'єктів	

управління	 з	 метою	 виконання	 поставлених	 завдань1;	 економічні	

методи	 -	 	це	 сукупність	 способів	 та	 інструментів,	 які	 мотивують	 та	

сприяють	розвитку	держави	та	приватного	сектору;	

4) регулювання,	 керівництво,	 управління:	 регулювання	 –	

упорядкування	 суспільних	 відносин	 владою	 у	 правовій,	 економічній	

та	 соціальній	 сферах;	 керівництво	–	 цілеспрямований	 вплив,	

контроль	 й	 розробка	 напрямків	 діяльності	 підвладних	 об’єктів;	

управління	–	прямий	вплив	суб’єкта	управління	на	об’єкт2.			

Органи	публічної	влади	несуть	відповідальність	за	виробництво	

публічних	 послуг,	 тим	 самим	 мають	 поліпшувати	 та	 спрощувати	

життя	 населення.	 Тому	 для	 ефективної	 реалізації	 публічного	

управління	 необхідне	 якісне	 кадрове	 забезпечення.	 Існують	 чотири	

основних	етапи	для	підвищення	рівня	якості	роботи	публічної	влади,	

які	 втілюють	 підготовку,	 найму,	 практику	 та	 оцінку	 діяльності	

органів	публічної	влади	(рис.3).	

На	 першому	 етапі	 слід	 звернути	 увагу	 на	 рівень	 підготовки	

персоналу,	 а	 також	 зосередити	 зусилля	 на	 підвищенні	 кваліфікації	

працюючих	 службовців.	 Особливе	 місце	 займає	 практика	 студентів,	

майбутніх	 фахівців,	 в	 органах	 влади.	 Зміни,	 які	 відбуваються	 у	 зов-

нішньому	 середовищі,	 повинні	 завжди	 відображатися	 в	 поновлених	

програмах	 підготовки	 та	 перепідготовки	 з	 використання	 прак-

тичного	досвіду.	

Другим	 етапом	 кадрового	 забезпечення	 є	 підбір	 персоналу.	 Він	

передбачає	вивчення	резюме	та	особистих	характеристик	висунутих	

на	 конкретну	 посаду	 кандидатів.	 Кадровій	 службі	 необхідно	

                                                           
1	Менеджмент	організацій	і	адміністрування:	Навчальний	посібник	/	За	ред.	С.К.	Ха-
річкова,	Г.А.	Дорошук.	Одеса:	«Освіта	України»,	2015.	267	с.	
2	 Клименко	 І.	 В.,	 Акімов	 О.	 О.,	 Афонін	 Е.	 А.	 Сучасні	 моделі	 компетенцій	 державних	
службовців	:	монографія.		Київ:	Центр	учбової	літератури,	2016.	С.	131	
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дізнатися,	 які	 досягнення	 має	 претендент	 та	 які	 цілі	 ставить	 перед	

собою	на	цій	посаді.	

	

	
	

Рис. 3.  Етапи підвищення якості роботи публічної влади 

	

Головне	завдання	органів	публічної	влади	–	це	задоволення	насе-

лення	 та	 підвищення	 якості	 життя	 на	 певній	 території.	 Для	 цього	

необхідно	 знати	 проблеми	 та	 бажання	 громадян,	 та	 мати	 шляхи	

вирішення	 цих	 питань.	 Тому	 третій	 етап	 це	 робота	 державних	

службовців	з	надання	публічних	послуг.	

Завершальний	четвертий	етап	–	оцінка	роботи	органів	публічної	

влади	 та	 їх	 співробітників.	 Це	 важливий	 етап,	 на	 якому	 мають	

базуватися	подальші	рішення	щодо	напрямків	розвитку	органів.		

Для	 того,	 щоб	 проаналізувати	 ефективність	 публічного	 управ-

ління	 необхідно	 дослідити	 критерії	 оцінки	 цієї	 ефективності.	

Загальне	поняття	ефективності	можна	описати	як	рівень	досягнення	

бажаної	 мети,	 або	 співвідношення	 досягнутого	 підсумку	 та	 цілі,	 яка	

була	 поставлена	 на	 початку.	 Щодо	 результативності	 управлінського	

рішення,	то	це	співставлення	досягнутого	ефекти	та	витрат,	які	були	

використані.	 Ефективність	 управління	 це	 абсолютне	 задоволення	

соціально-корисних	 потреб	 за	 найменші	 витрати,	 як	 матеріальних	

ресурсів,	 та	 й	 управлінського	 потенціалу.	 Результативність	
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публічного	 управління	 можна	 оцінити	 з	 трьох	 критеріїв:	 показник	

кінцевих	 підсумків,	 показник	 безпосередніх	 результатів,	 і	 показник	

використаних	фондів.		

Показник	 кінцевих	 підсумків	 має	 відображати	 процес	 «було-

стало»,	тобто	показати	зміни,	які	відбулися	внаслідок	впливу	органу	

влади	 на	 певну	 групу	 населення.	 Це	 можуть	 бути	 як	 кількісні	

висновки	 (наприклад,	 який	 відсоток	 громадян	 користується	 елек-

тронною	чергою,	щоб	потрапити	до	ЦНАПів),	так	і	якісні	(яка	частка	

населення	 має	 відкритий	 постійний	 доступ	 до	 інформації	 щодо	 ро-

боти	 ЦНАПів).	 Показник	 безпосередніх	 результатів	 дає	 оцінку	 саме	

роботі	 органів	 влади,	 вони	 можуть	 проявлятися	 у	 якості	 надання	

публічних	 послуг,	 виконання	 робіт,	 або	 в	 реалізації	 встановлених	

процедур.	 Показник	 використаних	 фондів	 відображає	 результат	 ро-

боти	 держоргану	 в	 умовах	 обмеженого	 кошторису,	 наскільки	 якісно	

та	 досконало	 були	 використані	 бюджетні	 кошти,	 та	 на	 скільки	 це	

відповідає	потребам	суспільства.			

Серед	останніх	популярних	напрямів	публічного	управління	слід	

підкреслити	 концепцію	 ефективного	 управління	 (Good	 Governance).	

Не	 існує	 єдиного	 та	 вичерпного	 визначення	 поняття	 «ефективного	

управління»,	 а	 також	 чіткого	 кордону,	 в	 яких	 сферах	 використо-

вується	цей	принцип.	Термін	використовується	з	великою	гнучкістю,	

це	 є	 перевагою,	 але	 також	 є	 джерелом	 певних	 труднощів	 на	 прак-

тичному	рівні.	Залежно	від	контексту	та	переважаючої	мети,	в	різний	

час	 йшла	 мова	 про	 належне	 управління:	 повне	 дотримання	 прав	

людини,	верховенство	закону,	активна	участь,	партнерство	з	різними	

відомими	 суспільними	 діячами,	 прозорі	 та	 підзвітні	 процеси	 та	 ін-

ститути,	 ефективний	 та	 дієвий	 державний	 сектор,	 легітимність,	

доступ	 до	 інформації,	 політичне	 розширення	 прав	 людей,	 спра-

ведливість,	 вкорінення	 цінності,	 що	 сприяють	 розвитку	 відпові-

дальності	 громадян,	 солідарність	 та	 толерантність.	 Однак	 існує	

думка,	 що	 належне	 управління	 стосується	 політичних	 та	

інституційних	 процесів	 та	 результатів,	 які	 вважаються	 необхідними	

для	 досягнення	 цілей	 розвитку.	 Сповіщалося,	 що	 ефективне	 управ-

ління	 –	 це	 процес,	 коли	 державні	 установи	 взаємодіють	 з	 громад-

ським	 сектором,	 керують	 державними	 ресурсами	 та	 гарантують	

реалізацію	 прав	 людини	 з	 належним	 урахуванням	 верховенства	 за-

кону.	Справжній	 показник	 «ефективного	управління»	–	 це	 рівень,	на	
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який	він	задовольняє	права	людини:	громадянські,	культурні,	еконо-

мічні,	 політичні	 та	 соціальні.	 Ключове	 питання:	 на	 скільки	 реально	

державні	 органи	 гарантують	 право	 на	 здоров'я,	 належне	 житло,	

достатню	 їжу,	 якісну	 освіту,	 справедливе	 правосуддя	 та	 особисту	

безпеку?	 Концепція	 ефективного	 врядування	 включає	 такі	 ознаки	

належного	 управління	 як	 прозорість,	 відповідальність,	 підзвітність,	

участь,	 чуйність	 (до	 потреб	 людей).	 Цей	 задум	 чітко	 пов'язує	

управління	 із	 сприятливим	 середовищем,	 що	 сприяє	 забезпеченню	

прав	 людини	 та	 спонукає	 до	 зростання	 та	 сталого	 людського	

розвитку.	 Підкреслюючи	 важливість	 співробітництва	 в	 галузі	

розвитку	 для	 забезпечення	 ефективного	 управління	 в	 країнах,	 які	

потребують	 зовнішньої	 підтримки,	 така	 ухвала	 визнала	 цінність	

партнерських	підходів	до	співпраці	в	галузі	розвитку.		

Ефективне	 управління	 та	 права	 людини	 взаємопов’язані.	

Принципи	прав	людини	забезпечує	перелік	цінностей	та	акцентує	на	

цьому	 увагу	 керівництв	 урядів	 та	 інших	 політичних	 та	 соціальних	

суб'єктів.	 Також	 запропоновано	 набір	 стандартів	 ефективності.	

Більше	 того,	 принцип	 прав	 людини	 інформує	 про	 важливість	 дій	

щодо	 належного	 врядування.	 З	 іншого	 боку,	 без	 ефективного	

врядування	 права	 людини	 не	 можна	 поважати	 та	 захищати	 стійко.	

Реалізація	прав	людини	покладається	на	сприятливе	середовище.	Це	

включає	 відповідні	 правові	 межі	 та	 інститути,	 а	 також	 політичні,	

управлінські	 та	 адміністративні	 процеси,	 які	 відповідальні	 за	

реалізацію	 прав	 та	 потреб	 населення.	 Зв'язок	 між	 ефективним	

управлінням	та	правами	людини	може	бути	відображений	у	чотирьох	

сферах.	

Демократичні	 інститути.	 Зміни	 цінностей	 в	 галузі	 прав	 людини	

реформа	ефективного	врядування	створює	можливість	громадськості	

брати	 участь	 у	 розробці	 державної	 політики.	 Вони	 також	

встановлюють	 механізми	 включення	 декількох	 соціальних	 груп	 у	

процеси	прийняття	 рішень,	особливо	на	місцевому	 рівні.	 Нарешті,	ці	

перетворення	 можуть	 заохочувати	 громадянське	 суспільство	 та	

місцеві	громади	до	формулювання	та	висловлення	своєї	позиції	щодо	

важливих	для	них	питань.	

Надання	 якісних	 послуг.	 У	 центрі	 надання	 послуг	 для	

громадськості,	 реформи	 ефективного	 управління	 акцентують	 увагу	

на	реалізації	прав	людини,	які	мають	важливе	значення	для	неї,	таких	
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як	 право	 на	 освіту,	 здоров'я	 та	 харчування.	 Перетворення	 можуть	

включати	 механізми	 підзвітності	 та	 прозорості,	 інструменти	 політи-

ки	 для	 забезпечення	 доступності	 та	 прийнятності	 послуг	 для	 всіх,	 а	

також	шляхи	участі	громадськості	у	прийнятті	рішень	в	цих	сферах.	

Верховенство	 права.	 Що	 стосується	 верховенства	 закону	 ефек-

тивне	 управління	 реформує	 законодавство	 та	 допомагає	 установам,	

починаючи	 від	 виконавчої	 гілки,	 до	 судів	 та	 парламентів,	 щоб	 ті	

могли	 результативно	 застосувати	 це	 законодавство.	 Зміни	 такого	

управління	 можуть	 включати	 пропаганду	 правової	 реформи,	 під-

вищення	 обізнаності	 громадськості	 щодо	 національної	 та	 міжнарод-

ної	 правової	 бази	 та	 розбудову	 потенціалу	 чи	 реформування	 інсти-

туцій.	

Антикорупція.	У	боротьбі	з	корупцією	робота	щодо	ефективного	

управління	 покладається	 на	 такі	 принципи,	 як	 звітність,	 прозорість	

та	 участь	 у	 формуванні	 антикорупційних	 заходів.	 Реформи	 можуть	

включати	 створення	 таких	 установ,	 як	 антикорупційні	 комісії,	

створення	 механізмів	 обміну	 інформацією	 та	 моніторинг	 викори-

стання	державних	коштів1.		

Взаємозв'язок	між	ефективним	управлінням,	правами	людини	та	

сталим	розвитком	було	підкреслено	міжнародним	співтовариством	у	

ряді	 декларацій	 та	 інших	 документах	 глобальної	 конференції.	

Наприклад,	Декларація	про	право	на	розвиток	проголошує,	що	кожна	

людська	 людина	 та	 всі	 народи	 «мають	 право	 брати	 участь	 у	

економічному,	 соціальному,	 культурному	 та	 політичному	 розвитку,	

сприяти	 цьому	 та	 користуватися	 ним»2.	 У	 Декларації	 тисячоліття	

світові	 лідери	 підтвердили	 своє	 зобов'язання	 сприяти	 демократії	 та	

зміцненню	 верховенства	 права,	 а	 також	 поважати	 міжнародно	

визнані	 права	 людини	 та	 основні	 свободи,	 включаючи	 право	 на	

розвиток3.		

                                                           
1	 Good	 Governance	 and	 Human	 Rights	 URL:	 https://www.ohchr.org/EN/Issues/Develop-
ment/GoodGovernance/Pages/GoodGovernanceIndex.aspx	(дата	звернення:	02.02.2020).	
2	 ДЕКЛАРАЦИЯ	 О	 ПРАВЕ	 НА	 РАЗВИТИЕ.	 Принята	 резолюцией	 41/128	 Генеральной	
Ассамблеи	 от	 4	 декабря	 1986	 года.	 URL:	 https://zakon.rada.gov.ua/-
laws/show/995_301#Text	(дата	звернення:	05.02.2020).	
3	 Декларация	 тысячелетия	 Организации	 Объединенных	 Наций.	 Утверждена	
резолюцией	 55/2	 Генеральной	 Ассамблеи	 от	 8	 сентября	 2000	 года.	 URL:	
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_621#Text	(дата	звернення:	05.02.2020).	



253	

З	 точки	 зору	 прав	 людини	 концепція	 ефективного	 управління	

може	бути	пов'язана	з	принципами	та	правами,	викладеними	в	основ-

них	 міжнародних	 документах	 з	 прав	 людини.	 Стаття	 21	 Загальної	

декларації	 прав	 людини	 визнає	 можливість	 кожної	 людини	 на	

прийняття	участі	в	управлінні	своєю	державою,	а	стаття	28	зазначає,	

що	кожен	має	право	на	соціальний	та	міжнародний	порядок,	завдяки	

якому	 права	 та	 свободи,	 викладені	 в	 Декларації,	 можуть	 бути	

повністю	 реалізовані.	 Міжнародний	 пакт	 про	 громадянські	 і	

політичні	 права	 містить	 мову,	 яка	 більш	 конкретна	 щодо	 обов'язків	

та	 ролі	 урядів	 у	 забезпеченні	 поваги	 та	 реалізації	 всіх	 прав	 людини.	

Стаття	 2	 Міжнародного	 пакту	 про	 громадянські	 та	 політичні	 права	

вимагає	 від	 держав-учасниць	 поважати	 та	 забезпечувати	 права,	

визнані	 Пактом,	 та	 вживати	 необхідних	 заходів	 для	 здійснення	 цих	

прав.	 Зокрема,	 держави	 повинні	 забезпечити	 ефективний	 засіб	

захисту	 свої	 громадян	 при	 порушенні	 їх	 прав,	 а	 також	 забезпечити	

справедливий	та	ефективний	судовий	чи	адміністративний	механізм	

визначення	 прав	 людини	 чи	 їх	 порушення1.	 Відповідно	 до	

Міжнародного	 пакту	 про	 економічні,	 соціальні	 та	 культурні	 права,	

держави	 зобов'язані	 вжити	 заходів	 для	 поступового	 досягнення	

повної	реалізації	прав	людини.	

Органи	 моніторингу	 договорів	 щодо	 прав	 людини	 приділили	

деяку	 увагу	 різним	 елементам	 належного	 управління.	 Загалом	 у	

коментарі	№	12	щодо	права	на	їжу	Комітет	з	економічних,	соціальних	

та	культурних	прав	заявив,	що	«належне	управління	є	важливим	для	

реалізації	 всіх	 прав	 людини,	 включаючи	 усунення	 бідності	 та	

забезпечення	 задовільної	 життєдіяльності	 для	 всіх».	 Комітет	 з	 прав	

дитини	 неодноразово	 розглядав	 питання	 спроможності	 урядів	

координувати	 політику	 в	 інтересах	 дитини	 та	 питання	 децентра-

лізації	послуг	та	вироблення	політики.	Він	також	розглянув	корупцію	

як	 основну	 перешкоду	 для	 досягнення	 цілей	 Конвенції.	 Комітет	 з	

прав	 людини,	 як	 правило,	 вирішує	 питання,	 пов'язані	 із	

забезпеченням	належних	засобів	правового	захисту,	належним	чином	

та	 справедливим	 судовим	 процесом	 у	 контексті	 здійснення	

правосуддя	 в	 кожній	 державі.	 Він	 регулярно	 підкреслює	 важливість	
                                                           
1	 Міжнародний	 пакт	 про	 громадянські	 і	 політичні	 права.	 Ратифіковано	 Указом	
Президії	 Верховної	 Ради	 Української	 РСР	 N	 2148-VIII	 від	 19.10.73.	 URL:	
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text	(Дата	звернення	12.02.2020)	
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незалежних	 та	 компетентних	 суддів	 для	 належного	 захисту	 прав,	

викладених	у	Конвенції.	

Запровадити	 систему	 управління	 якістю	 -	 стратегічне	 рішення	

організації,	 яке	 може	 допомогти	 поліпшити	 її	 загальну	 дієвість	 та	

забезпечити	 міцну	 основу	 для	 ініціатив	 щодо	 сталого	 розвитку.	 31	

жовтня	 2018	 року	 в	 Херсонській	 обласній	 адміністрації	 було	

підписане	 розпорядження	 про	 створення	 робочої	 групи	 із	 забезпе-

чення	 функціонування	 в	 апараті	 обласної	 державної	 адміністрації	

системи	 управління	 якістю,	 з	 метою	 забезпечення	 належного	

функціонування	 системи	 управління	 якістю	 в	 апараті	 обласної	

державної	адміністрації	у	відповідності	з	ДСТУ	.	Поняття	та	принципи	

управління	 якості,	 описані	 в	 цьому	 стандарті,	 дають	 змогу	

вирішувати	 проблеми,	 які	 ставить	 перед	 ними	 суспільство,	 що	 дуже	

змінилося	 за	 останні	 роки.	 Соціум,	 для	 якого	 сьогодні	 функціонує	

адміністрація,	 характеризується	 швидкими	 темпами	 змін,	 глоба-

лізації,	 та	 перетворенням	 знань	 на	 головний	 ресурс.	 Якість	 роботи	

адміністрації	має	не	лише	задовольняти	потереби	користувачів,	але	і	

створювати	загальну	репутацію	організації.	Цей	стандарт	побудовано	

на	 принципах	 управління	 якістю,	 описаних	 в	 ISO	 9000.	 Описи	

охоплюють	 виклад	 кожного	 принципу,	 обґрунтування	 важливості	

принципу	 для	 організації,	 деякі	 приклади	 вигод,	 пов’язаних	 з	

принципом,	а	також	приклади	типових	дій	для	поліпшування	дієвості	

організації	під	час	застосовування	принципу.	

Принципи	 управління	 якістю	 такі:	 орієнтація	 на	 замовника;	

лідерство;	 задіяність	 персоналу;	 процесний	 підхід;	 поліпшення;	

прийняття	 рішень	 на	 підставі	 фактичних	 даних;	 керування	

взаємовідносинами.	 Цей	 стандарт	 сприяє	 прийняттю	 процесного	

підходу	 під	 час	 розробляння,	 запроваджування	 та	 поліпшування	

результативності	 системи	 управління	 якістю	 для	 підвищення	

задоволеності	 замовника	 виконанням	 його	 вимог.	 Розуміння	 та	

керування	 взаємопов’язаними	 процесами	 як	 системою	 сприяє	

результативності	 та	 ефективності	 організації	 в	 досягненні	 її	

запланованих	 результатів.	 Цей	 підхід	 дає	 змогу	 організації	

контролювати	взаємозв’язки	та	взаємозалежності	процесів	системи	з	

тим,	 щоб	 уможливити	 підвищення	 загальної	 дієвості	 організації.	

Процесний	 підхід	 передбачає	 систематичне	 визначання	 процесів	 і	 їх	

взаємодій	 та	 керування	 ними	 з	 тим,	 щоб	 досягати	 запланованих	
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результатів	 відповідно	 до	 політики	 у	 сфері	 якості	 та	 стратегічного	

напрямку	 організації.	 Застосування	 процесного	 підходу	 в	 межах	

системи	управління	якістю	уможливлює:	

1) розуміння	та	постійне	задоволення	вимог;	

2) розглядання	 процесів	 з	 погляду	 створювання	 додаткових	

цінностей;	

3) досягнення	результативного	функціювання	процесів;	

4) поліпшування	 процесів	 на	 основі	 оцінювання	 даних	 та	

інформації.	

Ключовою	концепцією	політики	у	сфері	якості	2020	року	є	безпе-

рервне	вдосконалення	та	оптимізація	управлінських	процесів.	Голов-

ною	 метою	 роботи	 апарату	 Херсонської	 обласної	 державної	 адмі-

ністрації	є	системне	та	високопрофесійне	організаційне	забезпечення	

управлінської	 діяльності	 з	 метою	 ефективного	 виконання	 обласною	

державною	 адміністрацією	 функцій	 та	 завдань	 у	 найкоротші	 або	

встановлені	терміни,	при	найкращому	використанні	ресурсів:	фінан-

сових,	 кадрових,	 матеріальних,	 інформаційних	 та	 інших.	 Політика	 у	

сфері	 якості	 ґрунтується	 на	 таких	 основних	 принципах	 діяльності:		

чітке	 виконання	 вимог	 внутрішніх	 документів	 системи	 управління	

якістю,	 державних	 стандартів	 та	 інших	 нормативних	 документів;	

залучення	 працівників	 до	 управління	 якістю;	 процесний	 підхід	 -	

управління	діяльністю	та	ресурсами	як	процесом;	системний	підхід	-	

управління	 діяльністю	 як	 системою	 взаємозв’язаних	 процесів;	

розвиток	 працівників,	 підвищення	 їхньої	 компетентності	 та	 моти-

вації;	постійне	покращення	діяльності.		

Апарат	 Херсонської	 обласної	 державної	 адміністрації	 у	 своїй	

повсякденній	 діяльності	 задовольняє	 вимоги	 та	 завойовує	 довіру	

стейкхолдерів,	 забезпечуючи	 функціонування	 всіх	 процесів,	 пов'я-

заних	із	системою	управління	якістю,	спрямовуючи	свій	потенціал	на	

створення	 належного	 середовища,	 яке	 повною	 мірою	 здатне	

задовольнити	 потреби	 замовників;	 запровадження	 ефективної	

структури	організації,	яка	б	забезпечувала	координацію	діяльності	та	

ефективну	взаємодію	підрозділів	і	посадових	осіб	установи;	встанов-

лення	правил	діяльності	–	регламентування	діяльності,	розроблення	

та	 прийняття	 відповідних	 документів;	 добір	 та	 професійну	

підготовку	 персоналу;	 контроль	 за	 виконанням	 планів;	 визначення	

алгоритмів	 для	 виконання	 відповідних	 видів	 робіт;	 управління	
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ризиками	 і	 можливостями	 для	 підвищення	 дієвості	 та	 поліпшення	

результативності	 системи	 управління	 якістю;	 постійне	 вдоско-

налення	системи	управління	якістю.		

У	 2020	 році	 перед	 апаратом	 Херсонською	 обласною	 державною	

адміністрацією	 стоять	 кількісні	 цілі	 у	 різних	 сферах,	 зокрема:	

відповідальність	керівництва,	 моніторинг	діяльності	 та	 безперервне	

вдосконалення,	 інформування	 громадськості,	 управління	 персо-

налом,	 господарське	 забезпечення,	 рівень	 задоволеності	 інформа-

ційно-технічними	 ресурсами,	 розгляд	 звернень	 громадян,	 організа-

ційна	 робота,	 розгляд	 документів	 вищих	 органів	 виконавчої	 влади,	

організацій,	 підприємств	 та	 установ	 з	 питань	 діяльності	 місцевих	

державних	 адміністрацій,	 правове	 забезпечення,	 протидія	 та	 запобі-

гання	 корупції,	 мобілізаційна	 підготовка	 та	 мобілізація,	 матеріальна	

допомога	працівникам,	електронний	документообіг,	ведення	Держав-

ного	реєстру	виборців.	

Таблиця 2 – Кількісні цілі за показниками процесів системи 

управління якістю в апараті  

Херсонської  обласної державної адміністрації на 2020 рік 

Відповідальність	керівництва	

Показник	 Кількісні	цілі	

Рівень	задоволеності	працівників,	бал	 9	з	10	

Відсоток	виконання	планів	роботи,	%	 100	

Рівень	виконання	кошторису	на	утримання,	%	 100	

Управління	персоналом	

Показник	 Кількісні	цілі	

Плинність	персоналу	апарату	ХОДА,	%	 20	

Підвищення	 кваліфікації	 державних	 службовців	

апарату	ХОДА,	%	

100	

Проведення	 оцінювання	 результатів	 службової	

діяльності,	%	

100	

Розгляд	звернень	громадян	

Показник	 Кількісні	цілі	

Частка	 повторних	 звернень	 до	 загальної	 кількості	

звернень,	%	

0	

Частка	звернень,	виконаних	у	встановлені	терміни,	

%	

100	
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Продовження	табл.	2	

Протидія	та	запобігання	корупції	

Показник	 Кількісні	цілі	

Відсутність	 корупційних	правопорушень	з	 боку	 пра-

цівників	

так	

Здійснення	 контролю	 за	 дотриманням	 антикоруп-

ційного	законодавства	в	апараті	обласної	державної	

адміністрації	та	її	структурних	підрозділах,	%	

100	

Електронний	документообіг	

Показник	 Кількісні	цілі	

Запровадження	 процедури	 створення,	 погодження	 і	

реєстрації	 доручень	 голови	 обласної	 державної	

адміністрації	в	системі	електронного	документообігу	

АСКОД,	%	

100	

Зменшення	 кількості	 документів	 у	 паперовому	

вигляді,	%	

80	

  

Таким	 чином,	 до	 кінця	 2020	 року	 Херсонська	 обласна	 державна	

адміністрація	 має	 покращити	 якість	 своєї	 роботи,	 що	 потягне	 за	 со-

бою	 більш	 якісне	 обслуговування	 та	 вищий	 рівень	 якості	 надання	

послуг.	 Це	 буде	 гарним	 результатом	 як	 для	 мешканців	 області,	 так	 і	

для	самої	адміністрації,	адже	це	підвищить	її	репутацію	в	очах	вищих	

державних	органах.	А	для	 громадян	 стане	приводом	 пишатися	своїм	

населеним	пунктом	та	не	боятися	брати	участь	в	розвитку	та	покра-

щенні	свого	міста.	

Державний	 службовець	 має	 служити	 народові,	 а	 не	 конкретній	

особі.	 Коли	 людина	 займає	 посаду	 в	 державному	 органі,	 то	 вона	

повинна	усвідомити	те,	що	її	основний	обов'язок	працювати	на	благо	

країни	та	громадян.	І	будь-яка	протиправна	дія,	яка	суперечить	цьому	

принципу,	 є	 злочином.	 Особа	 повинна	 бути	 патріотом,	 бажати,	 щоб	

країна	 розвивалась,	 а	 якість	 життя	 громадян	 була	 високою.	 Держав-

ний	 службовець	 має	 знати	 власні	 права	 та	 сумлінно	 виконувати	

обов'язки,	 дотримуватись	 чинного	 законодавства.	 Посадовець,	 як	

будь-який	працівник,	має	нести	відповідальність	за	те,	що	він	робить.	

Представник	 держави	 повинен	 розуміти,	 що	 коли	 він	 буде	 пору-

шувати	 закон,	 то	 це	 вважатиметься	 злочином,	 за	 який	 він	 буде	

відповідати.	Та	найголовніше	–	посадовець	має	любити	свою	роботу,	

мати	бажання	туди	йти,	та	натхнення	змінювати	свою	країну.	
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На	 основі	 проведеного	 дослідження	 можна	 зробити	 наступні	

висновки.	

1.	Процес	становлення	публічного	управління	в	Україні	повинен	

відповідати	світовим	рейтингам	та	тенденціям,	які	роблять	акцент	на	

публічності	 влади.	 Через	 те	 трансформуються	 завдання	 та	 функції	

державного	управління:	якщо	раніше	під	управлінням	розуміли	лише	

діяльність	 вищих	 державних	 органів,	 то	 зараз	 це	 згуртована	 праця	

державного	управління,	місцевого	самоврядування	та	громадян.	Для	

ефективної	 реалізації	 публічного	 управління	 слід	 також	 дотриму-

ватися	 принципів:	 верховенство	 закону,	 об’єктивність	 прийняття	

рішень,	 пропорційність,	 службова	 співпраця,	 ефективність.	 Органи	

публічної	 влади	 несуть	 відповідальність	 за	 виробництво	 публічних	

послуг,	 тим	 самим	 мають	 поліпшувати	 та	 спрощувати	 життя	 насе-

лення.	 Тому	 для	 ефективної	 реалізації	 публічного	 управління	

необхідне	якісне	кадрове	забезпечення.	Слід	звернути	увагу	на	рівень	

підготовки	 персоналу,	 а	 також	 зосередити	 зусилля	 на	 підвищення	

кваліфікації	 працюючих	 службовці.	 Важливим	 етапом	 є	 підбір	

персоналу	-	кадровій	службі	необхідно	дізнатися	які	досягнення	має	

претендент	 та	 які	 цілі	 ставить	 перед	 собою	 на	 цьому	 пості.	 Головне	

завдання	 органів	 публічної	 влади	 це	 задоволення	 населення	 та	

підвищення	якості	життя	на	певній	території,	тому	робота	державних	

службовців	з	 надання	публічних	послуг	є	 дуже	 важливою.	 Оцінивши	

якість	роботи	органів,	необхідно	прийняти	рішення	щодо	напрямків	

розвитку	установ.		

2.	 Серед	 останніх	 популярних	 напрямів	 публічного	 управління	

слід	 підкреслити	 концепцію	 ефективного	 управління	 (Good	 Gover-

nance).	 Концепція	 ефективного	 врядування	 включає	 такі	 ознаки	

належного	 управління	 як	 прозорість,	 відповідальність,	 підзвітність,	

участь,	 чуйність.	 Взаємозв'язок	 між	 ефективним	 управлінням,	 пра-

вами	 людини	 та	 сталим	 розвитком	 було	 підкреслено	 міжнародним	

співтовариством	 у	 ряді	 декларацій	 та	 інших	 документах	 глобальної	

конференції.	

3.	Запровадити	систему	управління	якістю	-	стратегічне	рішення	

організації,	 яке	 може	 допомогти	 поліпшити	 її	 загальну	 дієвість	 та	

забезпечити	міцну	основу	для	ініціатив	щодо	сталого	розвитку,	таку	

ж	систему	запровадила	Херсонська	обласна	державна	адміністрація	у	

2018	 році.	 Головною	 метою	 роботи	 апарату	 Херсонської	 обласної	
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державної	 адміністрації	 є	 системне	 та	 високопрофесійне	 організа-

ційне	 забезпечення	 управлінської	 діяльності	 з	 метою	 ефективного	

виконання	обласною	державною	адміністрацією	функцій	та	завдань	у	

найкоротші	 або	 встановлені	 терміни	 при	 найкращому	 використанні	

ресурсів:	 фінансових,	 кадрових,	 матеріальних,	 інформаційних	 та	

інших.	
	

	

4.3. Горизонтальна взаємодія в системі публічної влади:  
соціальна мобілізація населення задля сталого розвитку 

громад 1 
 

Децентралізація	 та	 реформа	 державного	 управління	 є	

першочерговими	 реформами,	 прописаними	 в	 Стратегії	 сталого	

розвитку	 «Україна	 –	 2020»,	 і	 основними	 задачами	 у	 рамках	 цієї	

реформи	 визначено	 побудову	 прозорої	 системи	 державного	

управління,	 створення	 професійного	 інституту	 державної	 служби,	

забезпечення	 її	 ефективності.	 Результатом	 впровадження	 реформи,	

як	 констатується	 в	 Стратегії,	 має	 стати	 створення	 ефективної,	

прозорої,	 відкритої	 та	 гнучкої	 структури	 публічної	 адміністрації	 із	

застосуванням	новітніх	інформаційно-комунікативних	технологій	(е-

урядування),	яка	здатна	виробляти	і	реалізовувати	цілісну	державну	

політику,	 спрямовану	 на	 суспільний	 сталий	 розвиток	 і	 адекватне	

реагування	 на	 внутрішні	 та	 зовнішні	 виклики2.	 У	 цьому	 контексті	

важливим	є	дослідження	горизонтальної	взаємодії	всередині	системи	

державного	управління,	між	ключовими	акторами	моделі	державного	

управління	з	урахуванням	інтересів	громадян	та	задля	перетворення	

держави	в	сервісну.	

Проблемам	розвитку	моделей	державного	управління,	зокрема	з	

дослідженням	 горизонтальних	 зв’язків	 між	 їх	 учасниками	 у	

вітчизняному	 наковому	 дискурсі	 присвячено	 хоч	 і	 не	 так	 багато	

робіт3,	 проте	 дата	 їх	 публікації	 свідчить,	 що	 інтерес	 до	 цієї	 теми	 не	
                                                           
1	Автори	підрозділу:	Чечель А.О.,	Зелінська М.М.,	Донецький	державний	 університет	
управління,	м.	Маріуполь,	Україна.	
2	 Про	 Стратегію	 сталого	 розвитку	 “Україна–2020”:	 Указ	 Президента	 України	 від	 12	
січ.	 2015	 р.	 №	 5/2015.	 URL:	 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5/2015	 (дата	
звернення	23.05.2020)	
3	 Система	 публічного	 управління	 в	 умовах	 децентралізації	 влади:	 механізми	
горизонтальної	 взаємодії	 :	 монографія	 /	 Л.	 Л.	 Приходченко,	 С.	 Є.	 Саханєнко,	 П.	 І.	
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згасає	 протягом	 останнього	 десятиліття	 і	 аспекти	 горизонтальної	

взаємодії	 в	 системі	 публічної	 влади	 вивчаються	 все	 частіше	 на	

конкретних	прикладах	по	мірі	розвитку	громадянського	суспільства	в	

нашій	 країні.	 Дана	 розвідка	 присвячена	 взаємовідносинам	 місцевих	

державних	 адміністрацій	 з	 територіальними	 органами	 виконавчої	

влади.	 Як	 зазначають	 фахівці,	 така	 взаємодія	 є	 центральною	 та	

найгострішою	 проблемою	 територіальної	 організації	 влади	 в	

Україні1.		

Правовою	 основою	 цих	 взаємовідносин	 є	 ст.	 2	 Закону	 України	

«Про	 місцеві	 державні	 адміністрації»2.	 Зазначена	 взаємодія	 включає	

наступні	складові.	

По-перше,	голови	місцевих	державних	адміністрацій	взаємодіють	

з	 представницькими	 органами	 місцевого	 самоврядування3.	 Зокрема,	

вони	 володіють	 правом	 скликати	 сесії	 районної	 та	 обласної	 ради,	

вносити	пропозиції	щодо	питань	на	розгляд	будь-якої	місцевої	ради.	

Постійні	 комісії	 місцевої	 ради	 вивчають	 діяльність	 місцевих	

державних	 адміністрацій	 з	 питань	 місцевого	 самоврядування,	

подають	 за	 результатами	 перевірки	 рекомендації	 на	 їх	 розгляд.	

Депутат	 має	 право	 звернутися	 із	 запитом	 до	 голови	 місцевої	

державної	адміністрації	з	питань,	віднесених	до	відання	ради.	Голови	

місцевих	 державних	 адміністрацій,	 їх	 заступники,	 керівники	

структурних	 підрозділів	 місцевої	 державної	 адміністрації	 або	 їх	

представники	 мають	 право	 бути	 присутніми	 на	 засіданнях	 органів	

                                                                                                                                                                                          

Надолішній	та	 ін.	 ;	 за	заг.	ред.	 Л.	Л.	Приходченко.	 Одеса	 :	ОРІДУ	НАДУ,	2017.	 332	с.;	
Бакуменко	 В.	 Д.	 Базові	 моделі	 науково	 обґрунтованого	 управління	 в	 соціальних	
системах.	Наук.- інформ. вісн. з держ. упр.	Київ:	НАДУ.	Вип.1.	2010.	С.	34–39;	Ісаєнко	І.	
І.	 Теорія	 управлінських	 мереж	 як	 підґрунтя	 дослідження	 управлінських	 зв’язків	 у	
системі	 державного	 управління	 /	Актуальні	 проблеми	 державного	 управління	 :	 зб.	
наук.	пр.	ОРІДУ.	–	Одеса	:	ОРІДУ	НАДУ,	2008.	Вип.	4	(35).	С.	215–223;	Онупрієнко	А.	М.	
Проблеми	 взаємодії	 органів	 самоорганізації	 населення	 та	 органів	 місцевого	
самоврядування.	  Форум права.	 2012.	 №	 4.	 С.	 706–710;	 Панченко	 Т.	 В.	 Принцип	
субсидіарності	 у	 взаємовідносинах	 «влада	 –	 громадянське	 суспільство	 –	 місцеве	
самоврядування»	 /	 Науковий	 часопис	 НПУ	 ім.	 М.	 П.	 Драгоманова.	 Серія	 22:	
«Політичні	 науки	 та	 методика	 викладання	 соціальнополітичних	 дисциплін».	 2011.	
Вип.	5.	С.	62–67.	
1	 Система	 публічного	 управління	 в	 умовах	 децентралізації	 влади:	 механізми	
горизонтальної	взаємодії	:	монографія…	
2	 Закон	 України	 «Про	 місцеві	 державні	 адміністрації»	 від	 09.04.1999	 №	 586-XIV.	
Відомості	Верховної	Ради	України	(ВВР).	1999.	№	20-21.	Ст.	190.	
3	Про	Стратегію	сталого	розвитку	“Україна–2020”…	С.	145.	
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місцевого	 самоврядування	 та	 бути	 вислуханими	 з	 питань,	 що	

стосуються	їх	компетенції.		

По-друге,	 місцеві	 державні	 адміністрації	 поряд	 з	 іншими	

органами	 виконавчої	 влади	 здійснюють	 контроль	 за	 делегованими	

повноваженнями	 виконавчих	 органів	 сільських,	 селищних,	 міських	

рад,	 закріплених	 відповідними	 законами.	 Контроль	 здійснюється	

шляхом	 аналізу	 актів	 органів	 місцевого	 самоврядування,	 надання	

органами	 місцевого	 самоврядування	 інформації	 про	 виконання	

делегованих	 повноважень	 органів	 виконавчої	 влади,	 проведення	

перевірок	 діяльності	 виконавчих	 органів	 сільських,	 селищних,	

міських	рад.	Місцеві	держадміністрації	розробляють	та	затверджують	

щорічні	 плани	 здійснення	 контролю.	 При	 цьому	

райдержадміністрації	 контролюють	 здійснення	 виконавчими	

органами	 сільських,	 селищних	 і	 міських	 рад	 (міст	 районного	

значення),	 розташованих	 на	 території	 району,	 делегованих	

повноважень	 органів	 виконавчої	 влади,	 а	 облдержадміністрації	

контролюють	 здійснення	 виконавчими	 органами	 міських	 (міст	

обласного	 значення)	 рад	 делегованих	 повноважень	 органів	

виконавчої	 влади.	 Облдержадміністрації	 також	 мають	 право	

безпосередньо	 контролювати	 здійснення	 виконавчими	 органами	

сільських,	 селищних	 і	 міських	 рад	 (міст	 районного	 значення),	

розташованих	 на	 відповідній	 території,	 делегованих	 повноважень	

органів	 виконавчої	 влади.	 У	 разі	 коли	 сільський,	 селищний,	 міський	

голова	 порушує	 Конституцію	 або	 закони	 України,	 права	 і	 свободи	

громадян,	 не	 забезпечує	 здійснення	 делегованих	 повноважень	

органів	 виконавчої	 влади,	 перешкоджає	 здійсненню	 контролю	 за	 їх	

виконанням	 та	 в	 інших	 випадках,	 орган,	 що	 здійснює	 контроль,	

порушує	у	встановленому	порядку	питання	про	його	відповідальність	

згідно	 із	 законодавством.	 Копії	 актів	 органів	 місцевого	

самоврядування,	 прийнятих	 з	 питань	 здійснення	 делегованих	

повноважень	 органів	 виконавчої	 влади,	 протягом	 10	 днів	 з	 дня	 їх	

прийняття	 надсилаються	 до	 органу,	 що	 здійснює	 контроль.	 У	 разі	

виявлення	 невідповідності	 акта	 органу	 місцевого	 самоврядування,	

прийнятого	 з	 питань	 здійснення	 делегованих	 повноважень	 органів	

виконавчої	 влади,	 законодавству	 орган,	 що	 здійснює	 контроль,	

протягом	 трьох	 місяців	 надсилає	 органу	 місцевого	 самоврядування	

повідомлення	 про	 невідповідність	 акта.	 Виконавчі	 органи	 сільських,	
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селищних,	міських	рад	 один	раз	на	півріччя	надсилають	 інформацію	

про	 виконання	 делегованих	 повноважень	 органів	 виконавчої	 влади	

до	 органів,	 що	 здійснюють	 контроль.	 Форму	 такої	 інформації	

затверджує	 керівник	 органу,	 що	 здійснює	 контроль.	 На	 вимогу	

органу,	що	здійснює	контроль,	виконавчі	органи	сільських,	селищних,	

міських	 рад	 мають	 надавати	 інформацію	 про	 виконання	 окремих	

делегованих	повноважень1.		

По-третє,	 при	 делегуванні	 органами	 спільної	 компетенції	

територіальних	 громад	 –	 обласними	 та	 районними	 радами	 низки	

повноважень	 відповідним	 місцевим	 державним	 адміністраціям.	

Відповідно	 до	 ст.	 44	 Закону	 України	 «Про	 місцеве	 самоврядування	 в	

Україні»	 районні,	 обласні	 ради	 делегують	 відповідним	 місцевим	

державним	адміністраціям	наступні	повноваження:		

1)	 підготовка	 і	 внесення	 на	 розгляд	 ради	 проектів	 програм	

соціально-економічного	та	культурного	розвитку	відповідно	районів	

і	областей,	цільових	програм	з	інших	питань,	а	в	місцях	компактного	

проживання	 національних	 меншин	 –	 також	 програм	 їх	

національнокультурного	розвитку,	проектів	рішень,	інших	матеріалів	

з	 питань,	 передбачених	 цією	 статтею;	 забезпечення	 виконання	

рішень	ради;		

2)	підготовка	пропозицій	до	програм	соціально-економічного	 та	

культурного	 розвитку	 відповідно	 областей	 та	 загальнодержавних	

програм	 економічного,	 науково-технічного,	 соціального	 та	

культурного	розвитку	України;		

3)	 забезпечення	 збалансованого	 економічного	 і	 соціального	

розвитку	 відповідної	 території,	 ефективного	 використання	

природних,	трудових	і	фінансових	ресурсів;		

4)	підготовка	і	подання	до	відповідних	органів	виконавчої	влади	

фінансових	показників	і	пропозицій	до	проекту	Державного	бюджету	

України;		

5)	 сприяння	 інвестиційній	 діяльності	 на	 території	 району,	

області;		

                                                           
1	 Про	 затвердження	 Порядку	 контролю	 за	 здійсненням	 органами	 місцевого	
самоврядування	 делегованих	 повноважень	 органів	 виконавчої	 влади:	 Постанова	
Кабінету	 Міністрів	 України	 №	 339	 від	 09	 березня	 1999	 р.	 URL:	
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/339-99-%D0%BF	(Дата	звернення	15.05.2020)	
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6)	об’єднання	на	договірних	засадах	коштів	підприємств,	установ	

та	організацій,	розташованих	на	відповідній	території,	 і	населення,	а	

також	 бюджетних	 коштів	 на	 будівництво,	 реконструкцію,	 ремонт	 та	

утримання	 на	 пайових	 засадах	 об’єктів	 соціальної	 і	 виробничої	

інфраструктури,	 шляхів	 місцевого	 значення,	 на	 капітальний	 та	

поточний	ремонт	вулиць	і	доріг	населених	пунктів	та	інших	доріг,	які	

є	 складовими	 автомобільних	 доріг	 державного	 значення	 (як	

співфінансування	на	договірних	засадах)	та	на	заходи	щодо	охорони	

праці	та	охорони	навколишнього	природного	середовища;		

7)	 залучення	 в	 порядку,	 встановленому	 законом,	 підприємств,	

установ	та	організацій,	які	не	належать	до	комунальної	власності,	до	

участі	в	обслуговуванні	населення	відповідної	території,	координація	

цієї	роботи;		

8)	 затвердження	 маршрутів	 і	 графіків	 руху	 місцевого	

пасажирського	 транспорту	 незалежно	 від	 форм	 власності,	

узгодження	 цих	 питань	 стосовно	 транзитного	 пасажирського	

транспорту;		

9)	 підготовка	 питань	 про	 визначення	 у	 встановленому	 законом	

порядку	 території,	 вибір,	 вилучення	 (викуп)	 і	 надання	 землі	 для	

містобудівних	потреб,	визначених	містобудівною	документацією;		

10)	 організація	 охорони,	 реставрації,	 використання	 пам’яток	

історії	та	культури,	архітектури	і	містобудування,	палацовопаркових,	

паркових	та	садибних	комплексів,	природних	заповідників	місцевого	

значення;		

11)	 підготовка	 висновків	 щодо	 проектів	 місцевих	 містобудівних	

програм	 відповідних	 адміністративно-територіальних	 одиниць,	 що	

затверджуються	сільськими,	селищними,	міськими	радами;		

12)	 видача	 замовникам	 відповідно	 до	 законодавства	

містобудівних	 умов	 і	 обмежень	 забудови	 земельних	 ділянок	 за	

межами	населених	пунктів;		

13)	 забезпечення	 відповідно	 до	 законодавства	 розвитку	 науки,	

усіх	 видів	 освіти,	 охорони	 здоров’я,	 культури,	 фізичної	 культури	 і	

спорту,	 туризму;	 сприяння	 відродженню	 осередків	 традиційної	

народної	 творчості,	 національно-культурних	 традицій	 населення,	

художніх	 промислів	 і	 ремесел,	 роботі	 творчих	 спілок,	

національнокультурних	 товариств,	 асоціацій,	 інших	 громадських	 та	
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неприбуткових	 організацій,	 які	 діють	 у	 сфері	 освіти,	 охорони	

здоров’я,	культури,	фізичної	культури	і	спорту,	сім’ї	та	молоді;		

14)	підготовка	і	подання	на	затвердження	ради	пропозицій	щодо	

організації	 територій	 і	 об’єктів	 природно-заповідного	 фонду	

місцевого	 значення	 та	 інших	 територій,	 що	 підлягають	 особливій	

охороні;	 внесення	 пропозицій	 до	 відповідних	 державних	 органів	

щодо	оголошення	природних	та	інших	об’єктів,	що	мають	екологічну,	

історичну,	 культурну	 або	 наукову	 цінність,	 пам’ятками	 історії	 або	

культури,	 які	 охороняються	 законом,	 підготовка	 і	 подання	 на	

затвердження	 ради	 пропозицій	 щодо	 оголошення	 в	 місцях	 масового	

розмноження	та	вирощування	потомства	дикими	тваринами	«сезону	

тиші»	з	обмеженням	господарської	діяльності	та	добуванням	об’єктів	

тваринного	світу;		

15)	 вжиття	 необхідних	 заходів	 щодо	 ліквідації	 наслідків	

надзвичайних	 ситуацій	 відповідно	 до	 закону,	 інформування	 про	 них	

населення,	залучення	в	установленому	законом	порядку	до	цих	робіт	

підприємств,	установ	та	організацій,	а	також	населення;		

16)	 координація	 на	 відповідній	 території	 діяльності	 місцевих	

землевпорядних	органів;		

17)	 здійснення	 контролю	 за	 використанням	 коштів,	 що	

надходять	 у	 порядку	 відшкодування	 втрат	 сільськогосподарського	 і	

лісогосподарського	 виробництва,	 пов’язаних	 із	 вилученням	

(викупом)	земельних	ділянок;		

18)	 забезпечення	 виконання	 заходів	 з	 відстеження	

результативності	 регуляторних	 актів,	 прийнятих	 районними,	

обласними	радами1.		

Крім	зазначених	повноважень	обласні	ради	делегують	обласним	

державним	адміністраціям	такі	повноваження:		

1)	 визначення	 відповідно	 до	 закону	 розміру	 відрахувань	

підприємствами,	 установами	 та	 організаціями,	 що	 надходять	 на	

розвиток	шляхів	загального	користування	в	області;		

2)	погодження	у	випадках,	передбачених	законом,	з	відповідними	

сільськими,	 селищними,	 міськими	 радами	 питань	 щодо	 розподілу	

                                                           
1	Про	місцеве	самоврядування	в	Україні:	Закон	України	від	21.05.1997	№	280	1995	//	
ВВР	України.	1998.	№	48.	Ст.	292.	
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коштів	за	використання	природних	ресурсів,	які	надходять	до	фондів	

охорони	навколишнього	природного	середовища;		

3)	 підготовка	 проектів	 рішень	 про	 віднесення	 лісів	 до	 категорії	

захисності,	 а	 також	 про	 поділ	 лісів	 за	 розрядами	 такс	 у	 випадках	 і	

порядку,	передбачених	законом;		

4)	 прийняття	 у	 встановленому	 законом	 порядку	 рішень	 про	

заборону	 використання	 окремих	 природних	 ресурсів	 загального	

користування;		

5)	 визначення	 відповідно	 до	 законодавства	 режиму	 викори-

стання	територій	рекреаційних	зон;		

6)	затвердження	для	підприємств,	установ	та	організацій,	розта-

шованих	 на	 відповідній	 території,	 лімітів	 викидів	 і	 скидів	

забруднюючих	 речовин	 у	 довкілля	 та	 лімітів	 розміщення	 відходів	 у	

випадках,	передбачених	законом.		

По-четверте,	 контроль	 з	 боку	 обласних	 та	 районних	 рад	

виконання	 делегованих	 повноважень	 місцевим	 державним	

адміністраціям.	 Місцеві	 державні	 адміністрації	 є	 підзвітними	

відповідним	 районним,	 обласним	 радам	 у	 виконанні	 програм	

соціальноекономічного	 і	 культурного	 розвитку,	 районних,	 обласних	

бюджетів,	 підзвітними	 і	 підконтрольними	 у	 частині	 повноважень,	

делегованих	їм	відповідними	районними,	обласними	радами,	а	також	

у	 виконанні	 рішень	 рад	 з	 цих	 питань.	 Районна,	 обласна	 рада	 може	

шляхом	таємного	голосування	висловити	недовіру	голові	відповідної	

місцевої	державної	адміністрації,	на	підставі	чого	Президент	України	

приймає	рішення	і	дає	відповідній	раді	обґрунтовану	відповідь.	Якщо	

недовіру	голові	місцевої	державної	адміністрації	висловили	не	менш	

як	 дві	 третини	 депутатів	 від	 загального	 складу	 відповідної	 ради,	

Президент	 України	 приймає	 рішення	 про	 відставку	 голови	 місцевої	

державної	адміністрації.		

По-п’яте,	 органи	 місцевого	 самоврядування	 приймають	 рішення	

про	 звернення	 до	 суду	 щодо	 визнання	 незаконними	 актів	 місцевих	

органів	 виконавчої	 влади,	 які	 обмежують	 права	 територіальних	

громад,	а	також	повноваження	органів	місцевого	самоврядування1.		

                                                           
1	 Про	 затвердження	 Порядку	 контролю	 за	 здійсненням	 органами	 місцевого	
самоврядування	делегованих	повноважень	органів	виконавчої	влади	…	
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По-шосте,	 у	 разі	 розгляду	 місцевою	 державною	 адміністрацією	

питань,	 які	 зачіпають	 інтереси	 місцевого	 самоврядування,	 про	 це	

повідомляється	 заздалегідь	 відповідним	 органам	 місцевого	

самоврядування1.	 Представники	 цих	 органів	 та	 посадові	 особи	

територіальних	 громад	 мають	 право	 брати	 участь	 у	 розгляді	 таких	

питань	 місцевою	 державною	 адміністрацією,	 висловлювати	

зауваження	 і	 пропозиції.	 Зокрема,	 місцеві	 державні	 адміністрації:	 –	

вносять	 за	 погодженням	 з	 відповідними	 органами	 місцевого	

самоврядування	 пропозиції	 про	 створення	 спеціальних	 (вільних)	

економічних	зон,	зміну	статусу	та	території	цих	зон;	–	розглядають	та	

приймають	 рішення	 за	 пропозиціями	 органів	 місцевого	

самоврядування	 щодо	 проектів	 планів	 та	 заходів	 підприємств,	

установ,	 організацій,	 розташованих	 на	 відповідній	 території;	 –	 на	

пропозиції	 органів	 місцевого	 самоврядування	 формують	 обсяги	

продукції,	 що	 поставляється	 для	 місцевих	 потреб	 за	 рахунок	 коштів	

бюджетів	місцевого	самоврядування	та	інших	джерел	фінансування.		

По-сьоме,	 місцеві	 державні	 адміністрації	 здійснюють	

фінансування	 підприємств,	 установ	 та	 організацій	 освіти,	 культури,	

науки,	 охорони	 здоров’я,	 фізичної	 культури	 і	 спорту,	 соціального	

захисту	 населення,	 переданих	 у	 встановленому	 законом	 порядку	 в	

управління	 місцевій	 державній	 адміністрації	 органами	 місцевого	

самоврядування,	що	представляють	спільні	 інтереси	територіальних	

громад,	 а	 також	 заходів,	 пов’язаних	 із	 розвитком	 житлово-

комунального	 господарства,	 благоустроєм	 та	 шляховим	

будівництвом,	 охороною	 довкілля	 та	 громадського	 порядку,	 інших	

заходів,	передбачених	законодавством2.		

По-восьме,	 для	 здійснення	 спільних	 програм	 місцеві	 державні	

адміністрації	 та	 органи	 місцевого	 самоврядування	 можуть	 укладати	

договори,	створювати	спільні	органи	та	організації3.		
                                                           
1	 Єсипчук	 Н.	 Взаємодія	 місцевих	 державних	 адміністрацій	 та	 органів	 місцевого	
самоврядування	 як	 умова	 ефективного	 функціонування	 механізму	 державного	
управління.	Вісник	НАДУ.	2004.	№4.	С.	300.	
2	 Торохтій	 Ю.	 З.	 Правові	 засади	 взаємодії	 місцевих	 державних	 адміністрацій	 та	
місцевого	самоврядування	в	Україні:	дис	к.	ю.	н.	/	Національна	юридична	академія	
України	імені	Ярослава	Мудрого.	Х.,	2005.	210	с.	
3	 Завальна	 Ж.	 Адміністративні	 відносини,	 що	 можуть	 підпадати	 під	 договірне	
регулювання.	 Юридична Україна.	 URL:	 http://www.pravnuk.info/urukrain/1037-
administrativni-vidnosini-shhomozhut-pidpadati-pid-dogovirne-regulyuvannya.html	
(дата	звернення	19.05.2020)	
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По-дев’яте,	 місцеві	 державні	 адміністрації	 проводять	 перевірки	

стану	 додержання	 органами	 місцевого	 самоврядування	 Конституції	

та	законів	України	в	окремих	сферах,	наприклад,	законодавства	щодо	

звернення	громадян1.		

По-десяте,	 у	 сфері	 інформаційного	 обміну	 місцеві	 державні	

адміністрації	 мають	 право	 одержувати	 відповідну	 статистичну	

інформацію	 та	 інші	 дані	 від	 органів	 місцевого	 самоврядування	 та	 їх	

посадових	осіб2.	

Основними	 проблемами	 взаємодії	 місцевих	 державних	

адміністрацій	та	органів	місцевого	самоврядування	в	Україні	є:		

–	 суттєве	 обмежене	 самоврядування	 в	 Україні	 як	 права,	 так	 і	

можливості	 територіальної	 громади,	 за	 винятком	 міст	 обласного	

значення;		

–	 подвійний	 статус	 місцевих	 державних	 адміністрацій	 –	 як	

складників	 вертикалі	 державної	 виконавчої	 влади	 та	 одночасно	

виконавчих	 органів	 місцевих	 рад.	 Відповідальність	 місцевих	 ОДА	

перед	 органами	 виконавчої	 влади	 вищого	 рівня	 та	 перед	

представницькими	 органами	 областей	 та	 районів	 створює	

передумови	 для	 виникнення	 конфліктів	 між	 ними	 та	 місцевими	

радами;		

–	 неоднозначний	 ефект	 від	 надання	 сільським,	 селищним	 та	

міським	 радам	 великої	 кількості	 повноважень,	 зокрема	 із	 надання	

соціальних	 послуг.	 З	 одного	 боку,	 це	 відповідає	 вимогам,	

встановленим	 для	 України	 ратифікованими	 міжнародними	

документами.	 З	 іншого	 боку,	 такий	 перелік	 повноважень	 зумовлює	

великий	 розмір	 витрат	 із	 місцевих	 бюджетів,	 що	 призводить	 до	

зменшення	фінансової	спроможності	територіальних	громад;	

	–	 недосконалість	 системи	 контролю	 за	 діяльністю	 органів	

місцевого	 самоврядування.	 Місцеві	 державні	 адміністрації	 мають	

право	 контролювати	 лише	 виконання	 делегованих	 повноважень,	

                                                           
1	 Карабін	 Т.	 О.	 Форми	 здійснення	 контрольної	 діяльності	 місцевих	 державних	
адміністрацій	 за	 реалізацією	 повноважень	 органами	 місцевого	 самоврядування.	
Форум права.	2012.	№	1.	С.	430.	
2	 Рильська	 В.	 В.	 Механізм	 взаємодії	 між	 місцевими	 органами	 виконавчої	 влади	 та	
органами	 місцевого	 самоврядування	 в	 аспекті	 децентралізації	 влади.	 Теорія та 
практика державного управління і місцевого самоврядування:	 збірник	 наукових	
праць.	2014.	№	2.	URL:	http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ttpdu_2014_2_26.pdf	(Дата	звернення	
13.05.2020)	
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Рахункова	 палата	 України	 —	 діяльність	 центральних	 органів	

державної	 влади,	 а	 нагляд	 з	 боку	 Прокуратури	 України	 викликає	

зауваження	з	боку	міжнародних	організацій,	членом	яких	є	Україна;		

–	 компенсація	 недосконалості	 правових	 механізмів	 контролю	 за	

дотриманням	 органами	 місцевого	 самоврядування	 Конституції	

України	 та	 інших	 нормативно-правових	 актів	 за	 допомогою	

неформального	 впливу	 державних	 адміністрацій	 через	 фінансову	

(бюджетну)	 залежність	 органів	 самоврядування	 від	 місцевих	

адміністрацій,	що	є	також	потенційним	джерелом	конфліктів.		

Досвід	країн	–	членів	Європейського	Союзу	у	подоланні	подібних	

конфліктів	 горизонтальної	 взаємодії	 органів	 виконачої	 влади	 та	

оорганів	місцевого	самоврядування	полягає	в	тому,	що:		

–	 проблема	 розв’язується	 на	 основі	 принципу	 субсидіарності	 –	

виконання	органами	влади	вищого	рівня	тих	функцій,	які	не	можуть	

бути	 виконані	 на	 базовому	 рівні	 адміністративно-	 територіального	

поділу;		

–	 місцеві	 державні	 адміністрації	 виконують	 функції	 виключно	 у	

сфері	компетенції	держави,	 і	як	правило	не	беруть	на	себе	обов’язки	

виконавчих	 органів	 місцевого	 самоврядування;	 на	 будь-якому	 рівні,	

де	 існує	 інститут	 місцевого	 самоврядування,	 для	 виконання	 таких	

функцій,	 представницькими	 установами	 формуються	 виконавчі	

органи;		

–	 найголовнішим	 завданням	 місцевих	 державних	 адміністрацій	

зазвичай	 є	 контроль	 за	 діяльністю	 органів	 місцевого	

самоврядування:	щодо	власних	функцій	місцевого	самоврядування	–	

з	точки	зору	законності,	а	щодо	повноважень,	делегованих	державою	

–	з	точки	зору	доцільності	та	ефективності	ухвалених	рішень.	Також	

за	 державними	 адміністраціями	 можуть	 бути	 закріплені	

повноваження	 щодо	 координації	 роботи	 територіальних	 підрозділів	

центральних	 спеціалізованих	 органів	 виконавчої	 влади	 в	 галузі	

заходів	 із	 захисту	 інтересів	 держави	 (мобілізації	 населення,	

здійснення	 патріотичного	 виховання);	 обов’язковим	 елементом	

надання	 повноважень	 місцевого	 самоврядування	 є	 забезпечення	

фінансової	 спроможності	 територіальних	 громад.	 Для	 цього	

державою	гарантується	база	доходної	частини	бюджету,	яка	включає	

в	себе	місцеві	податки	 та	 збори,	використання	 комунального	 майна,	
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обов’язково	 відраховувані	 до	 місцевих	 бюджетів	 частки	 державних	

податків,	а	також	дотації	та	субвенції	із	державного	бюджету;		

–	 у	 постсоціалістичних	 державах	 децентралізація	 державного	

устрою	 та	 посилення	 місцевого	 самоврядування	 на	 інших,	 крім	

базових,	рівнях	адміністративно-територіального	поділу,	як	правило	

здійснювалась	 після	 завершення	 основних	 економічних	 реформ,	

насамперед	 розподілу	 колишньої	 державної	 власності,	 та	 за	 умови	

відновлення	 дореформеного	 рівня	 валового	 внутрішнього	 продукту,	

що	забезпечувало	наповнення	державного	та	місцевих	бюджетів;		

–	 типовими	 проблемами	 зарубіжних	 країн	 залишаються	 брак	

матеріальних	 ресурсів	 для	 реалізації	 місцевого	 самоврядування	

малими	 громадами,	 а	 також	 нерівність	 соціально-економічного	

розвитку	 різних	 територій.	 Останнє	 зумовлює	 на	 практиці	

суперечність	 між	 принципом	 рівності	 територіальних	 громад	 та	

необхідністю	надання	певних	бюджетних	переваг	слабким	громадам	

з	метою	вирівнювання	життєвих	стандартів	їхніх	мешканців,	а	також	

між	 фінансовою	 автономією	 та	 фактичною	 централізацією	

міжбюджетних	відносин.		

Горизонтальна	 взаємодія	 місцевих	 державних	 адміністрацій	 та	

органів	 місцевого	 самоврядування	 має	 ґрунтуватись	 на	 засадах	

максимального	 розведення	 їхніх	 функцій.	 Усі	 питання,	 що	

знаходяться	 у	 компетенції	 місцевого	 самоврядування	 та	 на	

нинішньому	 етапі	 делегуються	 державним	 адміністраціям,	 мають	

бути	 передані	 новоствореним	 виконавчим	 органам	 відповідних	 рад.	

За	державними	адміністраціями	мають	бути	закріплені	лише	функції,	

що	 належать	 до	 компетенції	 держави.	 Предмет	 взаємодії	 державних	

адміністрацій	 з	 органами	 місцевого	 самоврядування	 має	 бути	

звужений	 до	 контролю	 за	 діяльністю	 останніх,	 делегування	

повноважень	у	вдосконаленому	порядку,	а	також	у	формі	здійснення	

комунікації	 між	 органами	 місцевого	 самоврядування	 та	

центральними	 органами	 державної	 влади.	 Інститут	 системи	

делегування	 повноважень	 потребує	 двох	 суттєвих	 виправлень:	 по-

перше	 –	 збереження	 лише	 делегування	 повноважень	 державою	

органам	 місцевого	 самоврядування,	 подруге	 –	 формалізації	 порядку	

такого	 делегування.	 Започаткована	 у	 2014	 році	 реформа	 місцевого	

самоврядування	 та	 територіальної	 організації	 влади	 в	 Україні	

здійснюється	за	принципами,	визначеними	у	Концепції,	затвердженої	
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розпорядженням	 КМУ1	 і	 має	 на	 меті	 створення	 й	 підтримку	

повноцінного	 життєвого	 середовища	 для	 громадян,	 надання	

високоякісних	 та	 доступних	 публічних	 послуг,	 становлення	

інститутів	прямого	народовладдя,	задоволення	інтересів	населення	в	

усіх	 сферах	 життєдіяльності	 на	 відповідній	 території,	 узгодження	

інтересів	держави	та	територіальних	громад.		

Існуючі	проблеми	передбачається	розв’язати	шляхом:		

–	 розмежування	 повноважень	 у	 системі	 органів	 місцевого	

самоврядування	 та	 органів	 виконавчої	 влади	 на	 різних	 рівнях	

адміністративно-територіального	 устрою	 за	 принципом	 субсиді-

арності;		

–	розмежування	повноважень	між	органами	виконавчої	влади	та	

органами	 місцевого	 самоврядування	 на	 засадах	 децентралізації	

влади;	 –	 максимального	 залучення	 населення	 до	 прийняття	

управлінських	 рішень,	 сприяння	 розвитку	 форм	 прямого	

народовладдя;		

–	 удосконалення	 механізму	 координації	 діяльності	 місцевих	

органів	 виконавчої	 влади	 та	 ін.	 Доступність	 та	 належна	 якість	

публічних	 послуг	 забезпечується	 шляхом	 оптимального	 розподілу	

повноважень	 між	 органами	 місцевого	 самоврядування	 та	 органами	

виконавчої	влади	на	різних	рівнях	адміністративно-територіального	

устрою	за	принципами	субсидіарності	та	децентралізації.	У	контексті	

горизонтальної	 взаємодії	 реформа	 передбачає	 максимальне	

залучення	 населення	 до	 прийняття	 управлінських	 рішень	 з	 питань	

місцевого	 значення	 та	 сприяння	 розвитку	 форм	 прямого	

народовладдя.	

У	 рамках	 горизонтальної	 взаємодії	 мають	 бути	 запроваджені	

ефективні	 механізми	 участі	 громадськості	 у	 виробленні	 органами	

місцевого	самоврядування	важливих	управлінських	рішень,	зокрема	з	

питань	 визначення	 стратегій	 розвитку	 територіальної	 громади,	

затвердження	 статутів	 територіальних	 громад,	 проектів	

містобудівної	 документації	 (генеральних	 планів	 розвитку	 міст,	

селищ,	сіл	тощо).	Загальним	зборам	громадян	за	місцем	проживання	

                                                           
1	 Про	 схвалення	 Концепції	 реформування	 місцевого	 самоврядування	 та	
територіальної	 організації	 влади	 в	 Україні:	 Розоряження	 КМУ	 України	 від	
01.04.2014	 р.	 №	 333-р.	 URL:	 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80	
(дата	звернення	01.06.2020)	
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планується	 надати	 згідно	 із	 законом	 та	 відповідно	 до	 статуту	

територіальної	 громади	 права	 ініціювати	 позачергове	 звітування	

посадових	 осіб	 місцевого	 самоврядування	 перед	 територіальною	

громадою,	 а	 також	 установлення	 обов’язку	 для	 органів	 місцевого	

самоврядування	та	 їх	посадових	осіб	обґрунтовувати	власні	рішення	

про	 врахування	 або	 неврахування	 рішень	 загальних	 зборів	 громади.	

При	 органах	 місцевого	 самоврядування	 будуть	 утворені	 консуль-

тативно-дорадчі	 органи	 для	 проведення	 консультацій	 з	 громад-

ськістю,	 сприяння	 проведенню	 громадської	 експертизи	 проектів	

рішень	та	прийнятих	рішень	органів	місцевого	самоврядування.	Буде	

нарешті	 забезпечено	 право	 територіальних	 громад	 на	 місцевий	

референдум.	 Важливе	 значення	 для	 налагодження	 продуктивної	

горизонтальної	владно-громадської	взаємодії	матиме	удосконалення	

процедури	утворення	органів	самоорганізації	населення,	визначення	

чіткого	 порядку	 надання	 їм	 частини	 повноважень	 органів	 місцевого	

самоврядування,	а	також	надання	коштів	для	здійснення	зазначених	

повноважень,	 витрачання	 ними	 таких	 коштів,	 звітування	 про	 їх	

використання.	 В	 умовах	 об’єднання	 територіальних	 громад	 буде	

поширено	 практику	 утворення	 органів	 самоорганізації	 населення,	

зокрема	 у	 територіальних	 громадах,	 до	 яких	 належать	 жителі	 більш	

як	 одного	 населеного	 пункту.	 Усім	 цим	 вмогам	 відповідають	

розроблені	 експертами	 Всеукраїнської	 громадської	 організації	

«Асоціація	 сприяння	 самоорганізації	 населення»	 і	 подані	 до	 ВРУ	

законопроекти:	 «Про	 загальні	 збори	 (конференції)	 членам	

територіальних	громад	за	місцем	проживання»	(реєстраційний	номер	

2466)	 та	 «Про	 органи	 самоорганізації	 населення»	 (№	 2467)	 у	 новій	

редакції.	

Таким	 чином,	 на	 прикладі	 розгляду	 взаємовідносин	 місцевих	

державних	 адміністрацій	 з	 територіальними	 органами	 виконавчої	

влади	 вивчено	 горизонтальну	 взаємодію	 в	 системі	 публічної	 влади.	

Викремлено	 десять	 найважливіших	 змістових	 моментів	 такої	

взаємодії	та	визначено	її	типові	проблеми,	які	полягають	у	суттєвому	

обмеженні	 самоврядування	 в	 Україні	 і,	 відповідно,	 можливостей	

територіальної	 громади;	 подвійному	 статусі	 місцевих	 державних	

адміністрацій;	 неоднозначному	 ефекті	 від	 надання	 сільським,	

селищним	та	міським	радам	великої	кількості	повноважень,	зокрема	

із	 надання	 соціальних	 послуг;	 недосконалій	 системі	 контролю	 за	
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діяльністю	 органів	 місцевого	 самоврядування;	 перевищенні	

повноважень	 місцевих	 державних	 адміністрацій	 	 при	 використанні	

неформального	 впливу	 через	 фінансову	 (бюджетну)	 залежність	

органів	 самоврядування	 від	 місцевих	 адміністрацій.	 Усе	 це	 дає	

підстави	 для	 висновку,	 що	 сьогодні	 система	 державного	 управління	

потребує	 вдосконалення	 у	 сфері	 розмежування	 повноважень	

місцевих	 органів	 виконавчої	 влади	 та	 органів	 місцевого	

самоврядування,	що	призводить	до	того,	що	фактично	немає	чіткого	

механізму	 розподілу	 державних	 та	 самоврядних	 послуг	 і	 при	 цьому	

обидва	владні	центри	є	відповідальними	перед	мешканцями	регіону	і	

це	примушує	їх	шукати	певних	форм	і	методів	співпраці.	

	
	

4.4. Стратегічний розвиток міста Маріуполя:  
виклики та перспективи 1 

 
Важливу	 роль	 в	 розробці	 стратегії	 будь-якого	 міста	 відіграють	

бачення	 його	 мешканців	 в	 майбутньому,	 в	 залежності	 від	 чого	

необхідним	 є	 формулювання	 відповідних	 пріоритетів	 розвитку	

територій.	 Наразі	 стрімких	 обертів	 набирає	 процес	 розвитку	 міста	

Маріуполь	 в	 межах	 реалізації	 стратегії	 «Маріуполь:	 стратегія	

розвитку-2021».	

Стратегічне	управління	в	рамках	 сьогоденних	реформ	та	 викли-

ків	 є	 незмінним	 інструментом	 управління	 розвитком	 територій	 в	

умовах	 невизначеності	 та	 впливу	 внутрішніх	 факторів.	 Саме	 за	 ра-

хунок	 стратегічного	 управління	 здійснюється	 формування	 стратегії,	

яка	визначає	бачення	розвитку	території	в	майбутньому	і	встановлює	

орієнтири	щодо	досягнення	поставленої	мети.	

Розвиток	міста	забезпечується	розробкою	і	реалізацією	Стратегії	

розвитку	міста,	яку	затверджує	міська	рада.	Стратегія	розвитку	міста	

поєднує	 в	 собі	 інтереси	 територіальної	 громади	 з	 інтересами	 До-

нецької	області	та	Української	держави.	Стратегія	розвитку	міста	–	це	

документально	 зафіксований	 проект	 перспективних	 напрямів,	

пріоритетів,	 цілей,	 завдань	 соціально-економічного	 та	 культурного	

розвитку	 міста,	 яка	 визначає	 можливий	 сценарій	 цього	 розвитку	 на	

                                                           
1	 Автори	 підрозділу:	 Тарасенко Д.Л.,	 Тарасенко О.Ю., Сухова К.К., Донецький	
державний	університет	управління,	м.	Маріуполь,	Україна.	
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середньострокову	(5	років)	та	довгострокову	(20	років)	перспективу,	

а	 також	 система	 комплексних	 заходів,	 які	 забезпечують	 досягнення	

головної	мети	та	завдань	міського	розвитку	на	перспективу1.	

Головною	 метою	 Стратегії	 розвитку	 міста	 є	 підвищення	 добро-

буту	та	якості	життя	членів	територіальної	громади.	Досягнення	цієї	

мети	забезпечується	відповідно	до	міжнародних	стандартів	і	напрям-

ків	 сталого	 розвитку	 людських	 поселень:	 забезпеченням	 належного	

рівня	 екологічної	 безпеки;	 підвищенням	 зайнятості;	 покращенням	

економічної	 ситуації;	 підвищенням	 привабливості	 міста	 як	 сприят-

ливого	місця	для	життя,	роботи	та	відпочинку;	розвитком	регіональ-

ного	партнерства;	зміцненням	основ	міської	демократії2.	

Місто	 Маріуполь	 розташоване	 сьогодні	 на	 лінії	 зіткнення	 війсь-

кового	 конфлікту	 на	 сході	 України	 в	 20	 кілометрах.	 В	 даних	 умовах	

перед	 органами	 місцевого	 самоврядування	 постають	 виклики	 щодо	

підготовки	 стратегії	 розвитку	 своєї	 громади	 з	 врахуванням	 наявних	

факторів	впливу.	Для	підготовки	 та	 напрацювання	 вкрай	 важливого	

документу,	 який	 створює	 візію	 майбутнього	 для	 кожного	 мешканця	

м.	Маріуполя,	необхідно	враховувати	досвід	країн,	які	пройшли	шлях	

побудови	 програм	 розвитку	 територій	 в	 умовах	 воєнно-політичних	

конфліктів.		

Найяскравіший	 приклад	 успішної	 держави,	 яка	 находиться	 і	

сьогодні	 у	 збройному	 конфлікті	 (різні	 фази),	 це	 держава	 Ізраїль.	 За	

даними	Світового	Банку3.	ВВП	на	душу	населення	Ізраїлю	у	2018	році	

склало	41	719	доларів	США.	

У	 70-80	 роки	 ХХ	 століття	 Ізраїль	 знаходився	 в	 такій	 же	 самій	

ситуації,	 як	 Україна	 (високий	 рівень	 інфляції,	 наявність	 державного	

боргу	 тощо)	 і	 завдяки	 підготовці	 нової	 програми	 розвитку,	 держава	

на	сьогодні	займає	міцні	позиції	в	рейтингах	за	якістю	життя.	На	наш	

погляд,	м.	Маріуполь	може	запровадити	позитивний	досвід	Ізраїлю	у	

напрямах	 розвитку	 інтелектуального	 капіталу,	 тобто	 розбудови	

освіти	 і	 науки	 в	 місті,	 створення	 умов	 для	 малого	 бізнесу,	 розвитку	

                                                           
1	 Проєкт	 Статуту	 територіальної	 громади	 міста	 Маріуполя.	 URL:	 https://-
mariupolrada.gov.ua/ru/page/statut-teritorialnoi-gromadi	(Дата	звернення	02.04.2020)	
2	Там	само.	
3	 The	 World	 Bank.	 GDP	 per	 capita	 (current	 US$).	 URL:	 https://data.world-
bank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD	(Accessed	03.04.2020)	
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інновацій	 з	 залученням	 кваліфікованих	 працівників	 серед	 внутріш-

ньо	переміщених	осіб	(далі	–	ВПО)	та	залучення	талановитої	молоді.	

Доцільним	є	використання стратегічних інструментів в процесі 

аналізу розвитку міста.		

Найбільш	розповсюдженим	інструментом	стратегічного	аналізу	є	

SWOT-аналіз,	назва	якого	походить	від	перших	літер	англійських	слів:		

−	 S	 –	 Strеngths	 –	 сильні	 сторони	 (фактори	 або	 ресурси	 міста,	 які	

можуть	бути	використані	для	формування	конкурентних	переваг);		

−	 W	 –	 Weaknesses	 –	 слабкі	 сторони	 (проблеми	 міста,	 що	

заважають	його	розвитку);		

−	 О	 –	 Opportunities	 –	 можливості	 (позитивні	 ендогенні	 та	

екзогенні	 чинники	 (наявні	 або	 найбільш	 імовірні),	 які	 можна	

використати	для	розвитку	міста);		

−	 T	 –	 Threats	 –	 загрози	 –	 негативні	 ендогенні	 та	 екзогенні	

чинники	 (наявні	 або	 найбільш	 імовірні),	 що	 перешкоджають	

розвитку	міста1	[9].		

SWOT-аналіз	 дозволяє	 провести	 детальне	 дослідження	

зовнішнього	 й	 внутрішнього	 середовища	 громади.	 Таким	 чином,	

результатом	 проведено	 SWOT-аналізу,	 мають	 стати	 дійові	 рішення.	

Отже,	 раціональним	 є	 проведення	 стратегічного	 аналізу	 для	

визначення	 сильних,	 слабких	 сторін,	 можливостей	 та	 загроз	 для	

розвитку	міста.	

Таким	 чином,	 на	 засадах	 проведеного	 SWOT-аналізу,	 в	 процесі	

здійснення	якого	було	задіяно	мешканців	міста	та	студентів	ДонДУУ,	

визначено	 сильні,	 слабкі	 сторони,	 можливості	 та	 загрози	 на	 шляху	

розвитку	 м.	Маріуполя	 та	 сформовано	 матрицю	 SWOT-аналізу	

(табл.	1).	

Інформаційною	базою	для	здійснення	SWOT-аналізу	стали:		

– інформація,	 використана	 під	 час	 визначення	 профілю	 міста	

Маріуполя;		

–	 результати	 соціологічного	 дослідження	 цінностей	 та	 життєвих	

пріоритетів	мешканців	міста	Маріуполь;	

–	результати	соціологічного	дослідження	щодо	виявлення	сильних,	

слабких	 сторін,	 можливостей	 та	 загроз	 для	 розвитку	 міста	 серед	

                                                           
1	Профіль	громади,	SWOT-аналіз,	сценарний	аналіз	та	аналіз	конкурентних	переваг	
міста	 Сум	 (уточнені	 та	 доповнені	 за	 результатами	 соціологічних	 досліджень	 та	
секторальних	стратегічних	сесій).	2019.	С.	190.	
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мешканців	 м.	Маріуполя	 та	 студентів	 Донецького	 державного	

університету	управління.	

Таблиця 1 – Матриця SWOT-аналізу м. Маріуполя 

	
Позитивний	вплив	 Негативний	вплив	

В
н

у
т

р
іш

н
є	

се
р

ед
о

в
и

щ
е	

Strengths	(сильні	сторони)	 Weaknesses	(слабкі	сторони)	

1. Територіальне	місцезнаходження	
біля	моря	

2. Сучасна	інфраструктура	
(транспортна,	паркова)	

3. Велике	місто	
4. Наявність	бюджету	розвитку	
5. Високий	рівень	якості	надання	

адміністративних	послуг	
6. Якісний	менеджмент	міської	ради	
7. Вдосконалення	системи	управління	

житловим	фондом	на	міському	рівні	
шляхом	створення	ефективного	
власника	житла	-	ОСББ	(асоціацій),	
реалізація	Програм	підтримки	ОСББ,	
«Затишний	двір».	
	

	

1. Відсутність	гуртожитків	у	
переміщених	університетів	

2. Відсутність	житла	для	молоді	та	
ВПО	

3. Відсутність	авіасполучення	та	
потягу	«Інтерсіті»		

4. Зростання	дебіторської	
заборгованості	споживачів	за	
житлово-комунальні	послуги,	і	як	
наслідок,	відсутність	обігових	
коштів.		

5. Відсутність	сучасної	системи	збору	
та	переробки	сміття.	

6. Низький	рівень	якості	питної	води.	
7. Наявність	низькоякісних	пунктів	

розливу	алкогольних	напоїв	
8. Високий	рівень	захворюваності	на	

онкологічні	хвороби	

З
о

в
н

іш
н

є	
се

р
ед

о
в

и
щ

е	

Opportunities	(можливості)	 Threats	(загрози)	

1. Розвиток	ІТ	кластеру	
2. Науковий	та	освітній	хаб	
3. Наявний	потенціал	для	розвитку	

туризму	та	відпочинку	у	місті	
4. Впровадження	сучасних	розробок,	

досліджень,	досвіду	в	сфері	ЖКГ	для	
підвищення	якості	надання	послуг,	
проведення	енергозберігаючих	
заходів.	

5. Розвиток	авіасполучення	міста.		

1. Територіальне	місцезнаходження	
біля	лінії	зіткнення	20	км.	

2. Екологічно	небезпечні	
виробництва	

3. 		Відтік	кваліфікованих	фахівців	в	
інші	міста	та	за	кордон	,	трудова	
міграція.	

4. Нестабільність	економічної	та	
політичної	ситуації	в	країні;	

5. Низький	рівень	залученості	
громади	в	процес	управління	
містом	

 

На	основі	проведеного	аналізу	щодо	сильних	сторін	м.	Маріуполя	

слід	 зазначити,	що	однією	 з	головних	переваг	 міста	 є	 територіальне	

місцезнаходження	 біля	 моря,	 що	 відкриває	 відповідні	 можливості.	

Можливості	 побудови	 сучасної	 набережної,	 розширення	 тури-

стичного	 бізнесу,	 сфери	 обслуговування,	 як	 наслідок,	 підвищення	

рівня	податкових	надходжень	до	місцевого	бюджету.	

Також	 до	 сильних	 сторін	 віднесено	 сучасну	 інфраструктуру	

(транспортну,	паркову).	
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Варто	зазначити,	що	вулицями	міста	в	2016	році	курсувало	лише	

30%	 комунального	 транспорту,	 86%	 з	 них	 перебували	 в	 аварійному	

стані.	 Спільна	 робота	 муніципалітету,	 бізнесу	 та	 міжнародних	 парт-

нерів	 дала	 свої	 результати.	 Зараз	 комунальне	 підприємство	 нара-

ховує	 218	 одиниць	 транспорту:	 100	 автобусів,	 49	 тролейбусів,	 69	

трамваїв.	 На	 ньому	 зараз	 працюють	 1400	 співробітників.	 До	 кінця	

2020	 року	 їх	 кількість	 зросте	 до	 19001	 [6].	 Аналіз	 муніципального	

транспорту	станом	на	2018	рік	представлено	в	табл.	2.	

Таблиця 2 – Аналіз муніципального транспорту  
станом на 2018 рік 

Частка	
муніципального	

транспорту	в	
загальному	обсязі	

міського	транспорту	

В
сь

о
го

	
о

д
и

н
и

ц
ь

	
р

у
хо

м
о

го
	

ск
л
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у

	

Т
р
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о
л
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у
с	

А
в

т
о

б
у

с	

П
и

т
о

м
а	

в
аг

а,
	%

	

одиниць	 175	 74	 49	 52	 	

Потребує	
капітального	ремонту	

38	 8	 16	 14	 22	

Потребує	поточного	
ремонту	

47	 15	 22	 10	 27	

Не	потребує	ремонту	 90	 51	 11	 28	 51	
	

Таким	 чином,	 можна	 побачити	 позитивні	 зміни	 протягом	 аналі-

зованого	 періоду.	 Також	 стрімко	 розвивається	 паркова	 інфра-

структура	міста.	

Велике місто.	 Маріуполь	 (укр.	 Маріуполь,	 грец.	 Μαριούπολις)	 -	

місто	Донецької	області	на	південному	сході	України,	найбільше	місто	

на	 березі	 Азовського	 моря	 в	 гирлі	 річок	 Кальміус	 і	 Кальчик.	 Центр	

Маріупольської	агломерації.	Чисельність	наявного	населення	міста	на	

1	 січня	 2019	 року	 становить	 440	367	 осіб2.	 Площа	 міста	 становить	

243,17	кв.	км	3.	

Один	з	найважливіших	центрів	української	металургії	 і	машино-

будування,	 великий	 морський	 порт.	 Маріуполь	 входить	 в	 десятку	

найбільших	 міст	 України,	 є	 найважливішим	 промисловим	 і	 великим	
                                                           
1	 Офіційний	 сайт	 Маріупольської	 міської	 ради.	 URL:	 https://mariupolrada.gov.ua/ru	
(Дата	звернення	12.04.2020)	
2	Маріуполь.	URL:	https://cutt.ly/Ofh7fNe	(Дата	звернення	06.04.2020)	
3	 Інформація	 про	 місто	 Маріуполь.	 URL:	 https://mariupolrada.gov.ua/ru/page/-
informacija-pro-misto	(дата	звернення	07.04.2020)	
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економічним	центром	країни.	Район	компактного	проживання	греків	

Приазов’я1.	 Таким	 чином,	 місто	 Маріуполь	 за	 своєю	 площею	 та	

кількістю	 населення	 має	 великий	 потенціал	 для	 розвитку	 та	

перетворення	цієї	сильної	сторони	на	відповідні	можливості.	

Наявність бюджету розвитку.	 Фактичні	 надходження	 до	

бюджету	розвитку	у	2018	році	складали	735,5	тис.	грн.,	в	2019	році	-	1	

919,6	тис.	грн.,	тобто	у	2019	році	бюджет	збільшився	майже	втричі(на	

основі	опрацьованих	форм	звітності).	

Високий	 рівень	 якості	 надання	 адміністративних	 послуг.	 В	 місті	

функціонують	 центри	 надання	 адміністративних	 послуг.	 Метою	

створення	 таких	 центрів,	 по-перше,	 є	 прагнення	 до	 поліпшення	

обслуговування	населення,	по-друге	–	це	всебічний	доступ	до	адміні-

стративних	 послуг,	 які	 надаються	 структурними	 підрозділами	 вико-

навчих	 органів	 Маріупольської	 міської	 ради	 та	 територіальними	

підрозділами	 центральних	 органів	 виконавчої	 влади,	 по-третє	 -	 це	

подолання	корупційної	складової2.	

Якісний менеджмент міської ради.	 Для	 розвитку	 міста	 залучені	

висококваліфіковані	 кадри,	 які	 мають	 досвід	 роботи	 на	 керівних	

посадах,	що	дає	відповідні	результати	в	процесі	розвитку	міста.	

Вдосконалення	 системи	 управління	 житловим	 фондом	 на	

міському	 рівні	 шляхом	 створення	 ефективного	 власника	 житла	 –	

об’єднання	 співвласників	 багатоквартирних	 будинків	 (далі	 –	 ОСББ)	

(асоціацій),	 реалізація	 Програм	 підтримки	 ОСББ,	 «Затишний	 двір».	

Станом	 на	 2019	 рік	 реалізовано	 278	 програм	 «Затишний	 двір»,	 на	

2020	рік	планується	реалізація	ще	130	таких	проєктів.		

Бюджет	 участі	 –	 демократичний	 процес,	 який	 надає	 можливість	

кожному	жителю	брати	участь	в	розподілі	коштів	місцевого	бюджету	

через	 створення	 проектів	 для	 покращення	 міста/ОТГ	 та/або	

голосування	за	них.	

Будь-який	 житель	 міста/ОТГ	 може	 подати	 проєкт,	 пов’язаний	 з	

покращенням	життя	в	місті/ОТГ,	взяти	участь	у	конкурсі,	перемогти	в	

                                                           
1	Маріуполь.	URL:	https://cutt.ly/Ofh7fNe	(Дата	звернення	06.04.2020)	
2	 Офіційний	 сайт	 Маріупольської	 міської	 ради.	 URL:	 https://mariupolrada.gov.ua/ru	
(Дата	звернення	08.04.2020)	
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голосуванні	і	спостерігати	за	тим,	як	його	проект	реалізують	в	рамках	

бюджету	року1.	

Використання	 платформи	 «Громадський	 проєкт»	 дозволяє	 гро-

мадянам	 брати	 участь	 в	 конкурсі,	 з	 можливістю	 подання	 заявки	 on-

line	і	відслідковування	його	статусу	на	сайті.		

В	Маріуполі	проводяться	курси	для	голів	ОСББ,	що	дає	позитивні	

результати	для	забезпечення	підтримки	даного	процесу.	

Всі	бажаючі	голови	об'єднань	можуть	отримати	необхідні	знання	

для	 проведення	 розрахунку	 та	 затвердження	 внесків	 на	 утримання	

будинку,	 і	 прибудинкової	 території,	 ведення	 господарської	 діяль-

ності,	 здійснення	 фінансової	 звітності,	 а	 також	 ознайомиться	 з	 пра-

вовими,	і	організаційними	основами	діяльності2.	

До	 можливостей	 в	 процесі	 розвитку	 міста	 доцільно	 віднести	

наступні:	

Розвиток	ІТ-кластера.	

Науковий	та	освітній	хаб.	

Наявний	потенціал	для	розвитку	туризму	та	відпочинку	у	місті.	

Впровадження	 сучасних	 розробок,	 досліджень,	 досвіду	 в	 сфері	

ЖКГ	 для	 підвищення	 якості	 надання	 послуг,	 проведення	 енерго-

зберігаючих	заходів.	

Розвиток	авіасполучення	міста.			

Таким	 чином,	 підсумовуючи	 визначені	 в	 процесі	 дослідження	

можливості,	 необхідно	 зауважити,	 що	 реалізація	 зазначених	

напрямків	сприятиме	розвитку	міста.	

Негативний	вплив	на	розвиток	міста	справляютт	слабкі	сторони	

(зазначені	вище	в	матриці	SWOT-аналізу),	такі	як:	

-	Відсутність	 гуртожитків	 у	 переміщених	 університетів,	 що	 сут-

тєво	скорочує	чисельність	абітурієнтів	з	інших	міст,	селищ	тощо.	

-	Відсутність	житла	для	молоді	та	ВПО.	Пільгові	програми	житла	

спонукали	 би	 молодь	 залишатися	 в	 місті	 та	 сприяли	 би	 залученню	
                                                           
1	 Платформа	 реалізації	 ідей	 для	 твого	 міста.	 Бюджет	 участі.	 URL:	 https://mariupol.-
pb.org.ua/about	(Дата	звернення	08.04.2020)	
2	Тарасенко	Д.Л.,	Марчук	С.О.,	Казанцев	О.Ю.	Особливості	міської	підтримки	ОСББ	в	м.	
Маріуполь.	Публічне	управління	для	сталого	розвитку:	виклики	та	перспективи	на	
національному	 та	 місцевому	 рівнях:	 збірник	 матеріалів	 ІІ	 Міжнародної	 науково-
практичної	 конференції.	 7-8травня	 2019	 р.	 Маріуполь	 (Україна)	 –	 Київ	 (Україна)	 –	
Бельско-Бяла	(Польща).	–	МаріупольКиїв:	ПП	Халіков	Р.Р.,	2019.	С.	155.	
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нових	 молодих	 кадрів.	 Відсутність	 житла	 для	 ВПО	 також	 обмежує	

переміщення	 економічно	 активного	 населення	 до	 м.	 Маріуполь	 та	

висококваліфікованих	 кадрів	 з	 тимчасово	 непідконтрольних	 Україні	

територій.	

-	Відсутність	авіасполучення	та	потягу	«Інтерсіті»	є	слабкою	сто-

роною	міста,	що,	безпосередньо	пов’язано	з	проведенням	військових	

дій,	але	залишається	суттєвою	проблемою.	

-	Зростання	дебіторської	 заборгованості	споживачів	 за	житлово-

комунальні	 послуги,	 що,	 в	 свою	 чергу,	 призводить	 до	 відсутності	

обігових	коштів	та	скороченню	темпів	розбудови	житлового	фонду.	

-	Відсутність	 сучасної	 системи	 збору	 та	 переробки	 сміття.	 Ця	

проблема	 є	 гострою	 для	 багатьох	 міст	 та	 всієї	 держави	 в	 цілому.	

Локально	реалізовуються	поодинокі	проєкти,	але	зазначене	питання	

є	вкрай	важливим	для	його	популяризації	та	впровадження	концепції	

збору	та	переробки	сміття.	

-	Низький	рівень	якості	питної	води.	Вживання	питної	води	низь-

кої	якості	є	серйозною	загрозою	для	здоров’я	мешканців	міста.	Тому	

сьогодні	 проблема	 якості	 питної	 води	 була	 й	 лишається	 вкрай	

актуальною	та	надзвичайно	гострою.	

-	Також	 важливою	 проблемою	 міста	 є	 наявність	 низькоякісних	

пунктів	розливу	алкогольних	напоїв,	що	потребує	першочергового	 її	

вирішення.	

-	Високий	 рівень	 захворюваності	 на	 онкологічні	 хвороби,	 який	

пов’язаний	 з	 екологічними	 питаннями	 міста	 та	 рівнем	 надання	

медичних	послуг.	

Таким	 чином,	 доцільно	 виділити	 основні	 загрози	 на	 шляху	

розвитку	міста.	

Територіальне	місцезнаходження	біля	лінії	зіткнення	ставить	під	

загрозу	 безпеку	 мешканців	 міста,	 що	 безумовно	 є	 вкрай	 важливим	

питанням.	

В	м.	Маріуполь	розташовані	екологічно	небезпечні	виробництва,	

що	 справляють	 негативний	 вплив	 на	 загальний	 стан	 оточуючого	

середовища	 та	 є	 одним	 з	 факторів	 відтоку	 населення.	 Тож,	 перед	

владою	 міста	 постають	 завдання	 щодо	 зниження екологічної 

небезпеки.	
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Відтік	кваліфікованих	фахівців	в	інші	міста	та	за	кордон,	трудова	

міграція.	 Зазначена	 загроза	 є	 комплексною:	 у	 зв’язку	 з	 недостатнім	

рівнем	життя	частина	населення	прагне	до	виїзду	за	кордон;	молодь,	

на	 яку	 робиться	 акцент	 влади	 щодо	 розвитку	 міста,	 бажає	 будувати	

своє	 життя	 в	 великих	 містах;	 ВПО,	 які	 є	 потенційно	 цікавими	 для	

розвитку	міста,	остаточно	не	вирішили	питання	щодо	їх	майбутнього	

місця	проживання,	на	що	впливає	безліч	факторів:	від	внутрішніх	до	

зовнішніх	тощо.	

Нестабільність	 економічної	 та	 політичної	 ситуації	 в	 країні	

породжує	 складність	 у	 залученні	 інвестицій	 та	 функціонування	 в	

умовах	невизначеності.	

Важливим	є	 питання	низького	 рівня	 залученості	 громади	в	про-

цес	 управління	 містом,	 яка	 в	 перспективі	 могла	 б	 надати	 позитивні	

тенденції	щодо	розвитку	м.	Маріуполь.	

Представимо	 аналіз	 виконання	 показників	 Стратегії	 розвитку	

м.	Маріуполя	у	2017-2019	рр.	

У	 рамках	 структури	 стратегічних	 цілей	 міста	 Маріуполя	 за	

напрямами	діяльності	визначено	наступні	стратегічні	цілі1:	

-	підвищення	ефективності	місцевої	ради;	

-	підвищення	економічної	конкурентоспроможності;	

-	зростання	якості	життя.	

В	основу	формування	стратегічної	цілі	підвищення	ефективності	

місцевої	 ради	 покладено	 розвиток	 нового	 муніципалітету	 та	 відкри-

тість	 влади,	 що	 надає	 змогу	 досягнення	 нового	 якісного	 рівня	 вико-

нання	 своїх	 функцій	 адміністрацією	 міста	 та	 низку	 заходів,	 спрямо-

ваних	 на	 збільшення	 рівня	 довіри	 жителів	 міста	 до	 посадових	 осіб	

міської	адміністрації.	

Так,	основним	завданням	Департаменту	адміністративних	послуг	

Маріупольської	 міської	 ради	 у	 2017	 році	 стало	 надання	 якісних	 та	

доступних	 адміністративних	 послуг	 мешканцям	 міста	 Маріуполь	

через	Центр	надання	адміністративних	послуг.	

До	 структури	 Департаменту	 окрім	 Центру	 входять:	 Ліво-

бережний	 відділ	 реєстрації	 місця	 проживання	 фізичних	 осіб,	 Відділ	

                                                           
1	 Маріуполь:	 стратегія	 розвитку	 2021.	 URL:	 https://cutt.ly/Cfh7Pp3	 (Дата	 звернення	
11.04.2020)	
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реєстрації	 місця	 проживання	 фізичних	 осіб,	 Відділ	 фінансово-

господарського	 забезпечення,	 а	 також	 віддалені	 робочі	 місця	 у	 ТРЦ	

«ПортСіті»1	[6].	

У	 2019	 році	 муніципалітетом	 було	 продовжено	 роботу,	 спрямо-

вану	на	надання	змоги	мешканцям	міста	отримувати	широкий	спектр	

адміністративних	послуг	у	якісно	нових	центрах.	

Так,	основною	подією	на	цьому	напрямку	стало	відкриття	Центру	

надання	адміністративних	послуг	–	соціального	офісу	«Мультицентр»	

у	 Лівобережному	 районі	 міста	 (будівля	 колишнього	 кінотеатру	

«Союз»).	Відкриття	відбулося	за	участю	Президента	України	–	оскіль-

ки	цей	центр	на	даний	час	є	найбільшим	у	країні.	

Площа	«Мультицентру»	складає	4500	м2.	Отримувати	адміністра-

тивні,	 соціальні	 та	 юридичні	 послуги	 зможуть	 понад	 150	 тисяч	 жи-

телів	 Лівобережного	 району,	 включаючи	 проживаючих	 там	 пересе-

ленців.	

В	 «Мультицентрі»	 передбачено	 надання	 послуг	 управлінням	

Пенсійного	 фонду,	 департаментом	 соціального	 захисту	 населення,	

комунальними	 підприємствами,	 сервісними	 центрами	 МВС,	 РАГС,	

касами	банків,	відділом	прийому	комунальних	платежів2.		

У	 табл.	 3	 представлений	 аналіз	 виконання	 цільових	 показників	

згідно	Стратегії	розвитку	м.	Маріуполя	«Стратегія	–	2021»	за	страте-

гічною	 програмою	 «Новий	 муніципалітет»	 у	 2017-2019	 рр.,	 з	 якого	

бачимо,	 що	 кількість	 видів	 адміністративних	 послуг,	 наданих	

жителям	міста	в	період	з	2017	року	по	2019	рік	зросла	на	98	видів.	Всі	

показники	 мають	позитивну	динаміку	 щодо	 	 виконання	 їх	планових	

значень,	 окрім	 кількості	 муніципальних	 послуг,	 доступних	 в	

електронній	 формі	 (у	 2019	 році	 плановий	 показник	 було	

недовиконано	на	1)	–	див.	рис.	1.	

	

                                                           
1	 Офіційний	 сайт	 Маріупольської	 міської	 ради.	 URL:	 https://mariupolrada.gov.ua/ru	
(Дата	звернення	11.04.2020)	
2	Там	само.	
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Таблиця 3 – Аналіз виконання цільових показників за стра-
тегічною програмою «Новий муніципалітет» у 2017-2019 рр. 
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Рис. 1. Динаміка виконання цільових показників за стратегічною 
програмою «Новий муніципалітет» у 2019 р. 
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Важливою	 стратегічною	 метою	 є	 підвищення	 економічної	

конкурентоспроможності.	 Основні	 напрямки,	 за	 якими	 у	 2019	 р.	

велася	 робота	 за	 Стратегічною	 програмою	 «Сильна	 економіка»	 -	 по-

дальший	розвиток	малого	та	середнього	бізнесу	у	місті,	покращення	

інвестиційної	привабливості	Маріуполя,	вдосконалення	ефективності	

адміністрування	місцевих	податків	та	зборів.	

За	аналізований	період	створено	умови	і	програми	для	розвитку	

діючого,	нового	малого	і	середнього	бізнесу,	а	саме:	

-	 затверджено	 Цільову	 програму	 підтримки	 та	 розвитку	 МСБ	 до	

2022	р.;	

-	зареєстровано	Центр	підтримки	та	розвитку	МСБ;	

-	розроблено	проєкт	місцевої	Програми	грантової	підтримки	для	

мікробізнесу;	

-	 передбачено	 фінансування	 на	 участь	 міста	 в	 програмі	 «Укра-

їнський	донецький	куркуль»	в	2019-2020	рр.	-	по	3	млн.	₴	на	рік	(про-

грама	не	працювала	в	2019	р.);	

-	за	підтримки	GIZ	Ukraine	організовано	2	бізнес-тури	до	Європи	

(Німеччина,	Словенія	/	Австрія)	для	підприємців;	

-	станом	на	кінець	року	фактично	завершено	підготовку	запуску	

Маріупольського	 Центру	підтримки	та	 розвитку	 МСБ	 -	 вибрано	при-

міщення	 для	 розміщення	 Центру,	 затверджено	 програму	 фінансу-

вання	Центру,	запущено	конкурсний	відбір	на	вибір	Глави	правління	

Центру;	

-	у	 вересні	 2019	р	 сесією	міської	 ради	м.	Маріуполя	була	затвер-

джена	Цільова	Програма	підтримки	і	розвитку	мікро,	малого	і	серед-

нього	бізнесу	до	2022	року1.	

На	рис.	2	представлено	динаміку	виконання	цільових	показників	

за	стратегічною	програмою	«Сильна	економіка»	у	2017-2019	рр.	

За	 програмою	 «Сильна	 економіка»	 спостерігалося	 стрімке	

зростання	обсягів	реалізованої	продукції	протягом	2017-2019	рр.	

Що	 стосується	 підвищення	 якості	 життя,	 то	 цей	 напрям	

поступово	реалізується	та	охоплює	усі	сфери	життя	мешканців	міста	

Маріуполя.	 Відбувається	 оновлення	 міського	 транспорту,	 здійсню-

ється	 ремонт	 доріг,	 оновлюється	 спецтехніка	 на	 комунальних	 під-

                                                           
1	 Звіт	 з	 виконання	 показників	 стратегії	 2021	 URL:	 https://mariupolrada.-
gov.ua/ru/page/strategija-rozvitku-2021	(Дата	звернення	11.04.2020)	
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приємствах,	провадиться	реконструкція	парків,	скверів,	реалізуються	

нові	 проєкти	 для	 стимулювання	 розвитку	 сфери	 IT	 та	 багато	

соціальних	проєктів	у	галузях	охорони	здоров’я,	освіти	та	соціального	

захисту.	
	

	
	

Рис. 2. Динаміка обсягів реалізованої продукції відповідно до 

програми  «Сильна економіка» у 2017-2019 рр. 
	

Отже,	 слід	 зазначити,	 що	 стратегічний	 розвиток	 міста	 має	 бути	

побудований	 з	 урахуванням	 слабких,	 сильних	 сторін	 та	 визначених	

можливостей	 та	 загроз,	 що	 дасть	 потужний	 поштовх	 реалізації	

стратегічних	заходів	в	громаді.	Таким	чином,	в	комплексі	стратегічні	

заходи	 щодо	 розвитку	 міста	 забезпечать	 збереження	 та	 приплив	

кваліфікованих	кадрів	в	пріоритетних	для	міста	галузях.	

Таким	чином,	розвиток	міст	та	територій	значною	мірою	впливає	

на	 розвиток	 держави	 максимально	 враховуючи	 потреби	 суспільства.	

Місто	Маріуполь	динамічно	розвивається	протягом	періоду	реалізації	

стратегії,	 але	 перед	 владою	 міста	 стоїть	 ще	 багато	 викликів	 в	

мінливих	умовах	сьогодення. 
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4.5. Фінансове стимулювання сталого розвитку 
територіальної громади 1 

 
Успішне	 впровадження	 реформи	 децентралізації	 потребує	 нау-

ково	обґрунтованої	та	підтвердженої	на	практиці	ефективної	системи	

регіонального	 управління.	 Це	 питання	 особливо	 актуалізується	 у	

контексті	 системного	 регулювання	 сталого	 розвитку	 регіонів	

відповідно	 до	 комплексної	 Стратегії	 сталого	 розвитку	 «Україна	 –	

2020»,	 якою	 передбачається	 побудова	 прозорої	 системи	 публічного	

управління	та	ефективної	системи	територіальної	організації	влади	в	

Україні;	 забезпечення	 конкурентоспроможності	 територіальної	

громади	 через	 реалізацію	 соціальних,	 економічних	 та	 екологічних	

аспектів	 сталого	 розвитку,	 і	 тим	 самим,	 покращення	 якості	 життя	

населення;	реалізація	у	повній	мірі	положень	Європейської	хартії	міс-

цевого	 самоврядування,	 принципів	 субсидіарності,	 повсюдності	 і	

фінансової	 самодостатності	 місцевого	 самоврядування,	 які	 справед-

ливо	 пов’язуються	 із	 імперативом	 послідовної	 і	 системної	 модер-

нізації	та	запровадження	новітніх	медичних,	енергетичних	та	 інфор-

маційних	 технологій,	 розвитком	 космічних	 і	 телекомунікаційних	

систем,	радикальним	підвищенням	енергоефективності	та	ін.		

Реформування	 системи	 владних	 відносин	 на	 місцях	 передбачає,	

насамперед,	 децентралізацію	 фінансових	 повноважень	 та	 передачу	

значної	 їх	 частини	 на	 користь	 місцевого	 самоврядування.	 Зміни	

територіальної	 організації	 влади	 все	 більше	 вимагають	 формування	

ефективного	 місцевого	 самоврядування,	 яке	 здатне	 забезпечити	

покращення	 умов	 для	 проживання	 громадян,	 надання	 їм	 найбільш	

високоякісних	та	доступних	публічних	послуг.	Реалізація	визначених	

завдань	 неможлива	 без	 підвищення	 рівня	 економічного	 розвитку	

адміністративно-територіальних	 утворень,	 їх	 фінансового	 стимулю-

вання	та	пошуку	додаткових	можливостей	для	наповнення	місцевих	

бюджетів	і	забезпечення	сталого	розвитку.	

Створення	 сприятливих	 соціально-економічних	 умов,	 що	 супро-

воджується	 сталим	 розвитком	 регіонів	 та	 країни	 в	 цілому,	 призво-

дить	до	перегляду	існуючих	усталених	відносин	щодо	розподілу	благ	

у	 суспільстві	 та	 пошуку	 нових	 рішень	 наявних	 проблем.	 Процес	

                                                           
1	 Автори	 підрозділу:	 Верительник С.М., Байрак А.Л. Донецький	 державний	 універ-
ситет	управління,	М.	Маріуполь,	Україна	
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проведення	 регіональної	 політики	 в	 контексті	 реформи	

децентралізації,	 досить	 складне	 поняття,	 яке	 можна	 розкривати	

через	 її	 вплив	 на:	 адміністративно-територіальний	 устрій	 держави,	

систему	 органів	 публічної	 влади,	 розподіл	 між	 ними	 функцій,	

повноважень	 і	 фінансових	 ресурсів.	 Відповідно	 до	 статті	 132	

Конституції	України	«Територіальний	устрій	України	ґрунтується	на	

засадах	 єдності	 та	 цілісності	 державної	 території,	 поєднання	

централізації	 і	 децентралізації	 у	 здійсненні	 державної	 влади,	

збалансованості	 і	 соціально-економічного	 розвитку	 регіонів,	 з	

урахуванням	їх	 історичних,	економічних,	екологічних,	географічних	і	

демографічних	 особливостей,	 етнічних	 і	 культурних	 традицій»1.	 Як	

бачимо,	 децентралізація	 задекларована	 у	 даній	 статті	 Основного	

закону	 як	 одна	 з	 основ,	 на	 яких	 ґрунтується	 територіальний	 устрій	

держави.	 Однак,	 на	 відміну	 від	 Конституцій	 багатьох	 зарубіжних	

держав,	 основою	 є	 не	 сама	 децентралізація,	 а	 «поєднання	

централізації	і	децентралізації	в	здійсненні	державної	влади».	

Сучасний	 етап	 розвитку	 місцевого	 самоврядування	 характе-

ризується	повним	розумінням	необхідності	проведення	змін	за	умови	

вивчення	 проблем	 розвитку	 територіальних	 громад	 та	 дослідження	

їх	фінансової	спроможності.	

Так,	при	формуванні	та	створенні	перспективної	ОТГ	важливим	є	

попередній	 розрахунок	 її	 фінансової	 спроможності,	 який	 надасть	

змогу	 оцінити	 переваги	 та	 ризики	 такого	 об’єднання,	 а	 також	

визначити	 потребу	 в	 пошуку	 додаткових	 коштів	 та	 упорядкуванні	

видатків.	 Такий	 аналіз	 дає	 можливість	 проаналізувати	 і	 порівняти	

результати	своєї	фінансової	діяльності	з	результатами	інших	громад,	

як	 своєї	 області,	 так	 і	 сусідніх.	 Також	 він	 надасть	 змогу	 побачити	

переваги	 та	 недоліки	 громади,	 спрямувати	 зусилля	 на	 зміцнення	

фінансової	 спроможності,	 а	 також	 на	 раціональне	 використання	

коштів	 із	 метою	 надання	 якісних	 публічних	 послуг	 мешканцям	

громад.	

Успішність	 функціонування	 об’єднаних	 територіальних	 громад	

значною	 мірою	 залежить	 від	 їх	 фінансової	 спроможності,	 що	 є	

визначальним	 стимулом	 розвитку	 територіальної	 громади.	
                                                           
1	 Куценко	 Т.,	 Сіренко	 Я.	 Забезпечення	 фінансової	 спроможності	 територіальних	
громад	 як	 пріоритет	 децентралізації	 управління.	 URL	 :	 http://ir.kneu.edu.ua/bitst-
ream/2010/	30350/1/MO_2019_7.pdf	(Дата	звернення	12.03.2020)	



287	

Ефективне	 використання	 місцевих	 ресурсів,	 наявність	 суб’єктів	

підприємницької	 діяльності,	 рівень	 та	 кількість	 кваліфікованих	

трудових	 ресурсів,	 розвинена	 інфраструктура	 здатні	 забезпечити	

успішний	розвиток	територіальної	громади.	

І.	 Сторонянська	 зазначає,	 що	 необхідною	 умовою	 формування	

громадянського	суспільства	в	Україні	є	активізація	реформ	у	системі	

місцевого	самоврядування	у	 напрямі	 зростання	 ролі	 територіальних	

громад	 як	 основного	 суб’єкта	 соціально	 економічного	 прогресу	

відповідної	 території.	 Далі,	 аналізуючи	 закономірності	 становлення	

світогосподарської	 системи,	 вчена	 стверджує,	 що	 ефективність	

виконання	 територіальною	 громадою	 покладених	 на	 неї	 функцій	 і	

досягнення	стратегічних	пріоритетів	вимагає	належного	фінансового	

забезпечення	 як	 поточного	 функціонування,	 так	 і	 цілей	 розвитку.	

Фактично	 має	 місце	 перенесення	 значення	 процесів	 соціально-

економічного	 розвитку	 на	 місцевий	 рівень.	 У	 цих	 умовах	

територіальна	 громада	 має	 бути	 одночасно	 і	 носієм	 соціально-

економічного	 розвитку	 територій,	 і	 рушійною	 силою	 досягнення	

стратегічних	цілей	територіального	утворення1.	

Формуючи	свою	фінансову	спроможність,	територіальні	громади	

стають	суб’єктами	управління	та	отримують	реальні	можливості	ви-

конання	 покладених	 на	 них	 повноважень	 та	 вирішення	 завдання	

соціально-економічного	розвитку	окремої	території.	

Поняття	 «фінансова	 спроможність	 соціально-економічного	 роз-

витку	 просторової	 системи»	 визначається	 як	 єдність	 достатності	 фі-

нансового	потенціалу	утворення,	результативності	використання	фі-

нансових	 ресурсів	 та	 можливості	 самостійного	 забезпечення	 соці-

ально-економічного	розвитку.	Таким	чином,	фінансова	спроможність	

адміністративно-територіального	 утворення	 (або	 муніципального	

утворення)	 –	 це	 його	 здатність	 забезпечувати	 надходження	 дос-

татнього	 обсягу	 фінансових	 ресурсів	 та	 формування	 ефективної	

структури	 їх	 джерел,	 а	 також	 їх	 якісний	 розподіл	 та	 ефективне	

використання	 для	 подолання	 дестабілізаторів	 і	 досягнення	 ста-

більності	 соціально-економічного	 розвитку	 утворення	 у	 коротко-

строковій	та	довгостроковій	перспективі	[2].	
                                                           
1	 Сторонянська	 І.	 З.,	 Пелехатий	 А.	 О.	 Фінансове	 забезпечення	 розвитку	 терито-
ріальних	громад	у	контексті	адміністративно-територіальної	реформи.	Регіональна 
економіка.	2014.	№	3.	С.	228–238.	



288	

Фінансово-бюджетна	 складова	 децентралізації	 займає	 особливе	

місце,	 адже	 фактично	 визначає	 ступінь	 децентралізації	 власних	

повноважень	і	прямо	впливає	на	соціально-економічний	розвиток	як	

окремої	 території,	 так	 і	 країни	 загалом.	 Окрім	 того,	 у	 багатьох	 євро-

пейських	 країнах	 адміністративно-територіальна	 реформа	 базува-

лась	 на	 результатах	 бюджетної	 децентралізації,	 підвищенні	 фінан-

сових	 можливостей	 надання	 послуг	 населенню	 та	 покращенні	 умов	

для	 розвитку	 місцевих	 громад.	 Також	 потрібно	 врахувати,	 що	

фіскальна	 децентралізація	 має	 низку	 інших	 переваг,	 порівняно	 з	

централізованою	 системою.	 До	 однієї	 з	 головних	 належить	

наближеність	 місцевих	 органів	 влади	 до	 населення	 територіальної	

громади,	 виявлення	 потреб	 громади,	 реагування	 на	 ці	 потреби,	

моніторинг	 їх	 виконання	 та	 реакція	 населення	 на	 реалізацію	

визначених	 завдань.	 Важливою	 перевагою	 децентралізації	 є	 безпо-

середній	вплив	громади	на	черговість	виконання	окремих	проектів	і,	

загалом,	на	формування	пріоритетів	розвитку	шляхом	обговорень	та	

громадських	 слухань.	 Децентралізація	 бюджетних	 коштів	 посилює	

загальну	 відповідальність	 за	 ліквідацію	 тіньових	 схем,	 збільшення	

надходжень	 до	 місцевого	 бюджету,	 прозорість	 розподілу	 фінансових	

ресурсів	 та	 відкритість	 у	 прийнятті	 і	 економічних,	 і	 політичних	

рішень	в	інтересах	територіальної	громади.	

Дослідження,	 проведене	 В.	 Пальчуком	 у	 низці	 областей	 України,	

засвідчило,	 що	 на	 сьогодні	 питання	 підвищення	 рівня	 фінансової	

спроможності	 громади	 вирішуються	 шляхом	 розвитку	 економіки	 на	

своїх	 територіях,	 забезпечення	 стратегічного	 управління	 розвитком	

територій,	популяризації	територій,	сприяння	залученню	інвестицій,	

підтримки	 місцевого	 бізнесу	 та	 розвитку	 галузей.	 Кожна	 із	 громад	

визначає	пріоритетні	галузі	на	своїх	територіях1.	

За	 результатами	 2018	 р.	 значна	 частина	 об’єднаних	 територі-

альних	громад	показує	достатньо	високі	 і	динамічні	темпи	приросту	

власних	 доходів.	 Протягом	 2018	 р.	 надходження	 власних	 доходів	 до	

загального	фонду	місцевих	бюджетів	України	(доходи	без	урахування	

міжбюджетних	 трансфертів)	 становили	 234,1	 млрд	 грн,	 що	 на	 41,4	

млрд	 грн,	 або	 на	 21,5%	 більше,	 порівняно	 з	 2017	 р.	 Із	 початку	

                                                           
1	 Пальчук	 В.	 Розвиток	 економічного	 потенціалу	 громад	 у	 рамках	 реформи	 з	
децентралізації.	Україна: події, факти, коментарі.	2018.	№	11.	С.	38–50.	
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фінансової	 децентралізації	 доходи	 місцевих	 бюджетів	 стрімко	

зростають:	якщо	у	2014	р.	їх	обсяг	становив	68,6	млрд	грн,	то	за	п’ять	

років,	очікується,	що	вони	зростуть	майже	в	4	рази	та,	за	підсумками	

2019	р.,	становитимуть	267	млрд	грн1.	

Аналізуючи	 окремі	 показники	 виконання	 місцевих	 бюджетів	

об’єднаних	 територіальних	 громад	 та	 темпи	 їх	 зростання	 до	 попе-

реднього	періоду	в	усіх	областях	України,	потрібно	звернути	увагу	на	

значне	їх	збільшення	у	низці	областей.	У	Волинській,	Київській,	Івано-

Франківській	 та	 Черкаській	 середній	 показник	 надходжень	 власних	

доходів	на	1	мешканця	області	зріс	більше	ніж	у	два	рази	(табл.	1).		

Таблиця 1 – Окремі показники виконання місцевих  

бюджетів ОТГ у 2018 р. 

Область 

Середній 
показник 

надходжень 
власних доходів 

на 1-го 
мешканця 

області 

Збільшення 
до поперед-

нього періоду, 
% 

Частка 
ОТГ, які 

отримують 
базову 

дотацію, % 

Найвищий 
рівень 

дотаційно-
сті громади, 

% 

1	 2	 3	 4	 5	
Вінницька	 4	119,6	 43,8	 64,7	 34,5	
Волинська	 2	860,6	 210,0	 82,5	 60,3	
Дніпропетро-
вська	

4	923,3	 41,5	 67,9	 30,9	

Донецька	 3	802,3	 22,0	 33,3	 43,3	
Житомирська	 3	327,9	 55,8	 80,0	 37,4	
Закарпатсьа	 4	036,8	 57,8	 50,0	 43,4	
Запорізька	 3	680,6	 61,7	 88,9	 37,6	
Івано-Фран-
ківська	

1	543,3	 210,0	 95,6	 57,9	

Кіровоград-
ська	

4	853,6	 72,4	 30,8	 14,9	

Київська	 4	389,8	 240,0	 44,4	 6,6	
Луганська	 1	954,5	 88,4	 75,0	 38,8	
Львівська	 3	042,0	 70,9	 88,6	 53,4	
Миколаївська	 4	003,2	 39,0	 78,6	 33,4	
Одеська	 4	217,3	 60,9	 80,0	 33,8	
Полтавська	 5	665,7	 74,1	 43,6	 21,1	
Рівненська	 2	800,7	 54,1	 88,0	 45,6	
Сумська	 4	254,0	 98,8	 57,1	 22,0	
Тернопільська	 2	696,5	 33,4	 90,0	 43,4	

                                                           
1	Сторонянська	І.	З.,	Пелехатий	А.	О.	Фінансове	забезпечення	розвитку	територіаль-
них	громад...	С.	228–238.	
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Продовження	табл.	1	

1 2 3 4 5 
Харківська	 4	346,1	 31,6	 75,0	 15,7	
Херсонська	 3	331,7	 53,6	 53,8	 37,5	
Хмельницька	 3	149,6	 42,5	 87,1	 35,1	
Черкаська	 4	598,8	 210,0	 69,2	 17,7	
Чернівецька	 1	880,0	 42,1	 96,1	 52,9	
Чернігівська	 3	989,1	 36,7	 56,8	 20,1	

 

Незважаючи	на	таке	значне	зростання,	у	Волинській	області	цей	

показник	удвічі	 нижчий,	 аніж	у	 лідера	–	Полтавської	 області.	 А	зага-

лом,	 найвище	 значення	 середнього	 показника	 надходжень	 власних	

доходів	на	одного	мешканця	області	у	Полтавській	області	майже	у	4	

рази	більше,	порівняно	з	найнижчим	значенням	у	Івано-Франківській	

області,	 що	 є	 свідченням	 нерівномірного	 розвитку	 окремих	 терито-

рій.	 Значна	 частка	 ОТГ	 практично	 у	 всіх	 областях	 отримує	 базову	

дотацію	від	держави,	тоді	як	рівень	дотаційності	найменш	фінансово	

спроможних	 громад	 коливається	 від	 6,6%	 у	 Київській	 області	 до	

60,3%	у	Волинській	області	(табл.	1)1.	

Загалом,	показники	виконання	місцевих	бюджетів	ОТГ	характе-

ризують	 стан	 соціально-економічного	 розвитку	 територіальної	

громади	 і	 свідчать	 про	 необхідність	 активізації	 роботи	 в	 цьому	

напрямку.	Пошук	нових	можливостей	наповнення	місцевих	бюджетів	

є	 запорукою	 підвищення	 рівня	 життя	 на	 окремій	 території	 та	

надання	більш	якісних	послуг	органами	місцевого	самоврядування.	

Досліджуючи	 фінансові	 можливості	 територіальної	 громади	 на	

перспективу,	 зазначає	 Т.	 Гургула,	 важливо	 враховувати	 також	 неза-

діяні	 у	 виробничо-господарський	 обіг	 такі	 чинники,	 як	 наявність	

природних	 ресурсів,	 корисних	 копалин,	 які	 на	 поточний	 час	 не	

використовуються,	 створення	 нових	 підприємницьких	 структур,	

розширення	сфери	 послуг	 населенню	 та	 суб’єктам	 господарювання2.	

Важливою	 складовою	 забезпечення	 фінансової	 спроможності	

місцевого	 самоврядування	 є	 формування	 ОТГ	 відповідно	 до	

перспективних	 планів	 областей.	 Такі	 перспективні	 плани	 є	 новою	
                                                           
1	Експерти	проаналізували	бюджети	об’єднаних	громад	кожної	області	за	2018	рік.	
URL	:	https://decentralization.gov.ua/news/10674	(Дата	звернення	09.03.2020)	
2	 Гургула	 Т.	 В.	 Фінансове	 забезпечення	 спроможності	 територіальних	 громад:	
проблеми	 та	 шляхи	 їх	 вирішення.	 Науковий вісник Мукачівського державного 
університету.	Вип.	1	(7).	С.	132–136.	
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територіальною	 основою	 для	 діяльності	 органів	 влади	 на	 рівні	

громад	 та	 розглядаються	 як	 проектні	 моделі	 ефективної	

територіальної	 організації	 місцевого	 самоврядування	 на	 базовому	

рівні.	 Водночас	 продовжується	 процес	 формування	 перспективних	

планів.	 Із	 20	 грудня	 2019	 р.	 набув	 чинності	 Закон	 України	 «Про	

внесення	 змін	 до	 Закону	 України	 “Про	 добровільне	 об’єднання	

територіальних	 громад”	 (щодо	 спрощення	 процедури	 затвердження	

перспективних	 планів	 формування	 територій	 громад	 Автономної	

Республіки	 Крим,	 областей)»	 №	 2189	 від	 30.09.2019	 р.	 Цей	 закон	

передбачає,	 зокрема,	 що	 об’єднання	 громад	 надалі	 відбуватиметься	

винятково	за	перспективним	планом.	За	даними	Мінрегіону	на	січень	

2020	 р.,	 затвердженими	 Урядом	 перспективними	 планами	

формування	територій	 громад	 покрито	вже	90,3%	 території	країни1.	

Таким	 чином,	 сучасні	 підходи	 до	 формування	 місцевої	 бюджетної	

політики	 повинні	 сприяти	 належному	 виконанню	 власних	 та	

делегованих	 повноважень	 органами	 місцевого	 самоврядування,	 які	

можуть	бути	досягнуті	шляхом	реалізації	низки	завдань.	

Передусім	 це	 пошук	 додаткових	 можливостей	 збільшення	

надходжень	до	місцевих	бюджетів	шляхом	залучення	бізнесу	на	свою	

територію.	На	необхідності	та	особливості	цього	підходу	акцентують	

деякі	 українські	 вчені-економісти2.	 Важливим	 моментом	 є	

збільшення	кількості	зареєстрованого	бізнесу	і,	відповідно,	величини	

сплати	 податків	 у	 місцевий	 бюджет.	 Податки,	 які	 сплачують	 місцеві	

підприємства	 і	 організації,	 що	 функціонують	 на	 певній	 території,	 є	

важливим	 джерелом	 місцевих	 фінансових	 ресурсів.	 До	 того	 ж,	

збільшення	 надходжень	 до	 місцевого	 бюджету	 не	 завжди	

корелюється	 зі	 збільшенням	 податкових	 ставок,	 які	 встановлюють	

місцеві	 органи	 влади.	 Часто	 зниження	 податкових	 ставок	 і	

приведення	до	оптимального	рівня	дає	позитивний	ефект	у	співпраці	

бізнесу	та	місцевих	органів	влади	і	збільшує	величину	надходжень	до	

місцевого	бюджету.	Це	означає,	що	місцева	влада	повинна	проявляти	

                                                           
1	Усі	регіони	провели	в	Мінрегіоні	консультації	зі	створення	перспективних	планів:	
далі	 –	 повторні	 консультації	 та	 робота	 з	 громадами.	 URL	 :	 https://decentraliza-
tion.gov.ua/news/12077	(Дата	звернення	12.03.2020)	
2	 Ходаківський	 Є.	 І.,	 Ратошнюк	 Т.	 М.,	 Капітула	 Л.	 Л.,	 Плотнікова	 М.	 Ф.	 Формування	
системи	 розвитку	 сільських	 територій	 на	 засадах	 підприємництва,	
саморегулювання	 та	 державного	 управління.	 Подільський вісник: сільське 
господарство, техніка, економіка.	2016.	Вип.	25.	С.	158–170.	
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гнучкість	у	співпраці	з	бізнесом	і	працювати	через	домовленості,	а	не	

через	 покарання.	 Це	 стосується	 і	 підвищення,	 і	 зниження	 рівня	

податкових	 ставок	 для	 отримання	 найкращого	 результату.	 Загалом,	

проведення	 громадських	 слухань	 із	 приводу	 встановлення	 місцевих	

податків	 та	 зборів	 могло	 би	 бути	 інструментом	 для	 роботи	 з	

депутатами	 та	 представниками	 бізнесу	 з	 приводу	 підвищення	 або	

зниження	ставок.	

Успішний	 розвиток	 бізнесу,	 створення	 комфортних	 умов	 для	

роботи	 підприємств	 сприяють	 збільшенню	 капіталовкладень,	 які	

отримує	 громада.	 У	 цьому	 контексті	 важливим	 є	 створення	

привабливих	 умов	 для	 інвесторів	 із	 малого	 та	 середнього	 бізнесу.	

Свої	 інвестиційні	 можливості	 громади	 можуть	 реалізувати	 шляхом	

використання	 як	 фінансових,	 так	 і	 природних	 та	 людських	 місцевих	

ресурсів,	тобто	зробити	повну	інвентаризацію	своїх	активів.	На	думку	

Ю.	 Боковикової,	 важливими	 чинниками	 розвитку	 територіальних	

громад	 є	 природні	 ресурси	 (земельні,	 водні,	 лісові,	 мінерально-

сировинні	 тощо),	 які	 змінюють	 свою	 якість	 залежно	 від	 умов	

використання1.	Такий	підхід	дає	можливість	виявити	усі	конкурентні	

переваги	 громади,	 і	 на	 цій	 основі	 створити	 власний	 інвестиційний	

паспорт.	 Важливими	 документами,	 які	 сприяють	 залученню	

інвесторів,	 є	 також	 наявність	 стратегічного	 плану	 та	 генерального	

плану	 розвитку	 території.	 Розроблення	 схеми	 планування	 території	

містить	 важливу	 інформацію	 для	 потенційних	 інвесторів,	 оскільки	

вона	 обґрунтовує	 потреби	 територіальної	 громади,	 узгоджує	

державні,	 громадські,	 приватні	 інтереси.	 Для	 цього	 затверджено	

документ,	 який	 регламентує	 питання	 розробки	 та	 впровадження	 в	

практичну	 діяльність	 ОТГ	 документації	 з	 просторового	 планування	

«Склад	 і	 зміст	 схеми	 планування	 території,	 на	 якій	 реалізуються	

повноваження	 сільських,	 селищних,	 міських	 рад»2	 та	 який	 має	

сприяти	 сталому	 розвитку	 територій	 і	 поліпшенню	 інвестиційного	

клімату	регіонів.	Окрім	того,	в	умовах	децентралізації	всі	умови	отри-

мує	розвиток	регіональних	стартапів.	
                                                           
1	 Боковикова	 Ю.	 В.	 Природні	 ресурси	 –	 ресурси	 розвитку	 територіальних	 громад.	
Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр.	 Вип.	 1.	 Харків	 :	 ХаРІДУ,	
2017.	С.	66–71.	
2	 Мінрегіон	 створив	 інструмент	 для	 ефективного	 просторового	 планування	
територій	 громад.	 URL	 :	 https://decentralization.gov.ua/news/8152	 (Дата	 звернення	
06.03.2020)	
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Важливою	умовою	розширення	бази	податкових	і	неподаткових	

надходжень	 органу	 місцевого	 самоврядування	 є	 створення	 та	

розвиток	 культурно-креативної	 індустрії,	 до	 якої	 можна	 зарахувати	

розвиток	 туризму	 шляхом	 використання	 місцевих	 визначних	 місць,	

відновлення	 старих	 церков,	 костьолів,	 приведення	 їх	 у	 порядок	 із	

метою	 формування	 туристичної	 привабливості	 території.	 Тут	 акту-

альним	є	створення	гончарних	цехів,	різних	ремісництв	на	місцях	для	

створення	та	продажів	товарів	із	символікою	місцевості,	розширення	

місцевих	 послуг,	 виробництво	 і	 продаж	 сувенірів	 тощо.	 Окрім	 того,	

багато	 регіонів	 використовують	 ексклюзивний	 продукт	 (мед,	 пиво,	

вино,	сири	тощо),	бажано	з	глибокою	історичною	згадкою	про	нього,	

який	 виробляють	 місцеві	 підприємства	 і	 використовують	 як	

конкурентну	перевагу	у	залученні	туристів.	

Тобто	 існує	 низка	 підходів,	 які	 здатні	 забезпечити	 значне	

зростання	 доходів	 місцевих	 бюджетів.	 Однак	 за	 цього	 потрібно	

звертати	 увагу	 ще	 на	 один	 важливий	 аспект,	 із	 погляду	 на	

забезпечення	 стійкого	 розвитку	 територіальної	 громади,	 –	 це	

оптимізація	 видатків	 та	 формування	 оптимальної	 структури	

видаткової	 частини	 бюджету.	 На	 цьому	 наголошує	 А.	 Дем’янюк,	

зазначаючи,	 що	 головною	 проблемою	 у	 досягненні	 успішного	

результату	 модернізації	 бюджетних	 відносин	 на	 місцевому	 рівні	 є	

забезпечення	спроможності	 органів	 місцевого	самоврядування	щодо	

формування	 оптимального	 бюджету	 для	 реалізації	 стратегічних	

напрямів	розвитку	адміністративно-територіальних	одиниць.	Отже,	у	

сучасній	 бюджетній	 практиці	 до	 першочергових	 завдань	 належить	

ефективність	 здійснення	 видатків	 місцевих	 бюджетів	 у	 контексті	 їх	

оптимізації1.	Це	означає,	що	у	частині	використання	коштів	необхідно	

зосередитись	 на	 таких	 складових	 видатків,	 як	 формування	 управ-

лінського	апарату,	який	здатний	до	виконання	всіх	повноважень,	але	

його	фінансування	є	не	надто	обтяжливим	для	бюджету.	Окрім	того,	

важливим	 є	 проведення	 постійного	 аналізу	 витрачання	 бюджетних	

коштів,	 прозорість	 і	 оприлюднення	 результатів	 аналізу,	 що	 дасть	

змогу	попередити	випадки	їх	нераціонального	витрачання.	

                                                           
1	Дем’янюк	А.	В.	Проблеми	та	перспективи	оптимізації	видатків	місцевих	бюджетів	
України	 в	 умовах	 реформи	 децентралізації.	 Науковий вісник Мукачівського 
державного університету.	2018.	Вип.	19.	С.	986	
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Аналіз	останніх	досліджень	і	публікацій.	Теоретичні	та	приклад-

ні	 засади	 формування	 фінансової	 спроможності	 територіальних	

громад	 висвітлені	в	працях	як	зарубіжних,	 так	 і	 українських	 вчених-

економістів,	 зокрема:	 А.	 Аффлека,	 М.	 Міллера,	 Е.	 Остром,	 Д.	 Фуллера,	

Т.	Куценко,	 Я.	 Сіренко,	 Ю.	 Ганущака,	 І.	 Коліушко,	 Ю.	 Гургули,	

В.	Пальчук,	 І.	 Сторонянської,	 А.	 Ткачука,	 Є.	 Ходаківського,	

Т.	Ратошнюк,	Л.	Капітула,	М.	Плотнікова	та	інших.	

Виокремлення	невирішених	раніше	частин	загальної	проблеми.	

Сучасний	етап	розвитку	місцевого	самоврядування	характеризується	

повним	розумінням	необхідності	проведення	змін	за	умови	вивчення	

проблем	 розвитку	 територіальних	 громад	 та	 дослідження	 їх	 фінан-

сової	спроможності.	

Так,	при	формуванні	перспективної	ОТГ	важливим	є	попередній	

розрахунок	 її	 фінансової	 спроможності,	 який	 дасть	 змогу	 оцінити	

переваги	 і	 ризики	 такого	 об’єднання,	 визначити	 потребу	 в	 пошуку	

додаткових	 коштів	 та	 упорядкуванні	 видатків.	 Такий	 аналіз	 також	

дає	 можливість	 проаналізувати	 і	 порівняти	 результати	 своєї	 фінан-

сової	 діяльності	 з	 результатами	 інших	громад,	 як	своєї	області,	 так	 і	

сусідніх.	 Також	 він	 дасть	 змогу	 побачити	 переваги	 та	 недоліки	

громади,	 спрямувати	зусилля	 на	зміцнення	фінансовоїспроможності,	

а	 також	 на	 раціональне	 використання	 коштів	 із	 метою	 надання	

якісних	публічних	послуг	мешканцям	громад.	

Отже,	 зміни	 територіальної	 організації	 влади	 передбачають	

формування	 ефективного	 місцевого	 самоврядування,	 здатного	

забезпечити	покращення	умов	для	проживання	громадян,	надання	їм	

високоякісних	 та	 доступних	 публічних	 послуг.	 Особливе	 місце	 тут	

належить	 дослідженню	 фінансової	 спроможності	 та	 фінансового	

стимулювання	 розвитку	 територіальних	 громад.	 Формуючи	 свою	

фінансову	 спроможність,	 територіальні	 громади	 стають	 суб’єктами	

управління	та	отримують	реальні	можливості	виконання	покладених	

на	них	повноважень	 та	 вирішення	 завдання	 соціально-економічного	

розвитку	окремої	території.	

Важливим	 аспектом	 вирішення	 цієї	 проблеми	 є	 пошук	

можливостей	 наповнення	 місцевого	 бюджету,	 постійне	 проведення	

аналізу	 фінансової	 спроможності	 територіальної	 громади.	 Такий	

аналіз	також	дає	можливість	проаналізувати	та	порівняти	результати	

своєї	 фінансової	 діяльності	 з	 результатами	 інших	 громад	 (як	 своєї	
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області,	 так	 і	 сусідніх).	 Також	 він	 дасть	 змогу	 побачити	 переваги	 та	

недоліки	 громади,	 спрямувати	 зусилля	 на	 зміцнення	 фінансової	

спроможності	 та	 на	 раціональне	 використання	 коштів	 із	 метою	

надання	 якісних	 публічних	 послуг	 мешканцям	 громад.	 За	 цього	

потрібно	 звертати	 увагу	 ще	 на	 один	 важливий	 аспект	 у	 контексті	

забезпечення	 стійкого	 розвитку	 територіальної	 громади	 –	 це	

оптимізація	 видатків	 та	 формування	 оптимальної	 структури	

видаткової	 частини	 бюджету.	 Такі	 сучасні	 підходи	 до	 формування	

місцевої	 бюджетної	 політики	 забезпечать	 досягнення	 реальної	

фінансової	 спроможності	 територіальної	 громади	 та	 належне	

виконання	 власних	 і	 делегованих	 повноважень	 органами	 місцевого	

управління	цією	громадою.	

Подальші	дослідження	будуть	спрямовані	на	пошук	підходів	до	

підвищення	 ефективності	 фінансового	 управління	 територіальної	

громади,	 аналізу	 отримання	 додаткових	 доходів	 від	 використання	

незадіяних	 природних	 і	 людських	 ресурсів	 та	 оцінки	 ефективності	

інвестиційних	проектів.	

Для	 оптимізації	 процесу	 управління	 фінансовими	 ресурсами	

територій	 органам	 місцевого	 самоврядування	 рекомендується	 роз-

робляти	 та	 затверджувати	 План	 заходів	 щодо	 підвищення	

ефективності	 управління	 фінансовими	 ресурсами	 на	 узгоджених	 і	

обґрунтованих	принципах,	а	саме:	

– розширення	 горизонтів	 фінансового	 і	 бюджетного	 плану-

вання;	

– розробка	основних	напрямків	місцевої	фінансової	політики	на	

наступний	фінансовий	рік	і	плановий	період;	

– виявлення	 і	 перерозподіл	 внутрішніх	 резервів	 для	 реалізації	

пріоритетних	 напрямів	 соціально-економічного	 розвитку	 терито-

ріальної	громади;	

– прогнозування	 розвитку	 фінансових	 ресурсів	 територіальної	

громади;	

– ухвалення	нових	витратних	зобов’язань	тільки	за	умови	наяв-

ності	 фінансових	 ресурсів	 і	 їх	 відповідності	 пріоритетним	 напрямам	

соціально-економічного	розвитку	територіальної	громади;	

– удосконалення	організації	та	методології	виконання	місцевого	

бюджету	із	встановленням	відповідальності	головних	розпорядників	

бюджетних	коштів	за	якість	та	дотримання	планових	показників.	
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Мінімальний	 період	 для	 програмування	 –	 середньостроковий	

період	від	3	до	5	років.	

Мета	 і	 завдання	 стратегічного	 управління	 ресурсним	 забезпе-

ченням	 місцевих	 бюджетів	 впливають	 на	 його	 ефективність.	 Чітка,	

вимірювана	 мета	 (за	 винятком	 ілюстрації	 тенденцій	 доходів	 та	

витрат)	 може	 допомогти	 зробити	 використання	 стратегічного	

підходу	 більш	 корисним	 інструментом,	оскільки	 він	призначений	не	

лише	 для	 інформування,	 а	 й	 для	 вирішення	 проблем	 та	 досягнення	

чітко	визначених	стратегічних	цілей	(з	варіантами	політики).	

Інтеграція	 з	 річним	 бюджетом	 передбачає,	 що	 стратегічне	

управління	 стає	 більш	 ефективним	 і	 чутливим	 до	 бюджету	 та	

діяльності	 органів	 місцевого	 самоврядування	 у	 цьому	 напрямі,	 коли	

стратегічний	планування	передує	формуванню	річного	бюджету.	

Формування	 та	 внесення	 змін	 до	 бюджету	 в	 контексті	 страте-

гічного	 управління	 ресурсним	 забезпеченням	 місцевих	 бюджетів	

дозволяє	 вплинути	 на	 рішення	 органів	 місцевого	 самоврядування	

відповідно	до	стратегічних	напрямів	та	прогнозованих	ресурсів.	

Прозорість	 та	 комунікація	 обґрунтовується	 тим,	 щоб	 зробити	

такий	 інструмент	 місцевої	 політики,	 як	 стратегічне	 управління	

ресурсним	 забезпеченням	 місцевих	 бюджетів,	 більш	 впливовим	

важливо	 представити	 його	 основні	 аспекти	 та	 стратегічний	 план	

ключовим	 стейкхолдерам	 з	 подальшою	 презентацією	 результатів	

управління.	

Цей	 напрямок	 створює	 дві	 змінні:	 вимірювання	 загального	

рівня	 прозорості	 або	 зв’язку	 із	 зацікавленими	 сторонами	 процесу	 та	

вимірювання	 того,	 чи	 результати	 стратегічного	 планування	 були	

належним	 чином	 та	 вчасно	 були	 представлені	 безпосередньо	 гро-

мадськості	(через	слухання,	обговорення,	відкриті	засідання	профіль-

них	депутатських	комісій,	презентація	на	сесіях	місцевої	ради).	

Узагальнюючи,	зазначимо,	що	максимізація	добробуту	і	безпеки	

громадян	 та	 конкурентного	 позиціонування	 країни/територіальної	

громади	за	допомогою	раціональної	фінансової	політики	можливі	і	є	

реальними	при	умові	зміни	парадигми	мислення	громадян,	співпраці	

бізнесу	і	влади	та	на	основі:	

– реалізації	довгострокової	фінансової	політики;	

– сприяння	місцевому	економічному	розвитку;	
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– забезпечення	інвестиційної	привабливості	територій	і	країни	в	

цілому;	

– підняття	 конкурентоспроможності	 й	 посилення	 позицій	 кра-

їни/громади	на	світовому	ринку;	

– забезпечення	 нормативних	 значень	 економічних	 макропоказ-

ників;	

– застосування	 фінансових	 інструментів	 у	 оптимальній	 їх	

структурі	тощо. 
	

	

4.6. Державна політика забезпечення доступності та сталого 

управління водними ресурсами за участі місцевих громад 1 

 
Державна	 політика	 забезпечення	 доступності	 та	 сталого	 управ-

ління	 водними	 ресурсами	 є	 комплексом	 заходів,	 спрямованих	 на	

подолання	 наявних	 водно-екологічних	 загроз	 в	 країні	 та	 створення	

сприятливих	 умов	 для	 сталого,	 екологічно	 безпечного	 водокористу-

вання,	 у	 якому	 першочергове	 значення	 має	 забезпечення	 населення	

якісною	питною	водою.	Така	діяльність	має	відповідати	Цілі	сталого	

розвитку	6	«Чиста	вода	та	належні	санітарні	умови»,	завданням	якої	є	

забезпечення	 доступності	 якісних	 послуг	 з	 постачання	 безпечної	

питної	води,		будівництво	та	реконструкція	систем	централізованого	

питного	 водопостачання	 із	 застосуванням	 новітніх	 технологій	 та	

обладнання.		

Україна,	як	і	інші	країни-члени	ООН,	приєдналася	до	глобального	

процесу	забезпечення	сталого	розвитку	після	затвердження	у	вересні	

2015	року	на	Саміті		зі	сталого	розвитку	17	Цілей	Сталого	Розвитку	та	

169	завдань.	

Індикатори,	 які	 визначені	 для	 досягнення	 Цілі	 6	 «Чиста	 вода	 та	

належні	санітарні	умови»,	наступні:		

Частка	сільського	населення,	яке	має	доступ	до	безпечної	питної	

води,	%		

Частка	 сільського	 населення,	 яке	 має	 доступ	 до	 економічно	

доступної	питної	води	гарантованої	якості,	%		

                                                           
1	 Автори	 підрозділу:	 Діденко Н.Г., Інститут	 підготовки	 кадрів	 Державної	 служби	
зайнятості	 України,	 м.	 Київ; Діденко В.М., Інститут	 водних	 проблем	 і	 меліорації	
Національної	академії	аграних	наук,	м.	Київ,	Україна	
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Частка	 міського	 населення,	 яке	 має	 доступ	 до	 безпечної	 питної	

води,	%		

Частка	 міського	 населення,	 яке	 має	 доступ	 до	 економічно	

доступної	питної	води	гарантованої	якості,	%		

Частка	сільського	населення,	яке	має	доступ	до	централізованого	

водопостачання,	%			

Частка	 міського	 населення,	 яке	 має	 доступ	 до	 централізованого	

водопостачання,	%		

Загалом,	«водна»	Ціль	прагне	досягти	всеохоплюючого	та	рівного	

доступу	до	безпечної	та	економічно	доступної	питної	води	для	всіх	до	

2030	року,	передбачено	забезпечення	 якісною	 питною	 водою,	 відпо-

відно,	міського	і	сільського	населення,	в	2020	році	–	90	і	20%,	в	2025	

році	–	95	і	30%,	в	2030	році	–	100	і	50%	1.		

Для	досягнення	цільових	показників,	як	підкреслюється	у		націо-

нальній	 доповіді	 необхідним	 є	 належне	 фінансування	 заходів,	

передбачених	 державними	та	 регіональними	цільовими	 програмами	

у	 галузі	 охорони	 і	 сталого	 використання	 вод;	 забезпечення	

гарантованого	 якісного	 водопостачання	 для	 населення,	 об’єктів	

комунального	 господарства,	 промисловості,	 сільського	 господарства	

та	 сектору	 послуг	 шляхом	 розвитку	 централізованого	

водопостачання	та	водовідведення2.	

Таким	чином,	Україна,	приймаючи	на	себе	зобов’язання	по	ЦСР	6,	

визначила,	 що	 питання	 забезпечення	 населення	 країни	 якісною	

питною	 водою	 буде	 одним	 із	 пріоритетних	 напрямів	 діяльності	

центральних	 і	 місцевих	 органів	 виконавчої	 влади.	 Для	 цього	 на	

національному	 рівні	 реалізуються	 ряд	 програмних	 документів,	

спрямованих	 на	 забезпечення	 населення	 якісною	 питною	 водою,	 до	

яких	 відносимо	 Водний	 кодекс	 України,	 Закон	 України	 «Про	 питну	

воду,	питне	водопостачання	та	водовідведення»,	Закон	України	«Про	

житлово-комунальні	 послуги»,	 Закон	 України	 «Про	 природні	

монополії»,	 Закон	 України	 «Про	 державне	 регулювання	 у	 сфері	

комунальних	 послуг»,	 Закон	 України	 «Про	 особливості	 передачі	 в	

оренду	 чи	 концесію	 об’єктів	 у	 сферах	 теплопостачання,	 водопос-

                                                           
1	 Національна	 доповідь	 «Цілі	 Сталого	 Розвитку:	 Україна».	 Київ:	 Міністерство	 еко-
номічного	розвитку	і	торгівлі	України,	2017.	
2	Там	само.		
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тачання	 та	 водовідведення,	 що	 перебувають	 у	 комунальній	 власно-

сті»	та	інші.		

Так,	Законом	України	«Про	питну	воду,	питне	водопостачання	та	

водовідведення»	 визначено	 правові,	 економічні	 та	 організаційні	

засади	функціонування	системи	питного	водопостачання,	спрямовані	

на	 гарантоване	 забезпечення	 населення	 якісною	 та	 безпечною	 для	

здоров’я	 людини	 питною	 водою.	 Законом	 визначено,	 що	

повноваження	у	сфері	забезпечення	питною	водою	мають	центральні	

органи	виконавчої	влади,	регіональні	органи	влади,	органи	місцевого	

самоврядування.	 Законом	 також	 передбачені	 права	 та	 обов’язки	

споживачів	 питної	 води,	 порядок	 надання	 послуг	 з	 питного	

водопостачання	та	водовідведення,	вимоги	до	захисту	джерел	питної	

води	та	ін.1	

Права	 і	 обов’язки	 державних	 органів,	 підприємств,	 установ,	

організацій	 та	 громадян	 щодо	 епідеміологічного	 благополуччя	

населення	регулюються	Законом	України	«Про	забезпечення	санітар-

ного	 та	 епідеміологічного	 благополуччя	 населення»2.	 Дотичним	 до	

цієї	 проблематики	 є	 Закон	 України	 «Про	 захист	 населення	 від	

інфекційних	 хвороб»,	 який	 визначає	 правові,	 організаційні	 та	

фінансові	 засади	 діяльності	 органів	 виконавчої	 влади,	 органів	

місцевого	 самоврядування,	 підприємств,	 установ	 та	 організацій,	

спрямованої	 на	 запобігання	 виникненню	 і	 поширенню	 інфекційних	

хвороб	 людини,	 локалізацію	 та	 ліквідацію	 їх	 спалахів	 та	 епідемій,	

встановлює	 права,	 обов’язки	 та	 відповідальність	 юридичних	 і	

фізичних	осіб	у	сфері	захисту	населення	від	інфекційних	хвороб.3	

Важливим	 програмним	 документом	 у	 цій	 сфері	 є	 Загальнодер-

жавна	цільова	програма	«Питна	вода	України»	на	2011-2020	роки4,	у	

якій	 було	 заплановано	 забезпечення	 населення	 питною	 водою	 в	

                                                           
1	 Закон	 України	 «Про	 питну	 воду,	 питне	 водопостачання	 та	 водовідведення».	 URL: 
zakon.rada.gov.ua	(Дата	звернення	19.04.2020)	
2	Закон	України	«Про	забезпечення	санітарного	та	епідеміологічного	благополуччя	
населення». URL: zakon.rada.gov.ua	(Дата	звернення	19.04.2020)	
3	 Закон	 України	 «Про	 захист	 населення	 від	 інфекційних	 хвороб». URL: 
zakon.rada.gov.ua	(Дата	звернення	19.04.2020)	
4	Загальнодержавна	цільова	програма	«Питна	вода	України»	на	2011-2020	роки.	URL: 
zakon.rada.gov.ua	(Дата	звернення	15.04.2020)	
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необхідних	 обсягах	 та	 відповідно	 до	 встановлених	 нормативів.	

Основними	завданнями	Програми	стали:	

-	упорядкування	зон	санітарної	охорони	джерел	питного	водопо-

стачання;	

-	будівництво	 та	 реконструкція	 водозабірних	 споруд	 із	 застосу-

ванням	 новітніх	 технологій	 та	 обладнання,	 зокрема	 у	 регіонах	 з	

найбільшими	 відхиленнями	 в	 якості	 води	 від	 встановлених	 вимог	

(першочергово	 Дніпропетровська,	 Донецька,	 Київська,	 Луганська,	

Миколаївська,	Одеська	та	Черкаська	області);	

-	упровадження	 станцій	 (установок)	 доочищення	 питної	 води	 у	

системах	 централізованого	 водопостачання,	 насамперед	 для	 водо-

забезпечення	дошкільних,	шкільних	і	лікувальних	закладів,	зокрема	в	

сільських	 населених	 пунктах,	 та	 облаштування	 пунктів	 розливу	

питної	води	з	доставкою	її	спеціальним	автотранспортом;	

-	інвентаризація	каналізаційних	очисних	споруд;	

-	будівництво	та	реконструкція	водопровідних	та	каналізаційних	

очисних	споруд	із	застосуванням	новітніх	технологій	та	обладнання,	

зокрема	 в	 сільських	 населених	 пунктах	 (першочергово	 Автономна	

Республіка	 Крим,	 Дніпропетровська,	 Закарпатська,	 Запорізька,	

Кіровоградська,	Одеська,	Херсонська	області	та	інші	регіони);	

-	розроблення	 схем	 оптимізації	 роботи	 систем	 централізованого	

водопостачання	та	водовідведення;	

-	оснащення	 лабораторій	 здійснення	 контролю	 якості	 води	 та	

стічних	вод	сучасним	контрольно-аналітичним	обладнанням;	

-	приведення	 нормативно-правової	 бази	 у	 сфері	 питного	 водо-

постачання	 та	 водовідведення	 у	 відповідність	 із	 стандартами	 Євро-

пейського	 Союзу,	 у	 тому	 числі	 в	 частині	 посилення	 відповідальності	

за	 порушення	 нормативів	 забруднення	 навколишнього	 природного	

середовища,	 насамперед	 скидів	 промислових	 підприємств	 у	 водні	

об’єкти;	

розроблення	та	впровадження	науково-дослідних	і	дослідно-кон-

структорських	 розробок	 із	 застосуванням	 новітніх	 матеріалів,	

технологій,	обладнання	та	приладів.	

На	жаль,	виконання	заходів	Загальнодержавної	програми	«Питна	

вода	України»	є	недостатнім.	За	цей	час	рівень	забезпечення	міського	

і	 сільського	 населення	 централізованим	 питним	 водопостачанням,	

який	становив	у	2004	році	87	і	27%,	за	даними	Національної	доповіді	
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«Цілі	Сталого	Розвитку:	Україна»1	оцінювався	у	2015	р.	у	89,8	і	17,2%;	

за	 даними	 	 Національної	 доповіді	 про	 якість	 питної	 води	 та	 стан	

питного	водопостачання	в	Україні	у	2017	році2	-	в	86,7	і	22,1%.	ООН	у	

своєму	 звіті3	 також	 відзначила	 регрес	 України	 у	 цьому	 напрямку.	

Зокрема,	 рішення	 щодо	 першочергового	 забезпечення	 централізо-

ваним	 водопостачанням	 сільських	 населених	 пунктів,	 що	 користу-

ються	привізною	водою,	виконані	на	10	–	20%.	

Загальний	обсяг	 фінансових	ресурсів,	 витрачених	 на	 Програму	з	

початку	 її	 реалізації,	 за	 рахунок	 коштів	 державного	 бюджету	

становить	394,1043	млн.	гривень.	

Про	 реальний	 стан	 забезпечення	 населення	 в	 Україні	 питною	

водою	 свідчать	 дані	 останньої	 Національної	 доповіді	 про	 якість	

питної	 води	 та	 стан	 питного	 водопостачання	 у	 2018	 році4,	 у	 якій	

зазначено,	що:	

-	у	 розрізі	 населення	 повністю	 (100	 %)	 послугами	 централізова-

ного	 водопостачання	 було	 забезпечено	 населення	 міст	 лише	 у	 3	

областях	 (Київська,	 Одеська,	 Херсонська)	 та	 м.Київ;	 смт	 –	 лише	 у	

Одеській	області;			

-	цілодобове	 водопостачання	 населених	 пунктів	 та	 населення	 у	

2018	 році	 забезпечувалось	 у	 4	 областях	 -	 Волинська,	 Рівненська,	

Харківська	та	м.	Київ;	

-	привізною	 питною	 водою	 забезпечувались	 населені	 пункти	 та	

населення	у	9	областях,	але	в	областях	відсутні	достовірні	дані	за	цим	

показником,	особливо	у	сільській	місцевості;	

-	у	 2018	 році	 сумарна	 протяжність	 водопровідних	 мереж	 (без	

урахування	 Донецької	 і	 Луганської	 областей)	 дорівнювала	 –	 102,759	

тис.	 км,	 в	 т.ч.	 ветхих та	 аварійних	 –	 34,216	 тис.	 км	 або	 33,3	 %;	

протягом	року	було	замінено	0,831	тис.	км	або	2,4	%	від	потреби;	

                                                           
1	 Національна	 доповідь	 «Цілі	 Сталого	 Розвитку:	 Україна».	 Київ:	 Міністерство	
економічного	розвитку	і	торгівлі	України,	2017.	
2	 Національна	 доповідь	 про	 якість	 питної	 води	 та	 стан	 питного	 водопостачання	 в	
Україні	у	2017	році.	URL:	http://www.minregion.gov.ua	(Дата	звернення	11.04.2020)	
3	 Прогресс	 в	 области	 обеспечения	 питьевой	 водой,	 санитарии	 и	 гигиены:	
обновленная	 информация	 за	 2017	 г.	 и	 исходные	 уровни	 для	 достижения	 Целей	 в	
области	устойчивого	развития.	Женева:	Всемирная	организация	здравоохранения	и	
Детский	фонд	Организации	Объединенных	Наций	(ЮНИСЕФ);	2017.	
4	 Національна	 доповідь	 про	 якість	 питної	 води	 та	 стан	 питного	 водопостачання	 в	
Україні	у	2018	році.	URL:	http://www.minregion.gov.ua	(Дата	звернення	10.04.2020)	
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-	на	39,4	%	об’єктах	централізованого	водопостачання	населення,	

за	результатами	лабораторних	досліджень	проби	води	не	відповідали	

вимогам	 нормативного	 документу,	 у	 тому	 числі	 з	 комунальних	

водопроводів	 –	 30,5%,	 сільських	 –	 48,9%,	 відомчих	 –	 40,1%,	

міжрайонних	 –	 15,4%,	 локальних	 –	 35,9%	 водопроводів;	 37,9	 %	

об’єктів	 нецентралізованого	 водопостачання	 населення,	 на	 яких	

результати	лабораторних	досліджень	не	відповідають	нормам.	

Невідповідність	 якості	 питної	 води	 нормативним	 вимогам	 є	 од-

нією	з	причин	поширення	в	державі	багатьох	 інфекційних	(вірусний	

гепатит	 А,	 черевний	 тиф,	 ротавірусна	 інфекція	 тощо)	 та	 неінфекцій-

них	 (хвороби	 системи	 травлення,	 серцево-судинної,	 ендокринної	

системи	 тощо)	 хвороб.	 У	 2018	 році	 було	 зареєстровано	 3	 спалахи,	

пов’язаних	 з	 вживанням	 недоброякісної	 питної	 води,	 при	 цьому	

постраждало	 180	 мешканців,	 з	 них	 70	 дітей;	 у	 2017	 році	 було	

зареєстровано	 5	 спалахів,	 пов’язаних	 з	 вживанням	 недоброякісної	

питної	води,	при	цьому	постраждало	299	мешканців,	з	них	138	дітей;	

у	 2016	 році	 було	 зареєстровано	 2	 спалахи,	 пов’язані	 з	 вживанням	

недоброякісної	питної	води	(постраждало	813	осіб,	з	них	136	дітей);	у	

2015	році	зареєстровано	3	 спалахи,	які	пов’язані	з	водним	фактором	

передачі,	(постраждало	190	осіб,	з	них	148	дітей)1.		

Ці	 та	 інші	 дані	 свідчать	 про	 те,	 що	 Україна	 має	 на	 даний	 час	

серйозні	проблеми	у	забезпеченні	населення	питною	водою,	які	треба	

вирішувати	 з	 урахуванням	 міжнародного	 досвіду,	 об’єднуючи	 зусил-

ля	держави	і	місцевих	громад.	

Зокрема,	вважаємо	за	доцільне,	впроваджувати	у	систему	держав-

ного	 управління	 у	 цій	 сфері	 концепцію	 багаторівневої	 структури	

врядування,	 запропоновану	 у	 Принципах	 OЕСР	 щодо	 водного	

врядування2,	 які	 затверджені	 Комітетом	 політики	 регіонального	

розвитку	ОЕСР	11	травня	2015	року	та	підтримані	Міністрами	під	час	

зустрічі	 Міністерської	 ради	 ОЕСР	 4	 червня	 2015	 року,	 у	 яких	

визначено,	 що	 врядування	 є	 надзвичайно	 контекстним,	 що	 водна	

політика	має	бути	пристосована	до	різних	водних	ресурсів	та	місць,	і	

що	відповіді	врядування	мають	адаптуватися	до	мінливих	обставин.	

                                                           
1	 Національна	 доповідь	 «Про	 якість	 питної	 води	 і	 стан	 питного	 водопостачання	 у	
2018	році». URL:	http://www.minregion.gov.ua	(Дата	звернення	30.03.2020)	
2	 Принципи	 OЕСР	 щодо	 водного	 врядування.	 URL:	 	 www.oecd.org	 (Дата	 звернення	
11.04.2020)	
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Принципи OЕСР щодо водного врядування як орієнтири для ство-

рення належної системи забезпечення населення якісною питною 

водою. Концепція	 багаторівневої	 структури	 врядування,	 запро-

понована	 в	 Принципах	 OЕСР	 щодо	 водного	 врядування1	 передбачає,	

що	 врядування	 є	 добрим,	 якщо	 воно	 може	 допомогти	 вирішити	

ключові	 проблеми	 водних	 ресурсів,	 використовуючи	 комбінацію	

процесів	«знизу	вгору»	та	«зверху	вниз»,	підтримуючи	конструктивні	

відносини	 між	 державою	 та	 суспільством.	 Врядування	 є	 поганим,	

якщо	принципи	спричиняють	невиправдані	транзакційні	витрати	та	

не	відповідають	потребам	на	місцях.	

Згідно	 з	 Принципами	 ОЕСР	 щодо	 водного	 врядування2,	 системи	

врядування	водними	ресурсами	(більш	або	менш	формальні,	складні	

та	 дорогі)	 повинні	 бути	 розроблені	 відповідно	 до	 проблем,	 які	 вони	

мають	 вирішити.	 Цей	 підхід	 з	 точки	 зору	 рішення	 проблем	 означає,	

що	 «форми»	 врядування	 водними	 ресурсами	 повинні	 відповідати	

«функціям»	 управління	 водними	 ресурсами.	 Структурування,	

інституціоналізація	 та/або	 формалізація	 інституцій	 не	 повинні	

обмежувати	 кінцеву	 мету	 забезпечення	 достатньої	 якості	 води,	

зберігаючи	 або	 покращуючи	 екологічну	 при	 цьому	 цілісність	

водоймищ.	

Як	 зазначається	 у	 документі,	 принципи	 водного	 врядування	

ОЕСР	 націлені	 на	 підтримку	 реалістичної	 та	 орієнтованої	 на	

досягнення	 цілей	 державної	 політики	 і	 спираються	 на	 три	

взаємопосилюючі	і	взаємодоповнюючі	аспекти	водного	врядування:		

–	Дієвість	 стосується	 вкладу	 врядування	 у	 визначення	 чітких	

цілей	 та	 цільових	 показників	 сталої	 водної	 політики	 на	 всіх	 рівнях	

державного	 управління,	 впровадження	 цих	 цілей	 політики	 та	

досягнення	очікуваних	цільових	показників.		

–	Ефективність	 стосується	 вкладу	 врядування	 для	 максималь-

ного	 збільшення	 вигоди	 від	 сталого	 управління	 водними	 ресурсами	

та	добробуту	з	найменшими	витратами	для	суспільства.		

–	Довіра	та	участь	стосуються	вкладу	врядування,	спрямованого	

на	зміцнення	довіри	громадськості	та	забезпечення	участі	зацікавле-

                                                           
1	Там	само.	
2.	 Принципи	 OЕСР	 щодо	 водного	 врядування. URL:	 www.oecd.org	 (Дата	 звернення	
18.04.2020)	
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них	 сторін	 шляхом	 демократичної	 легітимності	 та	 справедливості	

для	суспільства	в	цілому1.	

Таким	чином,	основою	державної	політики	у	сфері	забезпечення	

якісною	 питною	 водою	 можна	 вважати	 визначення	 цілей,	 які	

відповідають	 належному	 врядуванню,	 та	 встановлення	 показників,	

які	 відповідають	 вимогам	 життєзабезпечення	 громадян	 та	 нормам	

екологічної	безпеки.	

У	 місцевих	 громадах,	 які	 отримали	 в	 умовах	 децентралізації	

важливі	 повноваження	 щодо	 вирішення	 місцевих	 проблем,	 має	 бути	

чітке	 стратегічне	 планування	 сталого	 розвитку	 громади,	 що,	

безумовно,	 передбачає	 планування	 та	 розвиток	 систем	 питного	

водопостачання.	 До	 повноважень	 органів	 місцевого	 самоврядування	

(ОМС)	 у	 сфері	 питної	 води,	 питного	 водопостачання	 та	 водовідве-

дення	 належать,	 зокрема,	 затвердження	 та	 реалізація	 місцевих	

програм	 у	 сфері	 питної	 води,	 питного	 водопостачання	 та	 водовід-

ведення,	 участь	 у	 розробленні	 та	 реалізації	 відповідних	 державних	 і	

регіональних	програм.	

Як	показує	практика,	багато	ОМС	 своїм	рішенням	 затверджують	

власні	 місцеві	 програми,	 в	 яких	 прописують	 відповідні	 заходи,	 та	

щороку	у	проекті	місцевого	бюджету	враховують	потребу	у	видатках	

на	 їх	 виконання	 (у	 випадку,	 якщо	 програма	 розрахована	 більше	 ніж	

на	 один	 бюджетний	 рік).	 Фінансування	 таких	 місцевих	 програм,	 як	

правило,	 здійснюють	 з	 урахуванням	 заходів,	 які	 фінансуються	 у	

рамках	державних,	регіональних	та	галузевих	програм	і	проектів,	що	

реалізуються.	 Тобто	 здійснюються	 за	 рахунок	 коштів	 Державного	

бюджету	 України,	 коштів	 обласних	 бюджетів,	 коштів	 місцевого	

бюджету,	грантів,	благодійної	допомоги	тощо.	

Виконання	принципу	2	«Управляти	водою	на	відповідному	рівні	

в	 межах	 інтегрованих	 систем	 басейнового	 врядування,	 щоб	

відобразити	 місцеві	 умови	 та	 сприяти	 координації	 між	 різними	

рівнями»2	 може	 бути	 успішним,	 якщо	 в	 реалізації	 політики	

доступності	 водних	 ресурсів	 будуть	 враховуватися	 суттєві	

відмінності	 річкових	 басейнів,	 яких	 відповідно до Водного кодексу 

України (213/95-ВР) в Україні встановлено 9:		
                                                           
1	Там	само.	
2	 Принципи	 OЕСР	 щодо	 водного	 врядування. URL:	 	 www.oecd.org	 (Дата	 звернення	
13.04.2020)	
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–	район	басейну	річки		Дніпро;	

–	район	басейну	річки		Дністер;	

–	район	басейну	річки		Дунай;	

–	район	басейну	річки		Південний	Буг;	

–	район	басейну	річки		Дон;	

–	район	басейну	річки		Вісла;	

–	район	басейну	річок		Криму;	

–	район	басейну	річок		Причорномор’я;	

–	район	басейну	річок		Приазов’я.	

У	кожному	з	басейнів	якість	питної	води	залежить	від	стану	яко-

сті	вод	водогосподарських	систем	міжгалузевого	та	сільськогосподар-

ського	 водопостачання,	 водних	 об’єктів	 за	 радіологічними	 показни-

ками	 на	 територіях,	 що	 зазнали	 радіоактивного	 забруднення,	

меліоративного	 стану	 зрошуваних	 та	 осушуваних	 земель,	 а	 також	

ґрунтів	 у	 зонах	 впливу	 меліоративних	 систем,	 якості	 вод	 на	

транскордонних	 ділянках	 водотоків,	 визначених	 відповідно	 до	

міждержавних	 угод	 про	 співробітництво	 на	 транскордонних	 водних	

об’єктах.	 Це	 означає,	 що	 у	 кожному	 з	 басейнів	 має	 здійснюватися	

оцінка	 стану	 наявних	 водних	 ресурсів	 та	 розроблятися	 окрема	

модель	забезпечення	населення	якісною	питною	водою,	враховуючи	

також	 перспективи	 демографічних,	 економічних,	 соціальних	 змін	 та	

можливості	консолідації	фінансування	цих	заходів	з	різних	бюджетів.		

За	 затвердженою	 наказом	 Державного	 агентства	 з	 водних	

ресурсів	програмою	державного	моніторингу	поверхневих	вод	у	2018	

році	спостереження	за	станом	 поверхневих	вод	 здійснювались	у	 436	

створах	 спостережень.	 Аналіз	 якісного	 стану	 поверхневих	 вод	

свідчить,	 наприклад,	 що	 у	 басейні	 річки	 Дніпро	 є	 перевищення	 за	

показниками	 БСК	 та	 ХСК,	 які	 відображають	 інтенсивність	 забруд-

нення	 водних	 об’єктів	 легко	 окисними	 та	 важко	 окисними	 органіч-

ними	 сполуками;	 у	 районі	 басейну	 Південний	 Буг	 поверхневі	 води	

забруднені	 в	 основному	 органічними	 сполуками;	 у	 створах	 питних	

водозаборів	міст	Хмільник,	Калинівка	та	Вінниця	фіксувались	високі	

значення	показників	органічного	забруднення	БСК	та	ХСК	та	амоній-

іонів;	 для	 басейну	 річок	 Причорномор’я	 характерними	 є	 високі	

значення	показників	сольового	складу	–	сухого	залишку,	сульфатів	та	

хлоридів	 внаслідок	 регіональних	 аспектів;	 води	 річок	 Кальчик	 та	

Кальміус	 у	 басейні	 Приазов’я	 характеризувались	 високими	 зна-
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ченнями	 показників	 сольового	 складу	 –	 сухого	 залишку	 (в	 діапазоні	

4396-2890	мг/дм3),	сульфатів	(в	межах	903-1369	мг/дм3)1	тощо.	

Отже,	 обираючи	 способи	 та	 технології	 подачі	 якісної	 питної	 води	

населенню	 у	 кожному	 з	 басейнів	 річок,	 слід	 враховувати	 результати	

моніторингу	 та	 зменшувати	 ризики	 шляхом	 управління	 всім	 гідроло-

гічним	циклом	від	водозабору	та	розподілу	прісної	води	до	скиду	стіч-

них	вод	та	зворотних	потоків;		розробляти	ефективні	плани	управління	

басейнами,	які	відповідають	національній	політиці	та	місцевим	умовам;	

залучати	до	вирішення	цих	проблем	всі	зацікавлені	сторони.	

На	 основі	 інформації,	 отриманої	 під	 час	 аналізу	 стану	 водних	

ресурсів,	можна	планувати	найбільш	оптимальний	доступ	населення	

до	 якісної	 питної	 води,	 ефективне	 управління	 системою	 централі-

зованого	 водопостачання,	 корегувати	 технічний	 стан	 наявної	 систе-

ми	централізованого	питного	водопостачання	та	впроваджувати	нові	

технології	очищення	води.	

Для	 фінансування	 програм	 питного	 водопостачання,	 як	 реко-

мендовано	 принципом	 6	 «Забезпечити,	 щоб	 органи	 державного	 уп-

равління	 сприяли	 мобілізації	 водного	 фінансування	 та	 ефективного,	

прозорого	та	своєчасного	розподілу	фінансових	ресурсів»,	слід	вико-

ристовувати	наступні	інструменти:	

-	заохочення	 процедур	 управління,	 які	 допомагають	 водним	

інституціям	на	різних	рівнях	влади	збільшувати	необхідні	доходи	для	

виконання	 своїх	 мандатів,	 шляхом	 використання,	 наприклад,	 таких	

принципів,	 як	 принципи	 «забруднювач	 платить»	 та	 «споживач	

платить»,	а	також	принцип	плати	за	екологічні	послуги;		

-	проведення	 галузевих	 оглядів	 та	 стратегічного	 фінансового	

планування	 для	 оцінки	 короткострокових,	 середньострокових	 та	

довгострокових	 інвестиційних	 та	 операційних	 потреб	 та	 вжиття	

заходів	для	забезпечення	доступності	та	стійкості	таких	фінансів;		

-	прийняття	обґрунтованої	та	прозорої	практики	складання	бюд-

жету	та	обліку,	що	дає	чітке	уявлення	про	діяльність	у	сфері	водних	

ресурсів	 та	 будь-які	 пов'язані	 з	 цим	 зобов'язання,	 включаючи	

інвестиції	 в	 інфраструктуру,	 та	 узгодження	 багаторічних	 стратегіч-

                                                           
1Національна	 доповідь	 «Про	 якість	 питної	 води	 і	 стан	 питного	 водопостачання	 у	
2018	році». URL:	http://www.minregion.gov.ua	(Дата	звернення	16.04.2020)	
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них	 планів	 з	 річними	 бюджетами	 та	 середньостроковими	 пріорите-

тами	урядів;		

-	прийняття	механізмів,	які	сприяють	ефективному	та	прозорому	

розподілу	 пов'язаних	 із	 водою	 державних	 коштів	 (наприклад,	 через	

соціальні	контракти,	системи	показників	та	аудити);		

-	мінімізація	непотрібного	адміністративного	тягаря,	пов’язаного	

з	державними	витратами	при	збереженні	фідуціарних	та	фіскальних	

гарантій1.			

Окреме	 значення	 для	 ефективного	 управління	 водними	 ресур-

сами	 для	 забезпечення	 питним	 водопостачанням	 є,	 на	 нашу	 думку,	

впровадження	 принципу	 8	 «Сприяти	 прийняттю	 та	 впровадженню	

інноваційних	 методів	 водного	 врядування	 у	 відповідних	 органах	

влади,	 рівнях	 уряду	 та	 зацікавлених	 сторін	 через:	 заохочення	

експериментів	і	пілотних	випробувань	водного	врядування,	вивчення	

уроків	 успіху	 та	 невдач,	 та	 розширення	 діапазону	 практик,	 які	 вже	

мають	місце;		заохочення	соціального	навчання	для	сприяння	діалогу	

та	 досягненню	 консенсусу,	 наприклад,	 через	 мережеві	 платформи,	

соціальні	 мережі,	 інформаційні	 та	 комунікаційні	 технології	 (ІКТ)	 та	

зручний	 для	 користувача	 інтерфейс	 (наприклад,	 цифрові	 карти,	

великі	 дані,	 інтелектуальні	 дані	 та	 відкриті	 дані)	 та	 інші	 засоби;	

заохочення	 інноваційних	 шляхів	 співпраці,	 об’єднання	 ресурсів	 та	

потенціалу,	побудова	синергетичних	зв’язків	між	секторами	та	пошук	

результатів	 підвищення	 ефективності,	 зокрема	 через	 управління	

великими	 містами,	 міжмуніципальну	 співпрацю,	 партнерства	 між	

містами	 та	 селами	 та	 контракти	 на	 основі	 результатів;	 сприяння	

впровадженню	міцного	науково-політичного	інтерфейсу	для	сприян-

ня	 кращому	 врядуванню	 водними	 ресурсами	 та	 подолання	 розриву	

між	науковими	даними	та	практикою	водного	врядування»2.	

Отже,	 існуючий	 стан	 питного	 водопостачання	 в	 Україні	 може	

бути	 суттєво	 змінений	 виключно	 у	 випадку	 впровадження	 іннова-

ційних	технологій	та	ефективних	технічних	систем.		

На	 даний	 час	 у	 сфері	 водних	 ресурсів	 відповідальним	 цент-

ральним	 органом	 виконавчої	 влади	 є	 Державне	 агентство	 з	 водних	

ресурсів	 (Держводагенство),	 яке	 належить	 до	 Міністерства	 захисту	
                                                           
1	Принципи	OЕСР	щодо	водного	врядування. URL:		www.oecd.org	(Дата	звернення	
19.04.2020)	
2	Там	само.	
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довкілля	 та	 природних	 ресурсів.	 Основною	 функцією	 Держводаген-

ства	 є	 реалізація	 державної	 політики	 у	 сфері	 розвитку	 водного	

господарства	 та	 гідротехнічної	 меліорації	 земель,	 управління,	

використання	та	відтворення	поверхневих	водних	ресурсів.	Одним	із	

основних	 завдань	 Держводагенства	 є	 забезпечення	 задоволення	

потреб	населення	і	галузей	економіки	у	водних	ресурсах.	

Таким	 чином,	 сфера	 відповідальності	 Держводагентства	 зі	

спорудження	 об’єктів	 водопостачання	 обмежується	 принципом	 «до	

межі	населеного	пункту»,	тобто	-	дати	територіальній	громаді	доступ	

до	води.			

До	 сфери	 компетенції	 Міністерства	 розвитку	 громад	 і	 територій	

належать	 питання	 створення	 відповідної	 інфраструктури	 в	 межах	

населених	пунктів,	які	здійснюються	територіальними	громадами.	

За	 даними	 Міністерства	 розвитку	 громад	 і	 територій,	 	 у	 2020	 р.	

всього	по	Україні	централізованим	питним	водопостачанням	забезпе-

чено	 99,1%	 міст,	 89,8%	 селищ	 міського	 типу	 та	 30,1%	 сільських	

населених	 пунктів.	 Сільські	 населені	 пункти	 охоплені	 централізо-

ваним	 водопостачанням	 найширше	 у	 Херсонській	 області	 –	 98,8%,	

Одеській	–	79,4%,	Київській	–	73,7%	та	Миколаївській	–	58,0%.	

Відсутнє	централізоване	водопостачання	у	Львівській	області	у	2	

містах	 (Судова	 Вишня,	 Турка)	 із	 44	 міст,	 у	 Чернівецькій	 –	 в	 1	

(Вашківці)	із	11	міст.	

У	9	областях	країни	для	питних	цілей	використовується	привізна	

вода:	Дніпропетровській,	Донецькій,	Запорізькій,	Івано-Франківській,	

Кіровоградській,	 Миколаївській,	 Одеській,	 Полтавській	 та	 Херсон-

ській.	

Загальна	протяжність	водопровідних	мереж	складає	102,759	тис.	

км,	 у	 т.ч.	 аварійних	 –	 34,216	 тис.	 км	 або	 33,3%.	 Протягом	 року	 було	

замінено	 0,831	 тис.	 км	 або	 2,4%	 від	 потреби.	 Найбільший	 відсоток	

аварійних	водопровідних	мереж	у	Луганській	та	Донецькій	областях	–	

58,9	та	54,6%	відповідно.	У	Львівській	області	цей	показник	дорівнює	

–	 49,7%,	 Кіровоградській	 –	 47,6%,	 Волинській	 –	 46,5%;	 Харківській	 –	

46%,	у	м.	Києві	–	44,5%;	в	інших	областях	він	був	меншим	за	40%.	

Міністерство	 працює	 над	 розробкою	 проекту	 змін	 до	 Загально-

державної	 цільової	 програми	 «Питна	 вода	 України»	 на	 2011-2020	

роки	 щодо	 продовження	 її	 дії	 до	 2025	 року.	 Змінами,	 зокрема,	 про-

понується	 передбачити	 фінансування	 пріоритетних	 проектів,	 впро-
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вадження	 яких	 направлено	 на	 дотримання	 вимог	 Державних	

санітарних	 норм	 та	 правил	 «Гігієнічні	 вимоги	 до	 води	 питної,	 при-

значеної	 для	 споживання	 людиною».	 Наразі	 узагальнюються	 пере-

ліки	 проектів,	 що	 надійшли	 від	 регіонів.	 Запропоновано	 в	 період	 з	

2021	 по	 2025	 роки	 реалізувати	 1	747	 проектів,	 з	 них	 297	 проектів	

органи	 місцевого	 самоврядування	 беруть	 на	 себе	 зобов’язання	

виконати	без	державної	підтримки.	

Фінансування	 проектів	 по	 забезпеченню	 населення	 якісними	

послугами	 з	 водопостачання	 та	 водовідведення	 здійснюється	 також	

за	кошти		Державного	фонду	регіонального	розвитку.	Так,	у	2019	році	

за	 рахунок	 було	 цього	 фонду	 було	 профінансовано	 44	 об’єкти	 водо-

провідно-каналізаційного	 господарства	 на	 загальну	 суму	 448,6	 млн.	

гривень.	 У	 2020	 році	 здійснено	 розподіл	 коштів	 Державного	 фонду	

регіонального	 розвитку	 по	 Україні	 за	 регіонами	 та	 галузями,	 де	 на	

заходи	 з	 водопостачання	 та	 водовідведення	 передбачено	 фінансу-

вання	у	розмірі	245,32	млн.	грн.	на	17	об’єктах.	

Водночас	 в	 2020	 році	 на	 здійснення	 заходів	 соціально-еконо-

мічного	 розвитку	 окремих	 територій	 з	 державного	 бюджету	 перед-

бачено	субвенцію	місцевим	бюджетам	обсягом	1,7	млрд.	грн.	Органи	

місцевого	 самоврядування	 зазначені	 кошти	 можуть	 використати	 на	

реалізацію	 проектів	 по	 забезпеченню	 мешканців	 населених	 пунктів	

якісною	питною	водою.	

Для	 забезпечення	 належного	 функціонування	 водопровідно-ка-

налізаційного	господарства	з	травня	2020	року	розпочата	підготовка	

галузі	 до	 роботи	 в	 майбутньому	 зимовому	 періоді.	 На	 виконання	

підготовчих	 та	 ремонтних	 робіт	 об’єктів	 водопровідно-кана-

лізаційного	 господарства	 передбачено	 виділити	 кошти	 за	 рахунок	

всіх	 джерел	 фінансування	 в	 сумі	 973,32	 млн.	 грн.,	 що	 на	 9	 відсотків	

більше	 у	 порівнянні	 з	 минулим	 роком,	 незважаючи	 на	 додаткові	

витрати	галузі	під	час	карантину.	

На	 реконструкцію	 та	 впровадження	 нових	 технологій	 водо-

підготовки	та	водовідведення	також	здійснюється	залучення	коштів	

міжнародних	фінансових	організацій.	Одним	із	таких	проектів	є	Дру-

гий	 проект	 розвитку	 міської	 інфраструктури,	 метою	 якого	 є	 підви-

щення	 якості	 та	 надійності	 послуг	 комунальних	 підприємств	 та	 їх	

енергоефективності	для	близько	6	мільйонів	мешканців	в	11	містах,	а	
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саме	 в	 містах	 Черкаси,	 Харків,	 Кропивницький,	 Київ,	 Краматорськ,	

Коломия,	Чугуїв,	Тернопіль,	Вінниця,	Житомир,	Нововолинськ.	

Проектом	 передбачено	 відновлення	 та	 заміна	 пошкоджених	

систем	 водопостачання	 та	 водовідведення	 (заміна	 115	 км	 водопро-

відних	 та	 20	 км	 каналізаційних	 мереж),	 впровадження	 нових	 техно-

логій,	 реконструкцію	 споруд	 очистки	 питної	 води,	 реконструкцію	

споруд	очистки	стічних	вод,	переоснащення	автоматизованої	системи	

управління	 технологічного	 процесу,		 впровадження	 нового	 лабора-

торного	обладнання	тощо.	

Так	 у	 2019	 році,	 в	 м.	 Києві	 завершено	 реконструкцію	 насосної	

станції	 третього	 підйому	 Деснянської	 водопровідної	 станції	 з	

впровадженням	 енергозберігаючого	 обладнання,	 реконструкцію	

енергогосподарства	 НС	 «Крутогірна»	 з	 заміною	 насосного	 облад-

нання,	 у	 м.	 Кропивницький	 здійснено	 реконструкцію	 25	 км	 мереж	

водопостачання	 та	 800	 м	 водовідведення,	 у	 м.	Коломия	 –	 рекон-

струкцію	15	км	водопровідних	мереж.	

Також	 за	 рахунок	 коштів	 міжнародних	 фінансових	 організації	

реалізуються	 інвестиційні	 проекти:	 «Розвиток	 системи	 водопо-

стачання	 та	 водовідведення	 в	 місті	 Миколаїв»,	 «Проект	 муніци-

пального	водного	господарства	м.	Чернівці,	стадія	І».1	

Забезпечення питного водопостачання в територіальній громаді. 

Аналіз	 практики	 територіальних	 громад	 у	 сфері	 забезпечення	

населення	 якісною	 питною	 водою	 свідчить	 про	 те,	 що	 технічні	

рішення	 для	 цього	 відрізняються	 в	 залежності	 від	 наявності	 /	

відсутності	 джерел	 питної	 води	 та	 системи	 централізованого	

водопостачання	у	конкретному	населеному	пункті.	

Наявність	 локальних	 місцевих	 джерел	 водопостачання	 з	

належною	якістю	води	є	найкращим	варіантом,	але,	як	свідчать	дані	

щорічних	 моніторингів,	 така	 ситуація	 складається	 досить	 рідко,	

оскільки	 за	 відсутності	 коштів	 осучаснення	 водозабірних	 споруд	 і	

свердловин	 в	 необхідних	 обсягах,	 як	 правило,	 не	 здійснювалося.	

Часто	відсутній	належний	виробничо-лабораторний	контроль	з	боку	

власників	 водопроводів,	 що	 приводить	 до	 їх	 передчасного	 виходу	 з	

ладу.	Це	свідчить	про	необхідність	створення	спеціалізованої	служби	

                                                           
1	Про	стан	та	заходи	по	забезпеченню	питною	водою	...	URL:	www.minregion.gov.ua	›	
news	(Дата	звернення	18.04.2020)	
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експлуатації	 водопровідно-каналізаційного	 господарства,	 яка	 мала	 б	

взяти	на	себе	обслуговування	локальних	систем	водопостачання.	

Достатньо	 поширеним	 у	 громадах	 є	 будівництво	 приватних	

свердловин,	 але,	 якщо	 врахувати	 витрати	 на	 буріння	 свердловини,	

встановлення	 насосу	 та	 обслуговування,	 будівництво	 мережі	

централізованого	 водопостачання	 є	 значно	 дешевшим.	 Якщо	 взяти	

до	 уваги	 екологічні	 аспекти	 та	 якість	 води,	 то	 будівництво	 мережі	

централізованого	водопостачання	на	базі	артезіанської	свердловини,	

як	 джерела,	 залишається	 найкращим	 варіантом,	 що	 оптимально	

поєднує	 фінансові,	 соціальні	 та	 технічні	 складові.	 Крім	 того,	

трапляються	випадки,	коли	буріння	свердловини	в	межах	населеного	

пункту	 не	 приводить	 до	 позитивного	 результату:	 недостатній	 дебіт	

чи	значна	глибина	водоносного	горизонту.	Але	на	відстані	в	декілька	

кілометрів	 від	 населеного	 пункту	 будівництво	 свердловини	 дасть	

необхідний	 результат	 –	 особливо,	 якщо	 свердловина	 вже	 наявна.	 В	

таких	 випадках	 будівництво	 підвідних	 та	 вуличних	 мереж	

водопостачання	є	єдиним	способом	вирішення	проблеми.	

У	випадках	наявності	місцевих	джерел,	але	невідповідності	води	

стандартам	 якості,	 основна	 увага	 приділяється	 очищенню	 води	 та	 її	

подачі	 в	 систему.	 Так,	 у	 сільських	 громадах	 очищення	 води	 краще	

здійснювати	 з	 використанням	 систем	 централізованого	 водопо-

стачання,	 під’єднаних,	 як	 правило,	 до	 локальних	 глибоких	 свердло-

вин	 із	 доступом	 до	 води	 з	 нижніх	 підземних	 водоносних	 горизонтів.	

Якість	 води	 у	 таких	 горизонтах	 зазвичай	 повністю	 відповідає	

санітарним	 нормам	 і	 може	 використовуватися	 без	 додаткового	

очищення.	Залежно	від	дебіту	свердловини	та	рельєфу	місцевості	для	

регулювання	 тиску	 використовують	 водонапірні	 башти	 або	 інше,	

більш	сучасне,	обладнання.	Такі	системи	водопостачання	з	технічної	

точки	 зору	 є	 централізованими.	 Під’єднані	 до	 джерела,	

розташованого	 на	 території	 або	 близько	 біля	 села,	 мережі	

водопостачання	доводять	воду	до	кожного	домогосподарства.	

Наприклад,	 у	 2018	 р.	 в	 рамках	 Загальнодержавної	 програми	

«Питна	вода»	реалізовувалися	такі	проекти:	«Реконструкція	електро-

лізних	 установок»	 (Донецька	 область),	 «Реконструкція	 системи	 зне-

зараження	 питної	 води	 з	 залученням	 новітніх	 технологій»	 (Запорі-

зька	 область),	 «Реконструкція	 хлорного	 господарства	 на	 очисних	
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спорудах»	 (м.Суми),	 «Технічне	 переоснащення	 станції	 доочистки	

води»	(Тернопільська	область).	

Серед	 форм	 управління	 системами	 можуть	 бути	 обслуговуючі	

кооперативи,	 місцеві	 приватні	 підприємці,	 сільські	 комунальні	

підприємства.	 Важливим	 чинником	 при	 наданні	 послуги	 є	

забезпечення	 її	 сталості.	 Це	 передбачає	 реалізацію	 низки	 заходів,	

куди	входять	дотримання	стандартів	та	вимог	під	 час	проектування	

та	 будівництва	 мереж,	 вирішення	 питань	 власності	 щодо	 створених	

об’єктів,	 визначення	 відповідно	 до	 закону	 питань	 утримання	 та	

обслуговування	системи,	розрахунок	та	встановлення	тарифу.	

При	 відсутності	 достатніх	 місцевих	 джерел	 води	 виходом	

вважається	 будівництво	 магістральних	 водогонів	 для	 транспор-

тування	 води	 з	 прийнятних	 джерел	 (як	 правило,	 поверхневих).	

Подібні	 магістральні	 водогони	 можуть	 забезпечувати	 як	 господар-

сько-питні	 потреби	 населення,	 так	 і	 призначатися	 для	 сільсько-

господарського	 водопостачання.	 Основні	 проблеми	 такого	 способу	 –	

це	 розподіл	 відповідальності	 за	 фінансування	 та	 технічне	

обслуговування	магістральних	водогонів.	

Так,	 у	 державному	 бюджеті	 України	 на	 2020	 р.	 для	 Державного	

агентства	 з	 водних	 ресурсів	 виділені	 такі	 кошти:	 першочергове	

забезпечення	 сільських	 населених	 пунктів	 централізованим	 водо-

постачанням	 –	 205	 млн.	 грн.,	 реалізація	 державного	 інвестиційного	

проекту	 «Забезпечення	 питним	 водопостачанням	 сільських	 насе-

лених	 пунктів	 Казанківського,	 Новобузького	 районів	 та	 реконструк-

ція	 водоскидної	 споруди	 Софіївського	 водосховища	 Новобузького	

району	 Миколаївської	 області»	 –	 45	 млн.	 грн.1	 Зрозуміло,	 що	 таких	

коштів	 для	 вирішення	 проблем	 питного	 водопостачання	 вкрай	

недостатньо.	

Після	доведення	води	до	межі	населеного	пункту,	перед	подачею	

у	локальну	систему	водопостачання	необхідно	провести	її	очищення	

та,	 за	 потреби,	 доочищення.	 Для	 сільських	 громад,	 де	 немає	

локальних	 систем	 водопостачання,	 існує	 підготовка	 питної	 води	 на	

станціях	доочищення,	розфасування	(бутелювання)	та	консервація	її	

з	подальшою	доставкою	до	споживачів.	Для	таких	населених	пунктів	

                                                           
1	 Державне	 агентство	 з	 водних	 ресурсів.	 URL:	 davr.gov.ua	 (Дата	 звернення	
13.04.2020)	
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з	 привозною	 водою	 передбачалося	 за	 кошти	 державного	 бюджету	

побудувати	відповідні	 водогони,	здійснити	пошук	джерел	 підземних	

вод	та	штучного	поповнення	їх	запасів.		

Отже,	 щоб	 визначити,	 які	 рішення	 потрібні	 для	 забезпечення	

стабільного	 питного	 водопостачання	 населенню,	 потрібен	 комп-

лексний	моніторинг	за	європейськими	стандартами,	який	передбачає	

аналіз	 водних	 об’єктів	 за	різними	 показниками.	 Показники	 різні	 для	

різних	 водних	 об’єктів,	 тому	 моніторинг	 є	 діагностичний,	

операційний	 і	 дослідницький.	 Моніторинг	 має	 охоплювати	 ті	 водні	

масиви,	 де	 є	 ризики,	 щоб	 передбачити	 заходи	 для	 їхнього	

покращення	 і	 потім	 мати	 змогу	 відслідковувати,	 чи	 вони	 дають	

результат.	

Вагомий	 крок	 до	 впровадження	 європейського	 моніторингу	 вод	

було	 зроблено	 у	 2019	 р.	 У	 Дністровському	 басейновому	 управлінні	

водних	 ресурсів	 запущено	 в	 роботу	 оновлену	 лабораторію	

моніторингу	 вод	 Західного	 регіону.	 Сучасна	 лабораторія	 здійснює	

вимірювання	 пріоритетних	 забруднюючих	 речовин	 (пестицидів,	

поліароматичних	 вуглеводнів,	 легких	 органічних	 сполук	 та	 важких	

металів)	 у	 басейнах	 Дністра,	 Дунаю	 та	 Вісли.	 Інноваційні	 прилади	

забезпечують	 діагностику	 реального	 стану	 українських	 водойм	

відповідно	 до	 європейських	 норм	 та	 стандартів,	 що	 стане	 підставою	

для	 розробки	 Планів	 управління	 річковими	 басейнами	 з	 метою	

досягнення	доброго	екологічного	та	хімічного	станів	вод1.	

Протягом	 2019	 р.	 було	 облаштовано	 лабораторні	 приміщення	

нової	 вимірювальної	 лабораторії	 на	 Київщині	 відповідно	 до	

європейських	 вимог	 ISO	 17025.	 Закуплено	 сучасні	 прилади	 для	

досліджень	 забруднюючих	 речовин	 з	 метою	 встановлення	 хімічного	

стану	вод.	Підвищено	фахові	навички	спеціалістів	лабораторії	під	час	

тренінгів	 у	 країнах-лідерах	 ЄС	 у	 сфері	 моніторингу	 вод	 (Австрії	 та	

Польщі).	

За	підтримки	Державного	фонду	розвитку	водного	господарства	

у	 2019	 р.	 були	 розпочаті	 роботи	 з	 будівництва	 нової	 гілки	

магістрального	 водогону	 у	 межах	 І	 черги	 Іванівського	 групового	

водопроводу	 у	 Херсонській	 області.	 Виконання	 повного	 комплексу	

робіт	 забезпечить	 якісною	 питною	водою	 селище	 Нижні	 Сірогози	 та	

                                                           
1	Там	само.	
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стане	майданчиком	для	розбудови	групового	водопроводу,	зокрема	у	

найближчі	роки	планується	забезпечити	питним	водопостачанням	с.	

Верхні	Сірогози.	

За	 рахунок	 коштів	 Державного	 фонду	 розвитку	 водного	

господарства	 були	 завершені	 роботи	 з	 будівництва	 водопровідних	

мереж	 у	 с.	 Любинці	 Стрийського	 району	 Львівської	 області	 та	

забезпечено	 якісним	 питним	 водопостачанням	 понад	 тисячу	

мешканців	зазначеного	села.	

У	межах	державного	інвестиційного	проекту	«Забезпечення	пит-

ним	 водопостачанням	 сільських	 населених	 пунктів	 Казанківського,	

Новобузького	районів	та	реконструкція	водоскидної	споруди	Софіїв-

ського	 водосховища	 Новобузького	 району	 Миколаївської	 області»	

проведено	 реконструкцію	 4	 ділянок	 магістрального	 водогону	

Казанківського	 групового	 водопроводу,	 водоскидної	 споруди	

Софіївського	 водосховища,	 закуплено	 екскаватор	 для	 служби	

експлуатації	 водопроводу.	 Забезпечено	 гарантовану	 подачу	 питної	

води	у	2	сільських	населених	пункти.	

Вперше	 за	 останні	 15	 років	 було	 проведено	 масштабні	 роботи	 з	

реконструкції	 насосної	 станції	 №	 1	 каналу	 Дніпро-Донбас.	 Побудо-

вано	нову	 трансформаторну	підстанцію	 та	 встановлено	енергетичне	

обладнання	на	заміну	старого.	

У	річковому	басейні	Дону	реалізовано	першу	в	Україні	програму	

діагностичного	 моніторингу	 масивів	 поверхневих	 вод.	 Для	 прила-

дової	 бази	 лабораторії	 та	 розширення	 переліку	 досліджуваних	

пріоритетних	 показників	 залучено	 14	 млн.	 гривень	 Фонду	 охорони	

навколишнього	природного	середовища	Донецької	області.	Закуплені	

високочутливі	 прилади	 дають	 можливість	 запустити	 оновлену	

лабораторію	 моніторингу	 вод	 Східного	 регіону	 у	 2020	 році	 та	

забезпечити	 моніторинг	 потенційних	 ризиків	 у	 сфері	 екологічної	

безпеки	у	цьому	регіоні1.	

Значний	 вплив	 на	 політику	 забезпечення	 питним	

водопостачанням	 в	 Україні	 мав	 швейцарсько-український	 проект	

DESPRO	 /	 Skat	 «Інноваційна	 модель	 децентралізованого	 водопоста-

чання,	утримання	та	обслуговування,	орієнтована	на	громаду»,	який	

реалізується	у	сільських	громадах,	починаючи	з	2007	року.	Упродовж	

                                                           
1	Державне	агентство	з	водних	ресурсів.URL:	davr.gov.ua	(Дата	звернення	16.04.2020)	
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Фаз	 І	 та	 ІІ	 DESPRO		 (2007-12	 роки)	 було	 підтримано	 78	 проектів	

громад	 із	 покращення	 питного	 водопостачання.	 Загальна	 сума	

інвестицій	 склала	 близько	 37,3	 млн.	 грн.	 Внесок	 Швейцарської	

Конфедерації	склав	майже	13	млн.	грн.,	місцевого	бюджету	–	6,3	млн.	

грн.,	 внесок	 населення	 –	 18	 млн.	 грн.	 Це	 дозволило	 забезпечити	

сталим	 водопостачанням	 більше	 40	 тисяч	 сільських	 мешканців,	 що	

проживають	у	16	тис.	домогосподарствах	та	збудувати	450	км.	нових	

водопровідних	мереж1.	

Підтримка	 проектів	 складалася	 з	 двох	 взаємопов’язаних	

напрямків:	 вирішення	 технологічних	 проблем	 водопостачання;	

покращення	 управлінської	 та	 організаційної	 системи	 діяльності	

операторів	водопостачання.	

Реалізація	проекту	дала	можливість	сформулювати	для	місцевих	

громад	наступні	рекомендації:	

1.	 Розробка	 проекту	 забезпечення	 питним	 водопостачанням	

населення	громади	має	здійснюватися	на	основі	моніторингу,	аналізу	

інформації	 про	 стан	 джерел,	 характер	 водних	 ресурсів,	 потреб	

населення	тощо.	

2.	Під	час	розрахунку	реального	водоспоживання	треба	взяти	до	

уваги	рівень	благоустрою	домогосподарств	і	наявність	інших	джерел	

води	 –	 часто	 для	 господарських	 потреб	 люди	 продовжують	

використовувати	 воду	 з	 колодязів.	 Це	 впливає	 на	 вибір	 діаметру	

труби,	спосіб	регулювання	тиску	з	башти	Рожновського	на	частотний	

перетворювач,	використання	якого	дозволяє	забезпечити	стабільний	

тиск	в	системі,	зменшення	проектної	вартості.	

3.	 Для	 реалізації	 проекту	 потрібне	 об’єднання	 людей	 для	

досягнення	 спільно	 визначеної	 мети	 (наприклад,	 робоча	 група	 за	

участі	 населення,	 представників	 місцевої	 влади,	 працівників	

організації,	котра	обслуговує	водні	мережі	тощо).	

4.	 Особливу	 увагу	 слід	 приділяти	 механізму	 утримання	 та	

обслуговування	мереж	водопостачання.		

Використовуючи	 досвід	 DESPRO,	 у	 2016	 р.	 Мінрегіонбуд	

затвердив	 методичні	 рекомендації	 щодо	 підготовки	 та	 оцінки	

проектів	 в	 сфері	 сільського	 водопостачання,	 що	 подаються	

об’єднаними	територіальними	громадами	на	фінансування	за	кошти	

                                                           
1	DESPRO.	URL:despro.org.ua	
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субвенції	з	державного	бюджету	місцевим	бюджетам	на	формування	

інфраструктури	об’єднаних	територіальних	громад.		

Модернізація системи питного водопостачання та впровадження 

нових технологій очищення води. З	 метою	 поліпшення	 питного	

водопостачання	населення,	збереження	та	зміцнення	здоров’я	діють	

Державні	 санітарні	 норми	 та	 правила	 «Гігієнічні	 вимоги	 до	 води	

питної,	 призначеної	 для	 споживання	 людиною»,	 які	 гармонізовано	 з	

Директивою	 Ради	 ЕС,	 що	 встановлюють	 вимоги	 до	 безпечності	 та	

якості	 питної	 води,	 призначеної	 для	 споживання	 людиною,	 а	 також	

правила	виробничого	контролю	та	державного	санітарно-епідеміоло-

гічного	 нагляду	 у	 сфері	 питного	 водопостачання	 населення.	 Це	

унеможливило	 надання	 тимчасових	 дозволів	 на	 реалізацію	 питної	

води	з	відхиленням	від	вимог	державного	стандарту	на	питну	воду.	

Критерії	 безпечної	 води	 в	 епідеміологічному	 відношенні,	 за	

хімічним	 складом,	 сприятливими	 органолептичними	 властивостями	

визначаються	 міжнародними	 стандартами,	 на	 підставі	 яких	

розробляються	 нормативи	 різних	 держав	 щодо	 якості	 питної	 води.	

Зокрема,	Рекомендації	з	контролю	якості	питної	води,	що	видаються	

Всесвітньою	організацією	охорони	здоров’я	(ВООЗ)	(1984,	1994,	2004,	

2011	 рр.),	 засновані	 на	 понятті	 «добове	 переносиме	 споживання»	

(ДПС)	 як	 кількість	 речовини	 в	 воді	 в	 перерахунку	 на	 масу	 тіла,	 яку	

людина	 може	 споживати	 щодня	 впродовж	 усього	 життя	 без	

помітного	ризику	для	здоров’я.		

Наприклад,	 Агентство	 з	 охорони	 навколишнього	 середовища	

США	розробило	федеральний	стандарт	якості	питної	води,	у	якому	по	

кожному	 параметру	 встановлено	 два	 нормативи	 –	 максимальний	 і	

мінімальний.	 Перший	 з	 них	 являє	 собою	 той	 максимальний	 рівень,	

при	 якому	 певна	 речовина	 або	 її	 вплив	 гарантовано	 не	 має	

шкідливого	 значення	 для	 організму	 людини.	 Суворе	 дотримання	

цього	рівня	не	є	обов’язковим,	це	мета,	до	якої	слід	прагнути.	Другий	

норматив	–	це	обов’язкова	для	дотримання	величина,	що	являє	собою	

гранично	 допустимий	 рівень	 по	 кожному	 параметру	 якості	 води	 з	

урахуванням	 сучасних	 технологічних	 можливостей	 та	 економічної	

доцільності.	

У	 Директиві	 ЄС	 98/83	 від	 03.11.1998	 з	 якості	 питної	 води,	

призначеної	 для	 споживання	 людиною,	 яка	 покладена	 в	 основу	

водного	 законодавства	 країн	 ЄС,	 нормуються	 66	 параметрів	 якості	
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питної	 води.	 Для	 більшості	 з	 них,	 як	 і	 в	 США,	 існують	 два	 рівні	

гранично	 допустимої	 концентрації	 шкідливих	 речовин.	 Один	 –	 як	

довготривала	 мета	 і	 другий	 –	 обов’язковий	 для	 виконання	 всіма	

країнами	ЄС.	

Україна,	 яка	 серед	 європейських	 держав	 має	 найвищий	

інтегральний	показник	антропогенних	навантажень	на	довкілля,	має	

вирішувати	 проблеми	 очищення	 питної	 води,	 виходячи	 з	

необхідності	очищення	від	наступних	видів	забруднення:	

–	постійне	 фізичне	 забруднення	 води,	 пов’язане	 зі	 зміною	 її	

фізичних	 властивостей,	 а	 саме:	 температури,	 прозорості,	 вмісту	

суспензій,	 радіоактивних	 речовин.	 Теплове	 забруднення	 виникає	

внаслідок	 спуску	 в	 водоймища	 теплих	 вод,	 які	 застосовуються	 для	

охолодження	різних	енергетичних	установок;		

–	біологічне	 забруднення,	 яке	 полягає	 в	 надходженні	 до	

водоймищ	 зі	 стічними	 водами	 різних	 мікроорганізмів,	 рослин,	

тварин,	яких	там	раніше	не	було.	Усе	це	суттєво	погіршує	стан	води	та	

її	 мікросередовище	 і	 потребує	 удосконалення	 системи	 очищення	

води,	 яке	 має	 забезпечити	 руйнування	 або	 вилучення	 з	 води	

забруднюючих	залишків	і	знищення	в	ній	хвороботворних	мікробів;	

–	однією	 з	 найбільш	 небезпечних	 проблем	 стало	 хімічне	 забруд-

нення	 внаслідок	 надходження	 у	 водоймища	 різноманітних	 речовин	

органічного	 та	 неорганічного	 походження.	 Як	 приклад,	 протягом	

зими	 на	 шляхи	 України	 висипають	 сотні	 (тисячі)	 тон	 солі	 та	

реагентів,	які	разом	з	талими	водами	потрапляють	до	річок.	Реагенти	

не	 очищуються	 фільтрами	 і	 у	 подальшому	 при	 споживанні	 питної	

води	негативно	впливають	на	стан	здоров’я	людей;	

–	небезпечним	 є	 також	 підвищення	 мінералізації	 підземних	 вод,	

яке	 відбувається	 внаслідок	 того,	 що	 хімічні,	 переробні	 та	 інші	

підприємства	 скидають	 відходи	 без	 необхідного	 очищення,	 що	 і	

приводить	до	перевищення	загальної	мінералізації	підземних	джерел	

удвічі	вище	за	стандарт.		

У	 результаті	 збільшення	 в	 останні	 роки	 органічних,	 мікро-

біологічних	та	гідробіологічних	забруднень	у	воді	часто	відчувається	

дефіцит	кисню,	спостерігається	поява	фенолів.	Крім	того,	в	результаті	

аварійних	 ситуацій	 відбувається	 забруднення	 водосховищ	 питного	

призначення	 неочищеними	 господарсько-побутовими	 стоками	 та	
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шахтними	 водами,	 що	 призводить	 до	 порушення	 біологічного	

балансу	водосховищ,	зниження	їх	здатності	до	самоочищення.		

Застосування	 в	 технології	 підготовки	 питної	 води	 хлору,	

неефективних	 коагулянтів,	 відсутність	 сорбційних	 фільтрів	 з	

активованим	 вугіллям	 зумовлює	 надходження	 в	 питну	 воду	 значної	

кількості	неорганічних	та	органічних	забруднювачів,	спільна	дія	яких	

на	 організм	 людини,	 особливо	 в	 умовах	 радіаційного	 навантаження,	

становить	 реальну	 загрозу	 здоров’ю	 нації.	 Крім	 того,	 питна	 вода	 з	

поверхневих	 водоймищ	 потенційно	 небезпечна	 у	 вірусному	

відношенні,	 оскільки	 технологія	 її	 підготовки	 не	 гарантує	 повне	

видалення	 вірусів.	 У	 Карпатському,	 Дніпровсько-Придніпровському,	

Поліському	 та	 інших	 регіонах	 України	 у	 питній	 воді	 реєструється	

брак	 йоду,	 цинку,	 фтору,	 що	 сприяє	 виникненню	 ендемічних	 захво-

рювань.	

Це	 обумовлює	 нагальну	 потребу	 у	 впровадженні	 новітніх	 техно-

логій	та	реагентів,	які	могли	б	суттєво	змінити	ситуацію	на	краще	та	

підвищити	якість	питної	води.	Складність	їх	упровадження	в	процесі	

водної	 підготовки	 виникає	 у	 зв’язку	 з	 тим,	 що	 склад	 вихідної	 води,	

для	 очищення	 якої	 необхідно	 підібрати	 технологічну	 схему	 або	

реагент,	 визначається	 як	 природними	 умовами,	 так	 і	 регіональними	

відмінностями	 в	 ступені	 та	 характері	 впливу	 господарської	 та	

промислової	 діяльності,	 станом	 водних	 джерел,	 водорозподільчої	

мережі	тощо.	Таким	чином,	при	впровадженні	новітніх	технологій	та	

використання	 нових	 реагентів	 слід	 враховувати	 ретельну	 оцінку	

стану	 якості	 води,	 яка	 використовується	 для	 очищення,	 окупність	

впровадження	 новітніх	 технологій,	 ефективність	 та	 довготривалість	

їх	використання.	

Сьогодні	 на	 більшості	 підприємств	 водопостачання	 України	

застосовується	 класична	 двоступенева	 схема	 очистки	 води,	 яка	

розрахована,	 в	 основному,	 на	 доведення	 природної	 води	 до	 якості	

питної	 лише	 у	 випадку,	 коли	 вихідна	 вода	 відповідає	 1	 класу	

поверхневих	 джерел	 водопостачання.	 Така	 схема	 очищення	 води	

містить	 наступні	 етапи:	 первинне	 хлорування,	 коагуляцію,	

флокуляцію,	 відстоювання	 на	 першому	 ступені,	 фільтрування,	

вторинне	 хлорування	 (знезаражування)	 на	 другому	 ступені.	 У	

технологічному	 процесі	 для	 цього	 застосовуються:	 водозабори,	

насосні	 станції	 першого	 підйому,	 змішувачі,	 камери	 утворення	
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пластівців,	 відстійники,	 швидкі	 фільтри,	 резервуари	 чистої	 води,	

насосні	станції	другого	підйому,	хлораторні	станції.	

Але	 при	 двоступеневій	 схемі	 високий	 ступінь	 очищення	

здійснюється,	 в	 основному,	 за	 бактеріологічними	 та	 паразито-

логічними	 показниками,	 показниками	 кольоровості,	 мутності.	 Прак-

тично	не	змінюється	в	процесі	очистки	жорсткість,	загальний	сольо-

вий	вміст	води,	наявність	важких	металів,	пестицидів,	радіонуклідів,	

азотних	 з’єднань,	 біогенних	 елементів.	 До	 цього	 долучаються	 такі	

недоліки	очистки	 води,	як	збільшення	 вмісту	алюмінію	 в	результаті	

додавання	 коагулянту	 сульфату	 алюмінію;	 активного	 хлору;	

тригалометанів	 та	 інших	 вуглеців,	 що	 містять	 хлор.	 У	 результаті	

складних	 процесів	 трансформації	 хімічних	 речовин	 при	 очищенні	

води	 підвищується	 її	 корозійна	 агресивність,	 зменшується	 стабіль-

ність,	збільшується	сумарна	мутагенна	активність.		

Первинне	 хлорування	 застосовується	 для	 знезараження	 води,	

для	 придушення	 життєдіяльності	 мікробів,	 що	 містяться	 у	 воді,	 але	

залишаються	 мікроорганізми,	 які	 можуть	 виявитися	 хвороботвор-

ними	 бацилами	 черевного	 тифу,	 холери	 та	 ін.	 Для	 їх	 остаточного	

знищення	 вода,	 призначена	 для	 питних	 цілей,	 повинна	 бути	 в	

обов’язковому	 порядку	 ще	 раз	 піддана	 знезараженню	 (вторинне	

хлорування).	Сьогодні	спостерігається	тенденція	до	погіршення	яко-

сті	 води	 в	 поверхневих	 джерелах,	 що	 спричиняє	 збільшення	 дози	

хлору	 на	 перших	 етапах	 її	 очищення.	 Таким	 чином,	 органічні	

речовини,	 які	 містяться	 в	 поверхневих	 водах,	 взаємодіючи	 з	 хлором,	

створюють	букет	канцерогенних	речовин,	які	мають	набагато	вищий	

клас	 небезпеки,	 ніж	 висхідна	 органіка	 водозаборів.	 Це	 означає,	 що	

необхідно	 до	 стадії	 первинного	 хлорування	 води	 очистити	 воду	 від	

органічних	 речовин,	 або	 замінити	 хлор	 іншим,	 менш	 небезпечним	

агентом	 (озон,	 ультрафіолет),	 або	 ж	 проводити	 доочистку	 води	

безпосередньо	у	споживача.		

Звернемо	 увагу,	 що	 існуюча	 практика	 дезінфекції	 питної	 води	 у	

більшості	 розвинутих	 країн	 заснована	 на	 застосуванні	 дезінфек-

тантів,	 які	 містять	 хлор.	 Наприклад,	 у	 США	 на	 великих	 водоводах	

98,6%	 питної	 води	 піддається	 хлоруванню,	 озонування	 складає	

0,37%,	 інші	 методи	 –	 0,75%.	 Обробка	 води	 на	 малих	 і	 середніх	

водопроводах	 проводиться	 хлор-газом	 (63%),	 хлорамінами	 (30%),	

озоном	 (9%),	 діоксидом	 хлору	 (8%)	 і	 ультрафіолетом	 (2%).	 Серед	
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основних	 причин	 цього	 –	 об’єктивна	 інформація	 про	 те,	 що	

хлорування	 є	 найбільш	 вивченим,	 ефективним	 і	 економічним	

методом	знезараження	питної	води	у	порівнянні	з	іншими	методами.	

Усі	 інші	 методи	 знезараження	 води,	 в	 тому	 числі	 озонування	 і	

ультрафіолет	 (УФ)	 не	 забезпечують	 знезаражуючої	 післядії,	 тобто	

потребують	 хлорування	 на	 одній	 із	 стадій	 водопідготовки.	 Це	

правило	 не	 є	 винятком	 для	 жодної	 країни,	 оскільки	 функціонуючі	

системи	озонування	і	УФ-опромінювання	питної	води	муніципальних	

водорозподільчих	 мереж	 працюють	 спільно	 з	 обладнанням	 для	

хлорування.	

Отже,	 оптимальною	 схемою	 водопідготовки,	 враховуючи	 вище-

викладене,	 може	 бути	схема,	яка	 застосовується	 в	країнах	ЄС:	 вода	з	

джерел	проходить	через	такі	етапи	очищення	–	механічне	очищення,	

первинне	 хлорування,	 озонування,	 коагуляція	 і	 флокуляція,	

відстоювання,	 основне	 озонування,	 повторна	 флокуляція,	 багато-

шарове	 фільтрування,	 сорбційне	 фільтрування,	 додаткова	 флокуля-

ція,	 мембранна	 ультрафільтрація,	 вторинне	 хлорування	 перед	 пода-

ванням	питної	води	споживачам.	

Однією	з	проблем,	що	виникає	при	застосуванні	дезінфектантів,	є	

погіршення	 якості	 питної	 води	 за	 токсикологічними	 параметрами	

(критерій	 безпеки	 води),	 що	 приводить	 до	 формування	 неінфек-

ційних	 захворювань.	 Так,	 одним	 з	 недоліків	 хлорування	 води	 є	

утворення	 побічних	 продуктів	 –	 сполук,	 які	 містять	 галоген,	 значну	

частину	 яких	 складають	 тригалометани:	 хлороформ,	 бромдіхлор-

метан,	дібромхлорметан,	бромоформ.		

Якщо	до	недавнього	часу	вважалось,	що	знезараження	води	хло-

ром	 не	 має	 шкідливого	 впливу	 на	 організм	 людини,	 останні	

дослідження	 свідчать,	 що	 сполуки	тригалометану	 є	 шкідливими	 для	

людей	і	вживання	води,	яка	містить	хлорорганічні	сполуки,	прямо	або	

опосередковано	 викликає	 до	 20	 видів	 онкологічних	 захворювань.	 У	

зв’язку	 з	 цим,	 згідно	 з	 рекомендаціями	 ВООЗ,	 при	 контролі	 якості	

питної	 води	 в	 умовах	 хлорування	 рекомендується	 визначати	

безпечний	зміст	тригалометанів	у	воді.	

Для	 зменшення	 тригалометанів	 у	 питній	 воді	 в	 процесі	 під-

готовки	 використовується	 її	 амонізація.	 Амонізація	 води	 передбачає	

введення	 з’єднань	 аміаку	 для	 зв'язування	 вільного	 хлору.	 Амоні-

зацією	не	вдається	видалити	з	води	органіку,	але	цим	методом	можна	
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запобігати	утворенню	канцерогенів.	Амонізацію	можна	здійснити	як	

на	 перших	 етапах	 водопідготовки,	 так	 і	 під	 час	 вторинного	 хлору-

вання.	 Хлорування	 з	 амонізацією,	 крім	 запобігання	 утворенню	

токсичних	речовин,	рекомендується	в	наступних	випадках:	при	появі	

хлорфенольних	запахів	і	присмаків;	для	економії	хлору	при	високому	

рівні	 його	 поглинання.	 Найголовніше,	 що	 при	 хлоруванні	 з	 амоні-

зацією	утворюється	значно	менше	хлорорганіки,	ніж	при	хлоруванні	

вільним	 хлором.	 У	 якості	 реагентів	 застосовують	 аміачну	 воду,	

газоподібний	аміак.		

Отже,	 нагальною	 проблемою	 є	 підтримка	 вітчизняного	 вироб-

ництва	 реагентів	 і	 коагулянтів,	 необхідних	 для	 підготовки	 питної	

води.	 Це	 дасть	 можливість	 більш	 широко	 впроваджувати	 методи	

знезараження	 води,	 альтернативні	 хлоруванню.	 Серед	 останніх	 в	

Україні	 доцільно	 запровадити	 такі	 методи	 як	 озонування,	

застосування	 ультрафіолету,	 діоксиду	 хлору,	 гіпохлориту	 натрію,	

хоча	кожен	з	методів	має	як	певні	переваги,	так	і	недоліки.		

Озонування	 є	 ефективним	 дезінфектантом	 для	 всіх	 видів	 мікро-

організмів,	 включаючи	 цисти	 Giardia,	 Cryptosporidium	 і	 віруси,	 та	

сприяє	 видаленню	 з	 води	 сторонніх	 запахів,	 мутності,	 заліза	 і	 мар-

ганцю.	 Озонування	 практично	 не	 ініціює	 утворення	 тригалометанів,	

але	 основним	 недоліком	 цього	 методу	 є	 відсутність	 післядії	 знеза-

раження,	що	 може	призвести	 до	 повторного	 біологічного	 зараження	

води	 у	 водопровідних	 мережах.	 До	 того	 ж	 при	 озонуванні	 утворю-

ються	 побічні	 продукти	 –	 альдегіди,	 кетони	 та	 інші	 речовини,	 що	

призводить	 до	 необхідності	 обов’язкового	використання	 сорбційних	

речовин	(активованого	вугілля,	цеолітів).	

Ультрафіолет	 є	 ефективним	 дезінфектантом	 для	 всіх	 видів	

мікроорганізмів	та	вірусів	і	практично	не	ініціює	утворення	побічних	

продуктів	 дезінфекції,	 не	 потребує	 збереження	 і	 транспортування	

хімікатів.	 Використання	 ультрафіолету	 в	 спеціальному	 апаратному	

оформленні	 не	 загрожує	 здоров’ю	 людини	 і	 довкіллю.	 Проблема	

застосування	 цього	 методу	 полягає	 в	 тому,	 що	 його	 дезінфікуюча	

активність	залежить	від	якості	води	(мутності,	жорсткості,	наявності	

в	воді	органіки).	При	застосуванні	методу	відсутні	мінімальні	гарантії	

збереження	знезаражуючого	ефекту	при	повторному	біозабрудненні	

води	 в	 мережах.	 Застосування	 ультрафіолету	 не	 запобігає	 росту	

водоростей	 і	 біорослин	 в	 водорозподільчих	 мережах	 і	 потребує	
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значних	 витрат	 на	 електроенергію,	 обладнання,	 технічне	 обслуго-

вування.		

Необхідно	 також	 вивчати	 й	 активніше	 впроваджувати	 досвід	

європейських	 країн	 щодо	 використання	 фізико-біологічних	 методів	

підготовки	питної	води.	Наприклад,	у	європейських	країнах	повільні	

піщані	 фільтри	 в	 порівнянні	 з	 іншими	 методами	 обробки	 води	

вважаються	 найбільш	 ефективними	 для	 видалення	 і	 запобігання	

розмноженню	 бактерій,	 вірусів,	 цист	 і	 спорових	 мікроорганізмів,	 з	

багатьма	з	них	навіть	хлор	не	може	впоратися.	Повільні	біофільтри	є	

невід’ємними	 елементами	 багатьох	 європейських	 міст,	 зокрема,	

Лондона,	 Амстердама,	 Парижа,	 Гамбурга.	 Повільна	 піщана	 біофіль-

трація	рекомендована	Всесвітньою	організацією	охорони	здоров'я	та	

Програмою	 ООН	 з	 охорони	 навколишнього	 природного	 середовища	

як	найкращий	метод	обробки	питної	води	на	водопровідних	станціях,	

де	площа	не	є	лімітуючим	фактором.		

Для	 модернізації	 діючих	 водоочисних	 споруд	 водопостачальних	

підприємств	 України	 необхідна	 реконструкція	 очисних	 споруд,	 зав-

дяки	 чому	 можна	 максимально	 знизити	 утворення	 канцерогенних	

сполук	 або	 видалити	 їх	 у	 процесі	 адсорбції.	 Для	 цього	 можна	

використати	наступні	способи:	

1.	 Адсорбція	 на	 станції	 водопідготовки.	 Даний	 варіант	 можливо	

здійснити	 там,	 де	 в	 даний	 час	 експлуатуються	 механічні	 фільтри,	 а	

фільтри	з	активним	вугіллям	залишилося	лише	підключити.	Це	дасть	

можливість	 замінити	 пісок	 на	 гранульоване	 активоване	 вугілля	 і	

підвищити	 здатність	 видаляти	 (адсорбувати)	 з	 води	 канцерогенні	

сполуки.	 Найбільш	 оптимальні	 розміри	 частинок	 активного	 вугілля	

діаметром	0,8-0,9	мм.	

2.	 Адсорбція	 на	 водозаборі,	 що	 значно	 знижує	 кількість	

новостворених	канцерогенів.	

3.	 Використання	 фільтрів	 з	 подвійним	 завантаженням,	 реко-

мендуючи	 у	 якості	 завантаження	 цеоліт,	 який	 затримує	 механічні	

домішки,	 а	 активоване	 вугілля	 адсорбує	 органіку.	 Без	 попереднього	

механічного	 очищення	 адсорбційна	 здатність	 активного	 вугілля	

різко	знизиться,	а	фільтр	швидко	вийде	з	ладу,	бо	механічні	домішки	

закупорюють	пори	вугілля,	тобто	відбувається	їх	цементація.	

В	 останні	 роки	 набули	 надзвичайної	 популярності	 ідеї	 вико-

ристання	 в	 системі	 централізованого	 питного	 водопостачання	
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нанотехнологій,	які	підвищують	можливості	очищення	питної	води	і	

доведення	її	якості	до	необхідного	рівня.	Це	стосується	застосування	

нанофільтрації	 для	 пом’якшення	 жорстких	 вод,	 очистки	 питних	 вод	

від	 органічного	 забруднення,	 зменшення	 окиснюваності	 і	 забарв-

леності	питних	вод,	усунення	вірусного	забруднення,	пестицидів.		

Таким	 чином,	 модернізація	 системи	 очищення	 питної	 води	 є	

одним	 з	 найбільш	 важливих	 напрямів,	 що	 потребує	 додаткового	

фінансування,	 реконструкції	 систем	 водопостачання,	 удосконалених	

водоприймаючих	 споруд	 і	 пристроїв,	 фільтрів,	 контрольно-вимі-

рювальної	апаратури.	

Стратегічне	 планування	 розвитку	 місцевих	 громад	 має	 врахо-

вувати,	 які	 системи	 та	 технології	 очищення	 води	 є	 найбільш	 опти-

мальними	 для	 застосування	 в	 місцевих	 умовах.	 Це	 стосується	

розробки	 технічних	 рішень	 з	 реконструкції	 та	 будівництва	 нових	

водоочисних	 станцій;	 налагодження	 оптимальних	 режимів	 роботи,	

відповідності	 екологічним	 вимогам	 з	 урахуванням	 забезпечення	

надійності	 зазначених	 систем	 при	 впливі	 на	 них	 дестабілізуючих	

факторів	природного	і	техногенного	походження.		

В	 умовах	 значного	 попиту	 на	 нове	 обладнання	 для	 сфери	

централізованого	 питного	 водопостачання	 вітчизняне	 виробництво	

обладнання	 та	 матеріалів	 має	 розвиватися	 випереджальними	

темпами.	Для	цього	потрібно	створити	механізми	відбору	передових	

технологій	 і	 готових	 до	 застосування	 технологічних	 рішень	 в	 галузі	

водопостачання,	 стимулювати	 попит	 на	 інноваційну	 вітчизняну	

продукцію	 і	 створення	 нових	 вітчизняних	 виробництв	 з	 вико-

ристанням	сучасних	технологій.	

Важливим	 кроком	 у	 реалізації	 цих	 завдань	 є	 розробка	 і	

впровадження	 інноваційно-інвестиційних	 проектів,	 адаптованих	 до	

місцевих	 умов,	 які	 є	 екологічно	 безпечними	 і	 підвищують	 якість	

питної	води.	Наприклад,	для	великих	та	середніх	міст	України	можна	

доповнювати	 існуючі	 технологічні	 схеми	 станцій	 водопідготовки	

озоносорбційними	 блоками.	 Робота	 такого	 блоку	 підвищує	

ефективність	 очищення	 води	 від	 органічних	 забруднень	 приблизно	

на	 50%,	 при	 цьому	 забезпечується	 надійна	 дезодорація	 води	 при	

появі	у	висхідній	воді	неприємних	запахів,	а	кількість	тригалометанів	

у	питній	воді	не	перевищує	допустимих	норм.	
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Так,	 у	 м.Маріуполі	 на	 даний	 час	 реалізується	 проект	

реконструкції	 системи	 водопостачання,	 метою	 якого	 є	 підвищення	

якості	 питної	 води	 та	 зменшення	 її	 втрат	 шляхом	 створення	

сучасного	 комплексу	 з	 очищення	 та	 знезараження	 води	 з	 метою	

забезпечення	населення	якісною	питною	водою	в	необхідних	обсягах,	

а	 також	 модернізацію	 існуючої	 системи	 централізованого	 водопо-

стачання/водовідведення.	 Проектом	 передбачається	 розробка	 гене-

ральної	 схеми	 управління	 водними	 ресурсами	 та	 проекту	

альтернативної	 системи	 водопостачання	 міста,	 будівництво	 5-ти	

нових	 фільтрувальних	 станцій,	 водозаборів	 і	 оновлення	 мереж	

водопостачання.	

Реалізація	 даного	 проекту	 дозволить	 забезпечити	 стійке	 функ-

ціонування	 систем	 централізованого	 водопостачання	 та	 водовідве-

дення,	 його	 ефективність,	 надійність	 і	 рівень	 безпеки	 об’єктів,	

раціональне	 використання	 водних	 ресурсів,	 збереження	 та	 охорону	

навколишнього	середовища.	Окрім	того,	проект	передбачає	створен-

ня	 за	 рахунок	 використання	 сучасних	 технологій	 резервних	 джерел	

водопостачання	 міста	 на	 випадок	 виникнення	 надзвичайних	

ситуацій1.	

Ми	погоджуємося	з	Наталією	Закорчевною,	яка,	аналізуючи	суча-

сну	ситуацію	з	питним	водопостачанням,	пише,	що	«пандемія	корона-

вірусу	піднімає	багато	питань	до	водного	сектору	в	усьому	світі.	У	той	

час,	 коли	 сфера	 водопостачання	 і	 санітарії	 надає	 послуги	 у	

національному	контексті,	наукові	та	технічні	аспекти	є	спільними	для	

усіх	 країн.	 Працюючи	 для	 громад	 та	 міст,	 надаючи	 людям	 послуги	 з	

водопостачання	та	водовідведення,	водоканали	в	усьому	світі	знахо-

дяться	 під	 особливим	 наглядом	 щодо	 забезпечення	 безпечною	

питною	водою	та	очистки	стічної	води.	Спалах	пандемії,	викликаний	

вірусом,	 призводить	 до	 невпевненості	 серед	 населення,	 і	 усім	 стає	

очевидним	 той	 факт,	 що	 поточна	 епідеміологічна	 криза	 —	 не	

остання.	 Можливо,	 саме	 зараз	 —	 в	 часи	 боротьби	 з	 коронавірусом,	

коли	 основним	 доступним	 заходом	 захисту	 лишається	 миття	 рук	 з	

милом	 під	 проточною	 водою	 та	 додержання	 правил	 особистої	 та	

колективної	 гігієни,	 Україна	 має	 переосмислити	 важливість	

                                                           
1	 Реконструкція	 системи	 водопостачання	 URL:	 www.mariupolrada.gov.ua	(Дата	
звернення	13.04.2020)	
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забезпечення	кожного	в	Україні	якісною	та	безпечною	питною	водою	

і	належними	умовами	санітарії»1.	

Н.	Закорчевна	звертає	 увагу	на	те,	що	Україна	на	високому	 рівні	

ставила	 собі	 за	 завдання	 впровадження	 Директиви	 98/83/EC	 про	

якість	 води,	 призначеної	 для	 споживання	 людиною	 (Директива	 про	

питну	 воду),	 забезпечення	 дотримання	 цілі	 сталого	 розвитку	 №	 6	

«Забезпечення	доступності	та	сталого	управління	водними	ресурсами	

та	 санітарією»,	 виконання	 національних	 цілей	 ратифікованого	

Протоколу	 про	 воду	 і	 здоров’я	 до	 Конвенції	 ЄЕК	 ООН	 з	 охорони	 та		

використання	транскордонних	річок	і	міжнародних	озер,	які	на	даний	

час	ще	не	виконані.	

30	 січня	 2019	 р.	 на	 сайті	 ЄС	 опубліковано	 пропозиції	 щодо	

перегляду	Директиви	про	питну	воду,	тому	що	нові	здобутки	науки	в	

сфері	 якості	 води	 та	 охорони	 здоров’я	 підштовхнули	 ЄС	 до	 аналізу	

ефективності	 впровадження	 Директиви	 та	 її	 перегляду.	 Перегляд	

Директиви	 також	 став	 частиною	 плану	 переходу	 до	 циркулярної	

економіки	 в	 Європі,	 зокрема	 щодо	 надання	 допомогти	 країнам—

членам	 ЄС	 запровадити	 ресурсно-ефективне	 та	 стале	 управління	 в	

секторі	питного	водопостачання2.	

Н.	Закорчевна	 справедливо	 зазначає,	 що	 в	 Україні	 серед	 заходів	

щодо	 подолання	 кризи,	 спричиненої	 спалахом	 захворювання	 на	

COVID-19,	 а	 також	 в	 інших	 програмах	 немає	 жодної	 згадки	 щодо	

виділення	 ресурсів	 на	 посилення	 надійності	 та	 якості	 роботи	 водо-

каналів,	 запобігання	 можливим	 проблемам	 з	 очищенням	 і	 постачан-

ням	питної	води	та	очищенням	стічних	вод.	

Водоканали	міст	України	звертаються	до	населення	з	проханням	

сплачувати,	попри	всі	фінансові	проблеми,	комунальні	послуги,	тому	

що	 опинилися	 сам	 на	 сам	 з	 цим	 викликом.	 Кошти	 потрібні	 на	

закупівлю	реагентів,	підтримання	усієї	системи	у	працюючому	стані,	

придбання	захисних	засобів	для	робітників.	

Комунальний	 сектор	 в	 Україні	 стикаєтеся	 з	 кризою	 неплатежів,	

що	робить	ускладненою	роботу	водоканалів.	

                                                           
1	 Директива	 98/83/EC	 (про	 питну	 воду).	 Про	 ризики	 ...	 URL:	 www.	 ecolog-ua.com	›	
news	(Дата	звернення	22.04.2020)	
2	Директива	98/83/EC	(про	питну	воду).	Про	ризики	...URL:	www.	ecolog-ua.com	›	news	
(Дата	звернення	22.04.2020)	
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Падає	 споживання	 води	 бізнесом,	 на	 який	 покладено	 вищий	

тариф	 через	 перехресне	 субсидіювання,	 падає	 рівень	 оплати	 послуг	

населенням,	яке	розраховує,	що	уряд	якось	вирішить	цю	проблему.	

Як	 результат,	 водоканали	 матимуть	 додаткові	 збитки	 через	

падіння	 та	 зміну	 структури	 споживання,	 борги	 споживачів,	 санкції	 з	

боку	 постачальників	 ресурсів,	 обмеження	 ресурсної	 бази	 органів	

місцевого	 самоврядування,	 коштом	 якої	 часто	 перекриваються	

збитки	водоканалів,	посилення	проблеми	з	відтоком	кадрів1.	

Отже,	вирішення	цих	проблем	потребує	комплексного	підходу	та	

залучення	 до	 їх	 вирішення	 органів	 влади	 всіх	 рівнів.	 Ці	 зусилля	

мають	 підтримуватися	 бізнесом,	 громадянами	 на	 основі	 публічно-

приватного	 та	 міжсекторного	 партнерства,	 оскільки	 забезпечення	

якісною	питною	водою	стосується	кожного	громадянина	України.		

На	 думку	 експертів,	 подальший	 розвиток	 у	 сфері	 питного	

водопостачання	 має	 пов’язуватися	 не	 лише	 з	 виконанням	 Цілі	

сталого	 розвитку	 6	 і	 Директиви	 ЄС	 про	 питну	 воду,	 але	 містити	

прийняття	 Національної	 водної	 стратегії	 України,	 консолідовану	

фінансову	 підтримку	 комунальних	 компаній	 що	 здійснюють	

водопостачання,	 особливо	 на	 період	 кризи,	 модернізацію	 системи	

питного	 водопостачання	 та	 впровадження	 нових	 технологій	

очищення	води	

Висновки 

1. Державна	 політика	 забезпечення	 доступності	 та	 сталого	

управління	водними	ресурсами	в	Україні	зорієнтована	на	досягнення	

Цілі	 сталого	 розвитку	 6	 «Чиста	 вода	 та	 належні	 санітарні	 умови»,	

завданням	 якої	 є	 забезпечення	 доступності	 якісних	 послуг	 з	

постачання	 безпечної	 питної	 води,	 будівництво	 та	 реконструкція	

систем	 централізованого	 питного	 водопостачання	 із	 застосуванням	

новітніх	технологій	та	обладнання.	

2. Адаптація	 Цілі	 сталого	 розвитку	 6	 «Чиста	 вода	 та	 належні	

санітарні	 умови»	 на	 національному	 рівні	 спрямовується	 на	 належне	

фінансування	 заходів,	 передбачених	 державними	 та	 регіональними	

цільовими	програмами	у	галузі	охорони	і	сталого	використання	вод;	

забезпечення	гарантованого	якісного	водопостачання	для	населення,	

об’єктів	 комунального	 господарства,	 промисловості,	 сільського	

                                                           
1Там	само.	
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господарства	 та	 сектору	 послуг	 шляхом	 розвитку	 централізованого	

водопостачання	та	водовідведення.	

Але	 аналіз	 практичних	 результатів	 досягнення	 Цілі	 6	 за	 останні	

роки	 свідчить,	 що	 Україна	 не	 досягла	 запланованих	 результатів.	 У	

звіті	ООН	відзначено	регрес	України	по	11	цільовим	показникам.	

3.	 На	 даний	 час	 Україна	 має	 серйозні	 проблеми	 у	 забезпеченні	

населення	 питною	 водою,	 які	 треба	 вирішувати	 з	 урахуванням	

міжнародного	 досвіду,	 об’єднуючи	 зусилля	 держави	 і	 місцевих	

громад.	 Зокрема,	 доцільно	 впроваджувати	 у	 систему	 державного	

управління	 у	 цій	 сфері	 концепцію	 багаторівневої	 структури	 вря-

дування,	 запропоновану	 у	 Принципах	 OЕСР	 щодо	 водного	

врядування.	

Принципи	 водного	 врядування	 ОЕСР	 націлені	 на	 підтримку	

реалістичної	та	орієнтованої	на	досягнення	цілей	державної	політики	

і	 спираються	 на	 такі	 аспекти	 водного	 врядування:	 дієвість,	

ефективність,	довіра	та	участь.	

3.	 Виходячи	 з	 басейнового	 принципу	 поділу	 водних	 ресурсів,	 у	

кожному	з	басейнів	має	здійснюватися	оцінка	стану	наявних	водних	

ресурсів	 та	 розроблятися	 окрема	 модель	 забезпечення	 населення	

якісною	 питною	 водою,	 враховуючи	 також	 перспективи	

демографічних,	 економічних,	 соціальних	 змін	 та	 можливості	

консолідації	фінансування	цих	заходів	з	різних	бюджетів.			

Як	 свідчить	 моніторинг	 водних	 ресурсів,	 обираючи	 способи	 та	

технології	подачі	якісної	питної	води	населенню	у	кожному	з	басейнів	

річок,	 слід	 зменшувати	 ризики	 шляхом	 управління	 всім	

гідрологічним	 циклом	 від	 водозабору	 та	 розподілу	 прісної	 води	 до	

скиду	стічних	вод	та	зворотних	потоків;		розробляти	ефективні	плани	

управління	 басейнами,	 які	 відповідають	 національній	 політиці	 та	

місцевим	умовам;	залучати	до	вирішення	цих	проблем	всі	зацікавлені	

сторони.	На	основі	інформації,	отриманої	під	час	аналізу	стану	водних	

ресурсів,	можна	планувати	найбільш	оптимальний	доступ	населення	

до	 якісної	 питної	 води,	 ефективне	 управління	 системою	 цен-

тралізованого	 водопостачання,	 корегувати	 технічний	 стан	 наявної	

системи	 централізованого	 питного	 водопостачання	 та	 впровад-

жувати	нові	технології	очищення	води.	

4.	Технічні	рішення	для	забезпечення	населення	якісною	питною	

водою	відрізняються	в	залежності	від	наявності	/	відсутності	джерел	
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питної	 води	 та	 системи	 централізованого	 водопостачання	 у	

конкретному	 населеному	 пункті.	 Отже,	 щоб	 визначити,	 які	 рішення	

потрібні	 для	 забезпечення	 стабільного	 питного	 водопостачання	

населенню,	 потрібен	 комплексний	 моніторинг	 за	 європейськими	

стандартами,	 який	 передбачає	 аналіз	 водних	 об’єктів	 за	різними	

показниками.	 Показники	 різні	 для	 різних	 водних	 об’єктів,	 тому	

моніторинг	є	діагностичний,	операційний	і	дослідницький.	

5.	 Стратегічне	 планування	 розвитку	 місцевих	 громад	 має	

враховувати,	 які	 системи	 та	 технології	 очищення	 води	 є	 найбільш	

оптимальними	 для	 застосування	 в	 місцевих	 умовах.	 Це	 стосується	

розробки	 технічних	 рішень	 з	 реконструкції	 та	 будівництва	 нових	

водоочисних	 станцій;	 налагодження	 оптимальних	 режимів	 роботи,	

відповідності	 екологічним	 вимогам	 з	 урахуванням	 забезпечення	

надійності	 зазначених	 систем	 при	 впливі	 на	 них	 дестабілізуючих	

факторів	природного	і	техногенного	походження.		

6.	 В	 умовах,	 коли	 до	 існуючих	 проблем	 питного	 водопостачання	

долучилися	 проблеми,	 пов’язані	 з	 карантином	 під	 час	 пандемії	

коронавірусу,	 потрібен	 комплексний	 підхід	 та	 об’єднання	 зусиль	

влади,	 бізнесу,	 громадян	 на	 основі	 публічно-приватного	 та	

міжсекторного	 партнерства,	 оскільки	 забезпечення	 якісною	 питною	

водою	стосується	кожного	громадянина	України.	
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Afterword 
 

The	 process	 of	 public	 administration’s	 implementation	 in	 Ukraine	 is	

aimed	 at	 the	 world	 rankings	 and	 tendencies	 focused	 on	 the	 power’s	

publicity	 under	 the	 circumstances	 of	 country’s	 sustainable	 development.	

Due	 to	 this,	 the	 objectives	 and	 functions	 of	 public	 administration	 are	

transformed:	 the	 administration	 used	 to	 be	 considered	 as	 activity	 of	 the	

highest	 authorities,	 instead,	 nowadays,	 it	 is	 close-knit	 work	 of	 all	

representatives	 of	 the	 authorities,	 local	 self-governance	 and	 citizens.	

Moreover,	 the	 principles	 of	 the	 supremacy	 of	 the	 law,	 objectivity	 in	

decision-making,	 proportionality,	 internal	 cooperation	 and	 efficiency	

should	be	maintained	for	effective	realization	of	public	administration.	The	

conception	 of	 Good	 Governance	 is	 based	 on	 the	 previous-mentioned	

principles	 in	 sum	 with	 transparency,	 responsibility,	 accountability,	

engagement,	 responsiveness	 that	 is	 on	 the	 highest	 position	 in	 informal	

ranking	of	popularity	within	all	directions	of	public	administration.	

The	 generalization	 of	 the	 main	 results	 of	 presented	 study	 aimed	 at	

evaluation	of	the	Ukrainian	progress	in	achieving	sustainable	development	

Goals	 (SDG)	 for	 the	 first	 5	 years	of	 program’s	 implementation	 permits	 to	

correlate	 them	 with	 an	 expert’s	 assessment	 of	 the	 key	 sections	 in	 the	

questionnaire	 “Ukraine	 –	 2020:	 Achievement	 Results	 of	 Sustainable	

Development	Goals”.	The	majority	of	the	experts	have	judged	that	Ukraine	

has	 success	 in	 accomplishing	 approximately	 half	 of	 17	 goals	 for	 the	 first	

five	years	of	participation	in	the	program.	It	should	be	mentioned	that	the	

assessments	of	the	Ukrainian	experts	are	more	optimistic	compared	to	the	

assessments	of	the	UN	experts	that	are	compiled	in	the	reports	of	2017	and	

2019.	 They	 stated	 Ukrainian	 accomplishment	 of	 only	 two	 goals:	 (1)	

poverty	 elimination	 and	 (10)	 reduced	 inequality	 and	 mentioned	 the	

complexity	in	achieving	most	of	the	sustainable	development	Goals	due	to	

the	present	social,	economic	and	political	circumstances	in	our	country.					

Having	 evaluated	 Ukrainian	 progress	 on	 the	 way	 to	 sustainable	

development,	the	experts	mention	the	highest	achievements	of	Ukraine	in	

the	 sphere	 of	 social	 and	 economic	 development,	 meanwhile,	 having	

characterized	 all	 components	 of	 sustainable	 development	 (social,	

economic,	 ecological	 and	 institutional)	 as	 with	 limited	 success.	

Determining	the	perspectives	of	Ukrainian	achievement	of	the	mentioned	

goals	 in	 2030,	 the	 experts	 declare	 the	 great	 difficulties	 and	 predict	 a	
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possibility	of	accomplishment	approximately	half	of	the	goals.		The	experts	

are	 the	 most	 optimistic	 about	 accomplishing	 of	 the	 following	 four	

sustainable	 development	 Goals:	 (17)	 partnerships	 for	 the	 goals,	 (2)	 zero	

hunger,	 agricultural	 development,	 (4)	 quality	 education	 and	 (11)	

sustainable	 cities	 and	 communities.	 The	 experts	 are	 the	 most	 doubtful	

about	 Ukrainian	 ability	 to	 accomplish	 the	 following	 five	 Goals:	 (13)	 the	

climate	action,	(10)	reduced	inequality.	The	results	reveal	the	objectives	of	

the	 sustainable	 development	 Goals	 that	 according	 to	 the	 experts’	

assessments,	 have	 the	 highest	 and	 the	 lowest	 level	 of	 implementation	 in	

the	spheres	of	economy,	ecology,	and	economic	development	in	Ukraine.	

Sustainable	 and	 balanced	 development	 needs	 effective	 public	

administration	 as	 a	 continuous	 process	 of	 integration,	 balance	 and	

management	 of	 compromises	 in	 social,	 economic	 and	 ecological	 goals	

implementation.	According	to	the	assessment	of	all	questioned	experts,	the	

effectiveness	of	public	administration	in	Ukraine	was	almost	unanimously	

considered	 to	 be	 low	 regarding	 accomplishment	 of	 almost	 all	 goals;	 the	

lowest	was	evaluated	effectiveness	regarding	accomplishment	of	12	Goals	

and	 as	 the	 low	 or	 extremely	 low	 –	 regarding	 the	 other	 5	 sustainable	

development	Goals.	Furthermore,	only	20%	of	experts	defined	the	actions	

of	public	administration	as	the	most	effective	that	were	in	correlation	with	

the	 Goals:	 (4)	quality	education,	 (11)	sustainable	 cities	 and	 communities,	

(17)	 partnerships	 for	 the	 goals,	 (5)	 gender	 equality	 and	 (2)	 zero	 hunger,	

agricultural	development.		

The	 governmental	 activity	 regarding	 accomplishment	 of	 the	

sustainable	 development	 Goals	 is	 evaluated	 as	 such	 that	 has	 a	 significant	

impact	on	the	transformations	in	education,	gender	and	equality,	cities	and	

communities’	 stability,	 stable	 nutrition,	 the	 use	 of	 land	 and	 natural	

resources.	The	governmental	influence	on	digital	revolution	is	considered	

to	be	moderate	for	sustainable	development.	The	highest	activity	level	and	

interest	 in	 implementation	 of	 the	 sustainable	 development	 goals	 is	

considered	to	be	in	the	international	organizations	and	to	a	lesser	extent	in	

the	 public	 organizations	 and	 local	 authorities.	 	 The	 population	 is	 not	

actually	drawn	to	the	sustainable	development	goals;	the	media,	scientific	

institutions	 are	 not	 sufficiently	 drawn.	 The	 experts	 see	 perspectives	 of	

participation	revitalization	of	the	local	authorities	and	public	organizations	

in	 the	 processes	 of	 establishment	 and	 implementation	 of	 the	 sustainable	

development	goals.																				
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The	experts	mention	the	core	key	problems	as	the	main	barriers	that	

impede	 implementation	 of	 the	sustainable	 development	goals	 in	Ukraine:	

informational	 problem	 (the	 lack	 of	 information	 regarding	 crucial	

achievements	 of	 the	 SDG	 for	 all	 social	 players,	 the	 lack	 of	 information	

regarding	 the	 SDG	 among	 population	 and	 politicians	 in	 general);	

institutional	problem	(low	institutional	capacity	of	the	public	 institutions,	

the	 lack	of	 systematic	state	 policy	regarding	 the	SDG,	 the	 lack	of	 political	

leadership	in	the	SDG	realization).		

Covid-19	 is	 determined	 to	 be	 a	 crucial	 obstacle	 on	 the	 way	 of	

achieving	the	economic,	ecological,	social	and	institutional	components	of	

the	 SDG	 as	 well	 as	 its	 impact	 on	 economic	 development	 is	 defined	 to	 be	

severe.	 Moreover,	 the	 character	 of	 the	 impact	 is	 considered	 to	 have	

ambiguous	 nature:	 on	 the	 one	 hand,	 it	 is	 considered	 as	 negative	 that	

impedes	 the	 majority	 of	 economic	 goals’	 realization	 in	 a	 long-term	

perspective;	 on	 the	 other	 hand,	 it	 simultaneously	 accelerates	 and	 slows	

down	the	SDG	accomplishment.						

The	main	factors	that	impact	on	the	balanced	development	of	Ukraine	

in	the	economic	sphere	are	the	external	and	internal	factors.	The	external	

factors	 include:	 influence	 of	 the	 world	 financial	 and	 economic	 crises:	

occurred	in	2008,	2009;	the	Russian-Ukrainian	war	began	by	the	Russian	

Federation	 in	 the	 East	 of	 Ukraine	 in	 2014,	 occupation	 of	 Crimea	 and	 the	

part	 of	 Donetsk	 and	 Lugansk	 regions;	 world	 price	 fluctuation	 on	 the	

Ukrainian	 exported	 good	 and	 resources.	 The	 ineffective	 public	

management	 is	 one	 of	 the	 internal	 factors	 of	 a	 new	 economic	 crisis	 in	

Ukraine	 which	 began	 in	 2019.	 At	 the	 beginning	 of	 the	 2020	 an	 internal	

crisis	 was	 exacerbated	 by	 a	 global	 crisis	 connected	 with	 the	 pandemic	 of	

coronavirus	 in	 the	 world.	 It	 is	 proved	 by	 the	 deterioration	 of	

macroeconomic	indicators	of	Ukraine:	GDP	is	declining	for	two	quarters	in	

a	 row,	 a	 level	 of	 unemployment	 is	 rapidly	 increasing	 from	 April	 2020,	

inflation	has	a	moderate	character	in	general	due	to	the	policy	of	exchange	

rate	fluctuations	and	currency	liberalization	of	the	NBU	(National	Bank	of	

Ukraine),	 as	 well	 as	 according	 to	 the	 vast	 amount	 of	 the	 international	

reserves.	

The	lockdown	restrictions	have	had	the	most	significant	impact	on	the	

following	 sectors	 of	 economy:	 aviation,	 rail	 traffic,	 tourism,	 hospitality	

industry.	The	solid	negative	factor	that	has	 influenced	on	 the	economy	of	

Ukraine	 in	 2020	 is	 reducing	 the	 number	 of	 bank	 transfers	 from	 the	
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Ukrainian	 employees-migrants.	 The	 bank	 transfers	 constituted	 a	

significant	 part	 of	 GDP	 in	 former	 years.	 Consequently,	 as	 the	 promised	

workplace	is	not	created,	the	Ukrainian	employees,	who	returned	home	in	

large	 number	 during	 the	 quarantine,	 have	 to	 return	 abroad	 again	 to	 the	

countries-employers	that	create	conditions	for	the	foreign	employees	and	

pay	significantly	higher	for	their	labour	then	in	Ukraine.																			

Additionally,	 a	 price	 change	 on	 the	 export-oriented	 resources	 of	 the	

agricultural	sphere	and	metals	has	considerably	impacted	on	the	balanced	

development	 of	 Ukraine	 in	 the	 international	 market.	 Compared	 to	 the	

corresponding	 period	 in	 2019,	 they	 have	 dramatically	 decreased.	 If	 the	

prices	on	food	are	to	increase	in	the	world,	that	is	beneficial	to	Ukraine,	the	

prices	 on	 metals	 will	 not	 be	 expected	 to	 increase.	 The	 pandemic	 was	 a	

beginning	 of	 growth	 and	 obtaining	 excess	 profit	 for	 some	 spheres:	

communication	 technologies,	 electronic	 trade,	 retail	 trade,	 media	 service,	

catering	 institutions	 with	 online	 order	 and	 related	 companies	 connected	

with	 food	 delivery.	 The	 measures	 of	 state	 support	 to	 the	 citizens	 and	

entrepreneurs	 due	 to	 the	 spread	 of	 COVID-19	 and	 quarantine	

implementation	 are	 designed	 and	 realized	 very	 slowly.	 The	 additional	

financing	 of	 Ukraine	 from	 the	 IMF	 and	 EU	 on	 activity	 against	 pandemic	

spreading	 does	 not	 meet	 all	 demands	 of	 national	 economy	 in	 financial	

resources.	The	successful	reform	of	decentralization	is	under	the	threat	as	

part	of	the	funds	has	been	taken	from	the	local	communities	and	regions	to	

overcome	the	crisis.									

Taken	into	account	all	abovementioned	facts,	the	management	sphere	

requires	 engaging	 with	 the	 experts	 for	 making	 efficient	 decisions.	 The	

stimulated	 fiscal	 policy	 for	 deceleration	 of	 the	 crises,	 policy	 of	 own	

manufacturers’	 support,	 implementation	 of	 the	 reform	 regarding	

decentralization,	 internal	 market	 development	 should	 be	 used	 in	 the	

strategy	 of	 crisis	 management	 for	 balanced	 development	 achievement.	 A	

direction	 of	 metallurgy	 development	 and	 new	 workplace	 creation	 is	 new	

companies’	establishment	 in	 the	relative	spheres:	agricultural	mechanical	

engineering,	 electrical	 mechanical	 engineering	 (buses,	 trams)	 in	 the	

territory	 of	 Ukraine.	 The	 significant	 growth	 of	 GDP	 can	 provide	

construction	field	if	the	favorable	circumstances	of	taxation	and	credit	are	

created	by	the	state.	Based	on	the	example	of	Poland,	farming	development	

will	 permit	 to	 create	 workplace	 and	 support	 small	 and	 medium-sized	

businesses.		
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Education	 as	 a	 form	 of	 nurture	 organization	 and	 systematic	

knowledge	 and	 information	 transition	 to	 the	 next	 generations	 has	 been	

crucially	 transformed	 in	 all	 countries	 under	 the	 modern	 circumstances.	

The	 changes	 that	 educational	 system	 endures	 under	 the	 modern	

circumstances	have	an	extensive	range	of	content	and	are	implemented	in	

various	 spheres:	 in	 the	 educational	 process	 establishment,	 expansion	 of	

the	 institutional	forms	and	organizational	structures,	diversification	of	 its	

financial	mechanism.	Only	the	higher	educational	institutions	of	a	creative	

type,	where	innovative	work	and	intellectual	capital	of	each	employee	and	

at	 every	 workplace	 are	 dominant,	 will	 be	 competitive	 under	 the	

circumstances	 of	 knowledge	 economy.	 According	 to	 the	 sustainable	

development	 goals	 accepted	 by	 all	 states-members	 of	 the	 UN	 in	 2015,	

“Quality	Education”	and	“Industrialization,	innovation	and	infrastructure”,	

particularly	quality	education,	stimulation	of	scientific	studies,	innovations	

in	the	national	technological	sphere	and	the	further	innovational	progress	

form	 a	 basis	 for	 improvement	 of	 the	 living	 standards	 and	 sustainable	

development.		

The	 crucial	 direction	 remains	 health	 care	 system	 where	 attention	

should	 be	 drawn	 to	 the	 issues	 of	 financial	 mechanism	 implementation	 in	

the	 autonomous	 institutions	 of	 health	 care	 that	 have	 gained	 a	 status	 of	

non-commercial	 public	 institutions.	 The	 main	 obstacles	 that	 should	 be	

eliminated	are	incompleteness	of	the	medical	reform	in	Ukraine	and	status	

change	 of	 the	 medical	 institutions	 from	 the	 budget	 enterprises	 to	 non-

commercial	 public	 ones	 that	 allows	 them	 to	 expand	 legislatively	 fixed	

elements	 of	 a	 financial	 mechanism	 (via	 publicity	 of	 the	 medical	 reform)	

due	 to	 the	 elements	 (sources,	 forms	 and	 methods)	 that	 are	 inherent	 in	 a	

private	 sector	 of	 business.	 	 As	 a	 result,	 the	 issues	 of	 additional	

consideration	 of	 national	 and	 international	 advanced	 and	 innovative	

practices	 for	 complex	 effective	 financial	 mechanism	 establishment	 in	 the	

sphere	 of	 health	 care,	 adaptation	 algorithms	 creation	 of	 its	 elements	

(financial	resources,	the	forms	of	its	supply,	methods	of	management,	etc.)	

to	the	conditions	of	health	care	system	functioning	at	regional	level	as	well	

as	 in	 every	 particular	 medical	 institution	 in	 a	 form	 of	 non-commercial	

public	 institution	 with	 the	 aim	 to	 create	 the	 well-grounded	 directions	 of	

development	that	will	be	a	sustainable	development	guarantee	in	medical	

sphere	as	it	is	a	social	sphere	of	health	care	for	all	population,	have	gained	

the	further	urgency.		
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Generally,	the	local	self-governance	bodies	should	design	and	approve	

a	plan	of	actions	regarding	enhancement	of	financial	resources	managerial	

effectiveness	 based	 on	 coherent	 and	 valid	 principles	 that	 should	 involve	

financial	 horizons	 and	 budget	 planning	 expansion;	 design	 of	 the	 main	

directions	 of	 the	 local	 financial	 policy	 for	 the	 next	 financial	 year	 and	

planning	 period;	 identification	 and	 redistribution	 of	 the	 internal	 reserves	

for	 the	 priority	 directions	 realization,	 namely	 social	 and	 economic	

development	 of	 a	 territorial	 community;	 adoption	 of	 the	 new	 obligations	

only	 under	 the	 condition	 of	 financial	 resources	 availability	 and	 their	

coherence	with	the	priority	directions	of	social	and	economic	development	

of	 a	 territorial	 community;	 organizational	 and	 methodological	

improvement	of	local	budget	utilization	with	establishing	accountability	of	

the	 main	 executors	 of	 budget	 funds	 for	 quality	 and	 fulfillment	 of	 the	

planned	 indicators	 in	 general-term	 period	 (from	 3	 to	 5	 years)	 for	

optimization	of	management	process	of	local	financial	resources.			

The	direction	has	two	variables:	measurement	of	the	general	 level	of	

transparency	 or	 connection	 with	 the	 interested	 sides	 of	 a	 process	 and	

measurement	 if	 the	 results	 of	 strategic	 planning	 are	 appropriately	

presented	to	the	general	public	on	time	(via	proceedings,	discussions,	open	

meetings	 of	 the	 specialized	 parliamentary	 commissions,	 presentations	 at	

local	council’s	sessions).				 	

Some	 positive	 tendencies	 are	 monitored	 in	 the	 sphere	 of	 state	 and	

local	environmental	management	in	Ukraine.	Simultaneously,	the	following	

steps	 should	 be	 implemented	 for	 problem	 solving	 connected	 with	 the	

further	 development	 and	 enhancement	 of	 ecological	 management:	 to	

improve	 legislative	 and	 methodological	 framework	 of	 state	 and	 local	

ecological	management,	including	decentralization	of	local	self-governance	

with	 expansion	 of	 power	 and	 spheres	 of	 accountability;	 to	 secure	 clear	

division	 of	 power	 in	 the	 sphere	of	 health	care	at	 state,	 regional	 and	 local	

levels;	 to	 establish	 the	 rates	 of	 ecological	 taxation	 for	 the	 entrepreneurs	

who	do	not	decrease	or	 increase	a	 level	of	environmental	contamination;	

to	increase	tax	rates	on	domestic	waste	and	refuse;	to	direct	the	funds	from	

ecological	 taxation	 to	 state	 and	 local	 ecological	 funds	 for	 their	 exclusive	

utilization;	to	expand	tax	benefit	for	companies	whose	activity	facilitates	to	

improve	environment	and	use	effectively	natural	resources.	

	 A	 direction	 of	 the	 further	 studies	 should	 become	 research	 and	

analysis	of	impact	of	the	economic	crisis	occurred	due	to	the	pandemic	of	
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COVID-19,	on	the	local	communities	and	regions’	development.	The	issues	

of	 additional	 consideration	 and	 study	 of	 the	 advanced	 and	 innovative	

national	 or	 international	 practices	 for	 complex	 effective	 financial	

mechanism	 establishment,	 adaptation	 algorithms	 creation	 of	 its	 elements	

(financial	resources,	the	forms	of	its	supply,	methods	of	management,	etc.)	

to	 the	conditions	of	 the	presented	system	of	 functioning,	have	gained	the	

further	 urgency.	 The	 risks	 connected	 with	 the	 EU	 legislation	

implementation	 regarding	 ecological	 legislation	 should	 be	 evaluated	 as	

well	as	 the	peculiarities	of	 legal	 instruments	 for	some	types	of	secondary	

resources	in	energy	sector	should	be	determined.		

Consequently,	 the	 public	 management	 is	 aimed	 at	 establishing	 and	

keeping	 a	 balance	 between	 natural,	 historical	 and	 cultural	 resource	

conservation,	 economic	 interests	 and	 social	 needs	 of	 the	 population	 and	

educational	 system,	 health	 care	 system	 development,	 recreational	

activities	 via	 state-private	 partnership	 development,	 logistical-transport	

infrastructure	and	citizens’	involvement	into	the	sustainable	development	

processes	 in	 communities	 that	 will	 permit	 to	 restart	 the	 Ukrainian	

economic	 model,	 concentrated	 on	 the	 new	 innovative	 fields,	 introduce	

“virtual	 economy”	 and	 “e-self-governance”	 via	 economic	 growth	 with	 the	

priority	of	stability	and	accountability.	
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Післямова 
 

Процес	 становлення	 публічного	 управління	 в	 Україні	 орієнту-

ється	 на	 світові	 рейтинги	 та	 тенденції,	 які	 роблять	 акцент	 на	

публічності	 влади	 в	 умовах	 сталого	 розвитку	 країни.	 Через	 це	

трансформуються	завдання	та	функції	державного	управління:	якщо	

раніше	під	управлінням	розуміли	лише	діяльність	вищих	державних	

органів,	то	зараз	це	згуртована	праця	представників	державної	влади,	

місцевого	 самоврядування	 та	 громадян.	 Для	 ефективної	 реалізації	

публічного	 управління	 слід	 також	 дотримуватися	 принципів	 верхо-

венства	 закону,	 об’єктивності	 прийняття	 рішень,	 пропорційності,	

службової	 співпраці,	 ефективності.	 Цим	 принципам	 у	 сукупності	 з	

такими	як	прозорість,	відповідальність,	підзвітність,	участь,	чуйність	

відповідає	концепція	ефективного	врядування	(Good	Governance),	яка	

також	 є	 на	 сьогодні	 найвищою	 в	 неформальному	 рейтингу	

популярних	напрямів	публічного	управління.		

Узагальнення	основних	результатів	даного	дослідження,	спрямо-

ваного	 на	 оцінювання	 поступу	 України	 у	 досягненні	 Цілей	 сталого	

розвитку	 за	 перші	 5	 років	 виконання	 програми,	 дозволяє	 співвідне-

сти	 їх	 з	 експертною	 оцінкою	 ключових	 блоків	 опитування	 «Україна-

2020:	 результати	 досягнення	 цілей	 сталого	 розвитку».	 Більшість	

експертів	 оцінюють,	 що	 Україна	 за	 перші	 п’ять	 років	 виконання	

програми	має	успіхи	у	досягненні	близько	половини	з	17	цілей.	Варто	

зауважити,	що	оцінки	українських	експертів	є	більш	оптимістичними	

порівняно	з	оцінками	експертів	ООН,	узагальненими	у	звітах	2017	та	

2019	 років,	 які	 констатують	 досягнення	 України	 лише	 за	 двома	

цілями:	 (1)	 подолання	 бідності	 та	 (10)	 скорочення	 нерівності,	 й	

указують	 на	 проблематичність	 досягнення	 більшості	 Цілей	 сталого	

розвитку	 за	 наявних	 сьогодні	 в	 нашій	 країні	 соціально-економічних	

та	політичних	обставин.		

Оцінюючи	поступ	на	шляху	забезпечення	збалансованого	сталого	

розвитку,	 експерти	 відзначають	 найбільші	 досягнення	 України	 у	

сфері	 соціального	 та	 економічного	 розвитку,	 характеризуючи	 при	

цьому	як	малоуспішні	усі	складові	(соціальну,	економічну,	екологічну	

та	 інституційну)	 сталого	 розвитку.	 Визначаючи	 перспективи	 досяг-

нення	 Україною	 вказаних	 цілей	 у	 2030	 році,	 екперти	 говорять	 про	

великі	 труднощі,	 прогнозуючи	 при	 цьому	 можливість	 досягти	 бли-



337	

зько	 половини	 цілей.	 Найоптимістичнішими	 при	 цьому	 є	 прогнози	

експертів	 щодо	 досягнення	 таких	 чотирьох	 Цілей	 сталого	 розвитку:	

(17)	 партнерство	 заради	 сталого	 розвитку,	 (2)	 подолання	 голоду,	

розвиток	 сільського	 господарства,	 (4)	 якісна	 освіта	 та	 (11)	 сталий	

розвиток	 міст	 і	 громад.	 Найбільші	 сумніви	 у	 експертів	 щодо	

спроможності	України	досягти	п’яти	цілей:	(13)	пом’якшення	наслід-

ків	зміни	клімату,	(10)	скорочення	нерівності.	Результати	також	роз-

кривають	 завдання	 Цілей	 сталого	 розвитку,	 які,	 за	 оцінками	

експертів,	 мають	 найбільший	 та	 найменший	 поступи	 до	 сталості	 у	

сферах	 економічного,	 екологічного	 та	 економічного	 розвитку	 в	

Україні.		

Сталий	 і	 збалансований	 розвиток	 як	 неперервний	 процес	 інте-

грації,	рівноваги	й	управління	компромісами	у	забезпеченні	соціаль-

них,	 економічних	 та	 екологічних	 цілей,	 потребує	 ефективного	 дер-

жавного	 управління.	 За	 загальною	 оцінкою	 опитаних	 експертів,	

ефективність	державного	в	Україні	майже	одностайно	визнана	низь-

кою	 щодо	 досягнення	 майже	 усіх	 цілей,	 при	 цьому	 як	 найнижча	

оцінена	ефективність		щодо	забезпечення	аж	12	цілей,	а	як	низька	або	

дуже	низька	–	щодо	 інших	п’яти	Цілей	сталого	розвитку.	При	цьому,	

лише	 20%	 експертів	 відзначають	 як	 найбільш	 ефективні	 заходи	

державного	 управління,	 виконані	 за	 цілями:	 (4)	 якісна	 освіта,	 (11)	

сталий	 розвиток	 міст	 і	 громад,	 (17)	 партнерство	 заради	 сталого	

розвитку,	 (5)	 гендерна	 рівність	 та	 (2)	 подолання	 голоду,	 розвиток	

сільського	господарства.		

Діяльність	 Уряду	 щодо	 досягнення	 Цілей	 сталого	 розвитку	

оцінена	як	така,	що	має	значний	вплив	на	трансформації:	освіта,	ген-

дер	та	нерівність,	сталі	міста	й	громади,	стале	харчування,	земле-	та	

природокористування.	 Помірним	 вважають	 вплив	 уряду	 на	 цифрову	

революцію	 для	 сталого	 розвитку.	 Найвищий	 рівень	 активності	 та	

зацікавленості	у	просуванні	ЦСР	визнано	за	міжнародними	організа-

ціями,	та	меншою	мірою	–	за	громадськими	організаціями	і	місцеви-

ми	 органами	 влади.	 Фактично	 незалученим	 до	 політики	 Цілей	

сталого	розвитку	є	населення,	недостатньо	залученими	–	ЗМІ,	наукові	

установи.	 Експерти	 ще	 вбачають	 перспективи	 активізації	 участі	 у	

процесах	формування	і	реалізації	політики	Цілей	сталого	розвитку	як	

органів	місцевої	влади	так	і	громадських	організацій.		
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Серед	 основних	 бар’єрів,	 які	 перешкоджають	 впровадженню	 Ці-

лей	 сталого	 розвитку	 в	 Україні,	 експерти	 вказують,	 по	 суті,	 дві	

ключові	 проблеми:	 інформаційну	 (недостатню	 поінформованість	

щодо	 важливості	 досягнення	 ЦСР	 для	 всіх	 суспільних	 гравців,	 від-

сутність	 обізнаності	 про	 ЦСР	 загалом	 серед	 населення	 та	 серед	

політиків);	 інституційну	 (низьку	 інституційну	 спроможність	 дер-

жавних	установ,	відсутність	системної	державної	політики	щодо	ЦСР,		

відсутність	політичного	лідерства	у	реалізації	ЦСР).		

Впливовою	 перешкодою	 на	 шляху	 досягнення	 економічних,	

екологічних,	 соціальних	 та	 інституційних	 складових	 ЦСР	 визначено	

також	 Covid-19,	 і	 найпотужнішим	 –	 його	 вплив	 на	 економічний	 роз-

виток.	Разом	з	тим,	характер	цього	впливу	відзначається	експертами	

як	амбівалентний:	з	одного	боку,	як	негативний	і	такий,	що	уповіль-

нює	 реалізацію	 більшості	 цілей	 економічного	 блоку	 у	 далекій	 пер-

спективі;	 а	 з	 іншого,	 як	 такий,	 що	 одночасно	 і	 пришвидшить,	 і	

уповільнить	досягнення	ЦСР.	

Основними	 чинниками,	 що	 впливають	 на	 збалансований	 роз-

виток	України	в	економічній	сфері,	є	зовнішні	та	внутрішні	чинники.	

До	зовнішніх	належать:	вплив	світових	фінансово-економічних	криз:	

2008	 р.,	 2019	 р.;	 російсько-українська	 війна	 на	 Сході	 України,	 роз-

почата	 Російською	 Федерацією	 у	 2014	 р.	 окупація	 АРК	 Крим	 та	

частини	територій	Донецької	та	Луганської	областей;	коливання	сві-

тових	 цін	 на	 експортоорієнтовані	 для	 України	 товари	 і	 ресурси.	

Одним	із	внутрішніх	чинників	нової	економічної	кризи	в	Україні,	що	

розпочалась	 у	 2019	 році,	 є	 неефективне	 державне	 управління.	 На	

початку	 2020	 року	 внутрішню	 кризу	 поглибила	 глобальна	 криза,	

пов’язана	 з	 пандемією	 коронавірусної	 хвороби	 у	 світі.	 Це	 підтверд-

жуються	 погіршенням	 макроекономічних	 показників	 України:	 ВВП	

зменшується	другий	квартал	поспіль,	з	квітня	2020	р.	стрімко	зростає	

рівень	 безробіття,	 інфляція	 має	 помірний	 характер	 в	 цілому	 через	

політику	плаваючого	курсоутворення	та	 валютної	 лібералізації	 НБУ,	

а	також	значний	обсяг	міжнародних	резервів.		

Карантинні	 обмеження	 найбільш	 суттєво	 вплинули	 на	 такі	 сек-

тори	 економіки,	 як	 авіаційний,	 залізничний	 транспорт,	 туризм,	

готельно-ресторанний	бізнес.	Вагомим	негативним	чинником	впливу	

на	економіку	України	в	2020	р.	є	зменшення	банківських	переказів	від	

українських	 працівників-мігрантів.	 У	 попередні	 роки	 ці	 перекази	
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мали	 вагому	 частку	 в	 обсязі	 ВВП.	 І	 оскільки	 обіцяні	 робочі	 місця	 не	

створюються,	українські	заробітчани,	що	масово	повернулись	додому	

під	час	карантину,	вимушені	знову	виїздити	до	країн-працедавців,	які	

створюють	 умови	 для	 іноземних	 працівників	 та	 сплачують	 значно	

більші	кошти	за	працю,	ніж	в	Україні.		

Також	 на	 збалансованість	 розвитку	 України	 на	 світовому	 ринку	

суттєво	впливає	зміна	ціни	на	експортоорієнтовані	ресурси	аграрної	

сфери	 та	 метали.	 У	 порівняннні	 з	 відповідним	 періодом	 2019	 року	

вони	 суттєво	 зменшилися.	 І,	 якщо	 ціни	 на	 продовольство	 у	 світі	

згодом	 можуть	 зрости,	 що	 є	 вигідним	 для	 України,	 то	 зростання	 цін	

на	 метали	 не	 варто	 очікувати.	 Для	 деяких	 сфер	 пандемія	 стала	

початком	зростання	та	отримання	надприбутків,	як-то:	комунікаційні	

технології,	 електронна	 торгівля,	 роздрібна	 торгівля,	 медіапослуги,	

заклади	 харчування	 з	 онлайн	 замовленнями	 та	 суміжні	 фірми,	 що	

пов’язані	 з	 доставкою	 їжі	 додому.	 Заходи	 державної	 підтримки	

населенню	 та	 підприємцям	 через	 поширення	 COVID-19	 та	 уведення	

карантину	 розробляються	 та	 реалізовуються	 надзвичайно	 повільно.	

Додаткове	 фінансування	 Україні	 від	 МВФ	 та	 ЄС	 на	 діяльність	 із	

протидії	 поширенню	 епідемії	 COVID-19	 не	 задовольнить	 всі	 потреби	

національної	 економіки	 у	 фінансових	 ресурсах.	 Під	 загрозою	 опини-

лась	успішна	реформа	децентралізації,	оскільки	у	місцевих	громад	та	

регіонів	забрано	частину	коштів	на	подолання	кризи.		

З	 огляду	 на	 це	 управлінська	 сфера	 потребує	 залучення	 фахівців	

та	 прийняття	 ефективних	 рішень.	 У	 стратегії	 антикризового	 управ-

ління	 для	 досягнення	 збалансованого	 розвитку	 варто	 використати	

стимулювальну	 фіскальну	 політику	 для	 уповільнення	 розвитку	

кризових	явищ,	політику	підтримки	власного	виробника,	завершення	

реформи	 децентралізації,	 розвиток	 внутрішнього	 ринку.	 Напрямком	

розвитку	 металургійної	 галузі	 та	 нових	 робочих	 місць	 на	 території	

України	є	 створення	 нових	підприємств,	що	суміжні	 до	 галузі,	 як	то:	

аграрне	машинодобування,	електричне	машинобудування	(автобуси,	

трамваї).	 Значний	 приріст	 до	 ВВП	 може	 дати	 будівельна	 галузь	 за	

створення	 сприятливих	 державою	 умов	 оподаткування	 та	 креди-

тування.	 Розвиток	 фермерства	 на	 прикладі	 Польщі	 дозволить	 ство-

рити	робочі	місця	та	підтримати	мале	та	середнє	підприємництво.		

В	сучасних	умовах	освіта	як	форма	організації	виховання	і	пере-

дачі	 наступним	 поколінням	 систематизованих	 знань	 та	 інформації	
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зазнає	суттєвої	трансформації	в	усіх	країнах	світу.	Зміни,	яких	зазнає	

система	 освіти	 в	 сучасних	 умовах,	 мають	 широкий	 спектр	 і	 за	 своїм	

змістом	 проявляються	 в	 різних	 формах:	 ускладненні	 самого	 процесу	

навчання,	 розширенні	 інституційних	 форм	 та	 структури	 організації,	

диверсифікації	 її	 фінансового	 механізму.	 В	 умовах	 економіки	 знань	

зможуть	 бути	 конкурентоспроможними	 тільки	 ті	 вищі	 навчальні	

заклади	креативного	типу,	де	буде	домінувати	інноваційна	праця	та	

інтелектуальний	 капітал	 кожного	 працівника	 та	 на	 кожному	

робочому	 місці.	 Відповідно	 до	 цілей	 сталого	 розвитку,	 прийнятих	

усіма	 державами-членами	 ООН	 у	 2015	 році,	 цілей	 «Якісна	 освіта»	 та	

«Індустріалізація,	 інновації	 та	 інфраструктура»,	 зокрема,	 отримання	

якісної	освіти,	стимулювання	та	активізація	досліджень	та	інновацій	

у	 галузі	 вітчизняні	 технології	 та	 подальший	 інноваційний	 прогрес	

закладають	 основу	 для	 поліпшення	 умов	 життя	 людей	 та	

забезпечення	сталого	розвитку.	

Важливим	 напрямком	 залишається	 розвиток	 системи	 охорони	

здоров’я,	 де	 на	 увагу	 дослідників	 заслуговують	 питання	 розробки	

фінансового	 механізму	 автономізованих	 закладів	 охорони	 здоров’я,	

які	 набули	 статусу	 некомерційних	 комунальних	 підприємств.	 Го-

ловними	 перешкодами,	 які	 необхідно	 обійти	 при	 побудові	 цього	

механізму	 є	 незавершеність	 медичної	 реформи	 в	 Україні	 та	 зміна	

статусу	 медичних	 закладів	 з	 бюджетних	 установ	 на	 комунальні	

некомерційні	 підприємства,	 що	 дозволяє	 розширити	 законодавчо	

закріплені	 елементи	 фінансового	 механізму	 (через	 публічність	 ме-

дичної	 сфери)	 за	 допомогою	 елементів	 (джерел,	 форм,	 методів),	 які	

притаманні	 приватному	 сектору	 ведення	 бізнесу.	 Тож,	 подальшої	

актуальності	 набувають	 питання	 додаткового	 розгляду	 і	 вивчення	

наявних	 передових	 та	 інноваційних	 вітчизняних	 або	 міжнародних	

практик	 формування	 ефективних	 комплексного	 фінансового	

механізму	 в	 галузі	 охорони	 здоров’я,	 вироблення	 алгоритмів	

адаптації	 його	 елементів	 (джерел	 фінансових	 ресурсів,	 форм	 їхнього	

надходження,	 методів	 управління	та	 ін.)	 до	 умов	функціонування	як	

системи	 охорони	 здоров’я	 регіонального	 рівня	 	 в	 цілому,	 так	 і	

кожного	 конкретного	 медичного	 закладу	 у	 формі	 некомерційного	

комунального	 підприємства	 з	 метою	 вироблення	 обґрунтованих	

напрямів	розвитку,	які	стануть	запорукою	сталого	розвитку	медичної	
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галузі	 як	 суспільної	 сфери	 збереження	 охорони	 здоров’я	 населення	

держави.		

В	 цілому,	 для	 оптимізації	 процесу	 управління	 фінансовими	

ресурсами	 територій	 органам	 місцевого	 самоврядування	 рекомен-

дується	розробляти	та	затверджувати	План	заходів	щодо	підвищення	

ефективності	 управління	 фінансовими	 ресурсами	 на	 узгоджених	 і	

обґрунтованих	 принципах,	 який	 має	 передбачати	 розширення	

горизонтів	 фінансового	 і	 бюджетного	 планування;	 розробка	 основ-

них	 напрямків	 місцевої	 фінансової	 політики	 на	 наступний	 фінан-

совий	 рік	 і	 плановий	 період;	 виявлення	 і	 перерозподіл	 внутрішніх	

резервів	 для	 реалізації	 пріоритетних	 напрямів	 соціально-еконо-

мічного	 розвитку	 територіальної	 громади;	 прогнозування	 розвитку	

фінансових	 ресурсів	 територіальної	 громади;	 ухвалення	 нових	 ви-

тратних	зобов’язань	тільки	за	умови	наявності	фінансових	ресурсів	і	

їх	 відповідності	 пріоритетним	 напрямам	 соціально-економічного	

розвитку	 територіальної	 громади;	 удосконалення	 організації	 та	

методології	 виконання	 місцевого	 бюджету	 із	 встановленням	 відпо-

відальності	 головних	 розпорядників	 бюджетних	 коштів	 за	 якість	 та	

дотримання	планових	показників	в	 середньостроковому	періоді	 (від	

3	до	5	років).	

Цей	напрямок	створює	дві	змінні:	вимірювання	загального	рівня	

прозорості	 або	 зв’язку	 із	 зацікавленими	 сторонами	 процесу	 та	 вимі-

рювання	 того,	 чи	 результати	 стратегічного	 планування	 були	 належ-

ним	чином	та	вчасно	були	представлені	безпосередньо	громадськості	

(через	 слухання,	 обговорення,	 відкриті	 засідання	 профільних	 депу-

татських	комісій,	презентація	на	сесіях	місцевої	ради).		

В	 Україні	 спостерігаються	 деякі	 позитивні	 тенденції	 у	 сфері	

державного	 та	 регіонального	 природокористування.	 Водночас	 для	

вирішення	 проблем,	 пов’язаних	 з	 подальшим	 розвитком	 та	 вдоско-

наленням	 екологічного	 менеджменту,	 доцільно	 вжити	 таких	 кроків:	

вдосконалити	 нормативно-правову	 та	 методологічну	 базу	 держав-

ного	 та	 регіонального	 екологічного	 управління,	 включаючи	 децен-

тралізацію	 місцевого	 самоврядування	 з	 розширенням	 повноважень	

та	сфер	відповідальності;	забезпечити	чіткий	розподіл	повноважень	у	

галузі	 охорони	 на	 державному,	 регіональному	 та	 місцевому	 рівнях;	

встановити	 прогресивні	 ставки	 екологічного	 податку	 для	 підпри-

ємств,	 які	 не	 зменшують	 і	 не	 підвищують	 рівень	 забруднення	
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навколишнього	 середовища;	 підвищити	 ставки	 податку	 на	 побутові	

відходи	 та	 сміття;	 спрямовувати	 надходження	 від	 екологічних	

податків	 до	 державних	 та	 місцевих	 екологічних	 фондів	 для	 їх	 ви-

ключного	 використання;	 поширити	 податкову	 пільгу	 на	 підприєм-

ства,	 діяльність	 яких	 сприяє	 поліпшенню	 довкілля	 та	 ефективному	

використанню	природних	ресурсів.	

Напрямом	 подальших	 досліджень	 має	 бути	 вивчення	 та	 аналіз	

впливу	економічної	кризи,	що	виникла	через	 пандемію	COVID-19,	 на	

розвиток	місцевих	громад	та	регіонів.	Подальшої	актуальності	набу-

вають	питання	додаткового	розгляду	 і	вивчення	наявних	передових	

та	 інноваційних	 вітчизняних	 або	 міжнародних	 практик	 формування	

ефективного	 комплексного	 фінансового	 механізму,	 вироблення	

алгоритмів	 адаптації	 його	 елементів	 (джерел	 фінансових	 ресурсів,	

форм	їхнього	надходження,	методів	управління	та	ін.)	до	умов	діючої	

системи	 функціонування.	 Необхідно	 оцінити	 ризики,	 пов'язані	 з	

імплементацією	 законодавства	 ЄС	 щодо	 норм	 екологічного	 законо-

давства,	 визначити	 особливості	 забезпечення	 правових	 засобів	 для	

певних	 видів	 використання	 вторинних	 ресурсів	 в	 енергетичному	

секторі.		

Таким	 чином,	 публічне	 управління	 покликане	 встановити	 та	

підтримувати	 баланс	 між	 збереженням	 природних	 та	 історико-

культурних	 ресурсів,	 економічними	 інтересами	 та	 соціальними	

потребами	населення	та	розвитком	системи	освіти,	охорони	здоров’я,	

дозвілля	 та	 відпочинку	 через	 розвиток	 приватно-державного	 парт-

нерства,	 логістично-транспортної	 інфраструктури	 та	 залучення	

громадян	 в	 процеси	 формування	 умов	 сталого	 розвитку	 громад,	 що	

дасть	 можливість	 перезапустити	 українську	 економічну	 модель,	

зосередитись	 на	 нових	 інноваційних	 галузях,	 запровадити	 «вірту-

альну	 економіку»	 «та	 електронне	 урядування»	 через	 економічне	

зростання	з	пріоритетом	стійкості	та	відповідальності.	
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