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Типологія держави загального добробуту: критерії якості для управління та екології
У 21 столітті, крім загальновідомих показників матеріального благополуччя, у сучасній парадигмі
держави загального добробуту все більшу роль грає якість навколишнього середовища. Крім того, сучасне
визначення поняття «держава загального добробуту» враховує не тільки екологічний аспект, а і якість
системи управління установами, що впливає на постачання екологічно чистих товарів. У статті надано
класифікацію країн за показниками, що може забезпечити визначення держави загального добробуту та
оцінку ролі критеріїв оцінки стану навколишнього середовища.
Визначено сильний прямий зв’язок між станом навколишнього середовища та ефективністю управління.
Результати класифікації досліджених країн за допомогою методу k-середніх свідчать про можливість
використання таких показників як індекс екологічної ефективності, індекс ефективності державного
управління та державних витрат як додаткових показників до стандартних показників для держави
загального добробуту.
Індекс екологічної ефективності країни може вважатися важливим додатковим показником для держави
загального добробуту. Стан навколишнього середовища країни все більше обумовлюється ефективністю
державного управління, якістю діяльності державних інститутів, а не значним збільшенням фінансування
цих інститутів та екологічних заходів.
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Типология государства всеобщего благосостояния: критерии качества для управления и
экологии
В 21 веке, кроме общеизвестных показателей материального благосостояния, в современной парадигме
государства всеобщего благосостояния все большую роль играет качество окружающей среды. Кроме
того, современное определение понятия «государство всеобщего благосостояния» учитывает не только
экологический аспект, но и качество системы управления учреждениями, что влияет на поставку
экологически чистых товаров. В статье представлена классификация стран по показателям, что может
обеспечить определение государства всеобщего благосостояния и оценку роли критериев оценки
состояния окружающей среды.
Определена сильная прямая связь между состоянием окружающей среды и эффективностью управления.
Результаты классификации исследованных стран при помощи метода k-средних свидетельствуют о
возможности использования таких показателей как индекс экологической эффективности, индекс
эффективности государственного управления и государственных расходов как дополнительных
показателей к стандартным показателям для государства всеобщего благосостояния.
Индекс экологической эффективности страны может считаться важным дополнительным показателем для
государства всеобщего благосостояния. Состояние окружающей среды страны все больше
предопределяется эффективностью государственного управления, качеством деятельности
государственных институтов, а не значительным увеличением финансирования данных институтов и
экологических мер.
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