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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ 
«МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ»  

ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ 
 
 

В статті наведено погляди різних науковців стосовно визначення змісту механізми 
державного управління. Проаналізовано основні складові та структуру механізму 
державного управління. Розглянуто класифікацію механізмів державного управління. 
Узагальнено підходи до класифікації механізми державного управління. Визначено склад 
комплексного механізму державного управління, до якого можуть належати: 
економічний, мотиваційний, організаційний, політичний та правовий механізм. 
Запроваджено поділ механізму державного управління залежно від суб’єктів державного 
управління, які їх застосовують. Відповідно до цього механізми державного управління 
можуть бути такі, які використовуються Президентом, органами законодавчої, 
виконавчої та судової влади, а також органами місцевого самоврядування. 

Ключові слова: державне управління, механізм державного управління, структура 
механізму державного управління, класифікація механізмів державного управління.  

 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Практика державного управління неможлива без 
осмислення теоретичних засад механізмів державного 
управління. Без розкриття категорії «механізми 
державного управління» неможливо вирішити проблему 
підвищення його ефективності, так як ефективність 
системи державного управління залежить від наявності 
успішно функціонуючих механізмів, які дозволяють 
забезпечити: скоординоване, цілеспрямоване та дієве 
керівництво суспільними процесами держави; належний 
організаційно-управлінський вплив на суспільний 
розвиток держави; реалізацію цілей та завдань 
державного управління – як загальних, так і 
персоніфікованих, які необхідно вирішувати в 
конкретних сферах суспільного життя. У зв’язку цим, 
практична значимість та актуальність проблеми 
визначення змісту механізм державного управління та 
їх класифікація не викликає сумнівів. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. 
Вивченню сутності механізму державного управління 
та їх класифікації присвячені роботи вітчизняних  
та зарубіжних науковців у галузі управління:  
В. Авер’янова, О. Амосова, Г. Астапової, В. Князєва, 
Г. Атаманчук, В. Бакуменко, І. Булєєва, П. Єгорова, 
О. Єрьоменко-Григоренко, О. Коротича, О. Ковалюка, 
В. Коломийчука, М. Круглова, Ю. Малиновського,  
А. Кульмана, М. Лесечка, О. Машкова, Н. Мойсеєва, 
З. Рум’янцева, Н. Нижник, Л. Юзькова Г. Одінцової, 
О. Оболенського,Р. Рудніцької, Ю. Тихомирова, тощо. 

Формування цілей статті. Для розуміння 
сутності механізму державного управління важливе 
осмислення понятійного апарату, що передбачає, в 

першу чергу опрацювання теоретичних підходів до 
визначення поняття «механізми державного 
управління», що і є метою статті. У відповідності з 
поставленою метою визначено наступні завдання: 
здійснити аналіз поглядів науковців на трактування 
поняття «механізми державного управління» та 
узагальнити наявні підходи до класифікації 
механізмів державного управління. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Базовим елементом терміну «механізми державного 
управління» є поняття самого механізму. Термін 
«механізм» досить часто використовується у різних 
сферах життєдіяльності. Це і «механізми державного 
управління», «механізми державного регулювання», 
«механізми реалізації державної політики», 
«організаційно-економічні механізми», «соціальні 
механізми», «правові механізми», «політичні 
механізми», «мотиваційні механізми», «ринкові 
механізми», «антикризові механізми», а також 
механізми, які стосуються конкретних сфер 
життєдіяльності тощо. Враховуючи це, не можна не 
погодитись з висловлюванням французького вченого 
А. Кульмана, який наголошував на існуванні 
величезного числа механізмів, які на його думку, 
являють собою систему елементів (цілей, функцій, 
методів, організаційної структури і суб’єктів) та 
об’єктів управління, в якій відбувається 
цілеспрямоване перетворення впливу елементів 
управління на необхідний стан або реакцію об’єктів 
управління, що має вхідні посилки і результуючу 
реакцію. 
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Концептуальні засади механізмів державного 
управління висвітлено в численних працях 
вітчизняних та зарубіжних учених, але, на сучасному 
етапі розвитку науки державного управління, не має 
загальноприйнятого поняття «механізму державного 
управління» та єдиного підходу до трактування його 
визначення. В першу чергу це пов’язано з відсутністю 
єдиного, узгодженого трактування поняття «державне 
управління». 

В літературі зустрічається значна кількість 
трактувань поняття «механізму державного 
управління». Так, В. Б. Авер’янов це поняття визначає 
наступним чином: механізм державного управління - 
це сукупність відповідних державних органів, 
організованих у систему для виконання цілей 
(завдань) державного управління відповідно до їх 
правового статусу, та масив правових норм, що 
регламентують організаційні засади та процес 
реалізації вказаними органами свого функціонального 
призначення. Звідси складовими елементами 
зазначеного механізму виступають: 1) система органів 
виконавчої влади; 2) сукупність правових норм, що 
регламентують як організаційну структуру системи 
органів виконавчої влади, так і процеси її 
функціонування та розвитку. 

В. Д. Бакуменко, В. М. Князєв та ін. автори 
«Словника-довідника з державного управління» 
зазначають, що механізми державного управління – 
це практичні заходи, засоби, важелі, стимули, за 
допомогою яких органи державної влади впливають 
на суспільство, виробництво, будь-яку соціальну 
систему з метою досягнення поставлених цілей. 
Схема реального механізму державного управління 
містить цілі, рішення, впливи, дії, результати. 
Комплексний механізм державного управління вони 
визначають як систему політичних, економічних, 
соціальних, організаційних і правових засобів 
цілеспрямованого впливу органів державного 
управління [1, с. 125]. 

На думку Р. М. Рудніцька, О. Г, Сидорчук,  
О. М. Стельмах механізми державного управління – 
це штучно створена складна система, призначена для 
досягнення поставлених цілей, яка має визначену 
структуру, сукупність правових норм, методи, засоби, 
інструменти державного впливу на об’єкт управління. 

Науковці В. Д. Бакуменко та Д. О. Безносенко 
зазначають, що механізми державного управління – 
це практичні заходи, засоби, важелі, стимули, за 
допомогою яких органи державної влади впливають 
на будь-які суспільні відносини з метою досягнення 
поставлених цілей. Механізми державного управління 
виконує роль механізму суспільного самоуправління. 
Він може бути відображений наступною ланцюговою 
схемою: цілі – завдання – рішення – впливи – дії – 
результати. При цьому фактори, що впливають на 
процеси державного управління, можуть бути 
політичними, економічними, соціальними, культурними 
відповідно до основних сфер суспільної діяльності. 
Також відповідно до основних форм державно-
управлінської діяльності вони можуть мати 
політичний, адміністративний і правовий характер. 
Найчастіше у державному управлінні застосовується 

комплексний механізм, який є системою політичних, 
адміністративних, гуманітарних, економічних, 
соціальних, організаційних та правових засобів 
цілеспрямованого впливу органів державного управління. 

Науковець В. Я. Малиновський тлумачить 
механізми державного управління як сукупність засобів 
організації управлінських процесів та способів впливу 
на розвиток керованих об’єктів із використанням 
відповідних методів управління, спрямованих на 
реалізацію цілей державного управління [3, с. 345]. 

На думку Н. Р. Нижник, О. А. Машкова механізми 
державного управління – це складова частина системи 
управління, що забезпечує вплив на внутрішні (коли 
йдеться про механізм управління організацією) та 
зовнішні (коли говорять про механізм взаємодії з 
іншими організаціями) фактори, від стану яких 
залежить результат діяльності управлінського об’єкта. 
Механізми управління – це категорія управління, що 
включає цілі управління, елементи об’єкта та їх 
зв’язки, на які здійснюється вплив, дії в інтересах 
досягнення цілей, методи впливу, матеріальні та 
фінансові ресурси управління, соціальний та 
організаційний потенціали. Реальний механізм 
управління завжди конкретний, оскільки спрямований 
на досягнення конкретних цілей за допомогою впливу 
на конкретні фактори і цей вплив здійснюється через 
використання конкретних ресурсів [4, с. 24]. 

Автори книги «Державне управління в Україні: 
наукові, правові, кадрові та організаційні засади» 
вважають, що «механізми управління – це складова 
системи управління, що забезпечує здійснення впливу 
на фактори, від стану яких залежить результат 
діяльності управлінського об’єкта. При цьому механізм 
має відображати стійкі взаємозалежності та взаємодії 
між елементами керованої системи, забезпечувати 
узгодження їх інтересів». 

О. В. Федорчак вважає, що механізми державного 
управління – це складна система, призначена для 
практичного здійснення державного управління та 
досягнення поставлених цілей, яка має визначену 
структуру, методи, важелі, інструменти впливу на 
об’єкт управління з відповідним правовим, 
нормативним та інформаційним забезпеченням [5]. 

Науковець Л. П. Юзьков виділяє два основні 
підходи до визначення поняття «механізми»:  
1) структурно-організаційний підхід за яким механізм 
характеризується як сукупність певних складових 
елементів, що створюють організаційну основу 
певних явищ, процесів, а механізм держави – як 
«сукупність установ», через які здійснюється 
«державне керівництво суспільством»; 2) структурно-
функціональний за яким при визначенні механізму 
того чи іншого державно-правового інституту 
(процесу, явища) увага акцентується не тільки на 
організаційній основі його побудови, але й на його 
динаміці, реальному функціонуванні. 

Віддаючи перевагу структурно-функціональному 
підходу, Л. П. Юзьков у загальному плані визначає 
механізми державного управління як організацію 
практичного здійснення державного управління 
(виконавчо-розпорядчої діяльності).  
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Для Л. П. Юзькова управління є реально існуючою 
організацією безпосередньої реалізації управлінських 
цілей, які, «матеріалізуючись» в механізмі 
управління, втілюються у системі цілеспрямованого 
впливу суб’єктів управління на об’єкти управління, а 
механізм управління включає наступні елементи: 
об’єкти управління; суб’єкти управління; взаємовплив 
між суб’єктами та об’єктами управління. Такий 
підхід, на його думку, дає змогу розкрити статику, яку 
визначають суб’єкти та об’єкти управління, що 
складають організаційно-структурну основу механізму 
державного управління і динаміку механізму 
управління (комплекс зв’язків та взаємодій суб’єктів 
та об’єктів управління). 

Ю. О. Тихомиров під механізмом соціального 
управління розуміє спосіб організації та 
функціонування управління, що базується на висуненні 
обргрунтованих цілей, створенні та розвитку 
керуючої системи, що покликана забезпечувати в ході 
управлінського процесу досягнення цілей. У широкому 
розумінні механізм управління являє собою процес 
погодженого впливу суб’єкта управління на явища 
соціальної дійсності, що його оточують. Механізми 
державного управління, на його думку, це 
демократична державна організація управлінського 
впливу на суспільні процеси. Ю. О. Тихомиров 
вважає, що механізми управління повинен в повній 
мірі відображати взаємодію різних елементів 
управління, що мають ознаки стійких залежностей і 
причинно-наслідкових зв’язків. Це дозволяє розглядати 
механізми управління в якості ефективного (з точки 
зору суспільства) знаряддя пізнання реальної дійсності і 
науково-обгрунтованого впливу на процеси, які 
відбуваються. 

Науковець Г. Атаманчук стверджує, що механізми 
управління – це складова частина системи управління, 
що забезпечує вплив на фактори, від стану яких 
залежить результат діяльності управлінського об’єкта. 
Механізми державного управління, на його думку, це 
складна система державних органів, організованих 
відповідно до визначених принципів для здійснення 
завдань державного управління; це інструмент 
реалізації виконавчої влади держави. Механізми 
формування та реалізації державного управління - це 
сукупність і логічний взаємозв’язок соціальних 
елементів, процесів та закономірностей, через які 
суб’єкт державного управління «схоплює» потреби, 
інтереси і цілі суспільства в управляючих впливах, 
закріплює їх у своїх управлінських рішеннях та діях і 
практично втілює в життя, зважаючи на державну 
владу. 

Ф. І. Шамхалов механізми держави трактує в 
широкому розумінні як механізми практичної реалізації 
державної влади, а у вузькому – як конкретний засіб 
впливу держави на суспільство для вирішення 
поставлених завдань або розв’язання протиріч. 

Науковець М. В. Васильєва вважає, що механізми 
державного управління можна визначити як систему 
процедур державного управління, які формують 
управлінське рішення чи правила його прийняття і 
реалізації. Механізми державного управління являє 

собою єдину систему, яка в свою чергу складається з 
конкретних управлінських механізмів. 

А. В. Ліпенцев та О. В. Поляк вважають, що 
механізми державного управління це штучно створена 
система засобів впливу та взаємодії суб’єктів та 
об’єкта управління. 

О. Б. Коротич у складі державних механізмів 
управління виділяє конкретні державні механізми 
управління, механізми здійснення процесу державного 
управління, а також механізми формування та 
взаємодії складових систем державного управління. 
На її думку, конкретні механізми управління (зокрема 
державного) – це певне знаряддя для здійснення 
цілеспрямованих перетворень; це сукупність способів, 
методів, важелів через які суб’єкт управління впливає 
на об’єкт управління для досягнення певної мети. 
Кожний конкретний механізм управління – це 
насамперед сукупність взаємопов’язаних методів 
управління, через використання яких здійснюється 
практичний вплив держави на суспільну 
життєдіяльність людей для забезпечення досягнення 
конкретної мети, що сприятиме розвитку країни в 
обраному стратегічному напрямку із додержанням 
низки визначальних принципів [5]. 

Науковці Г. С. Одинцова, Н. М. Мельтюхова під 
механізмом управління розуміють засіб розв’язання 
суперечностей явища чи процесу, послідовну 
реалізацію дій, які базуються на основоположних 
принципах, цільовій орієнтації, функціональній 
діяльності з використанням відповідних їй методів 
управління та спрямовані на досягнення мети. 

Науковці Р. Р. Ларіна, А. В. Владзимирський,  
О. В. Балуєва зазначають, що механізми управління є 
складовою, але найактивнішою частиною системи 
управління, яка забезпечує дію на чинники, від стану 
яких залежить результат діяльності керованого об’єкту. 
На їх погляд, механізм управління є достатньо 
складною категорією управління і включає такі 
елементи: цілі управління; критерії управління – 
кількісний аналог цілей управління; фактори 
управління – елементи об’єкту управління і їх зв’язку, 
на які здійснюється дія на користь досягнення 
поставлених цілей; методи дії на чинники управління; 
ресурси управління – матеріальні і фінансові ресурси, 
соціальний і організаційний потенціали, при 
використовуванні яких реалізується вибраний метод 
управління і забезпечується досягнення поставленої мети. 

Узагальнивши вищенаведені трактування категорії 
«механізми державного управління» можна дати таке 
визначення. Механізми державного управління – це 
сукупність форм, засобів, методів, правових, 
організаційних, адміністративних, мотиваційних та 
інших заходів держави, спрямованих на забезпечення 
динамічного розвитку суспільства. 

Що стосується класифікації механізмів 
державного управління, то у літературі з державного 
управління існують різні підходи щодо видів і 
класифікації механізмів державної управління. Ми 
погоджуємося із думкою Н. Брюховецького, що «від 
переваги акцентів на ті чи інші сфери управління 
механізми управління буде мати свою назву». 
Залежно від того, які саме проблеми і як вирішуються 
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із застосуванням конкретного державного механізму 
управління, він може бути складним (компонентом) і 
включати в себе декілька самостійних механізмів. 
Комплексний механізми державного управління може 
складатися із таких видів механізмів:  
 економічний (механізми державного управління 

банківською, грошово-валютною, інвестиційною, 
інноваційною, кредитною, податковою, страховою 
діяльністю тощо);  

 мотиваційного (сукупність командно-
адміністративних та соціально-економічних 
стимулів, що спонукають державних службовців 
до високоефективної роботи);  

 організаційного (об’єкти, суб’єкти державного 
управління, їх цілі, завдання, функції, методи 
управління та організаційні структури, а також 
результати їх функціонування);  

 політичного (механізми формування економічної, 
соціальної, фінансової, промислової політики тощо);  

 правового (нормативно-правове забезпечення: 
закони і постанови Верховної Ради України, укази 
Президента, постанови і розпорядження Кабінету 
Міністрів України, а також методичні 
рекомендації та інструкції тощо). 
Зазначимо, що, окрім комплексного механізму 

державного управління, існують ще й недержавні 
механізми управління: бізнесові, конфесіональні, 
корупційні, партійні тощо [5]. 

О. Коротич виокремлює класифікацію державного 
управління залежно від суб’єктів управління. 
Відповідно до цієї ознаки, в Україні механізми 
державного управління поділяються на такі, які 
здійснюються органами управління: 
 вищий рівень (ВРУ, Президент, КМУ);  
 обласного рівня (обласними радами, обласними 

державними адміністраціями);  
 районного рівня (районними радами, районними 

державними адміністраціями);  
 місцевого рівня (міськими, селищними, 

сільськими радами). 
Науковець М. В. Васильєва в складі механізму 

державного управління виокремлює: механізм реалізації 
загальних і інших принципів управління, механізми 
планування, організації, мотивації, координації, 
розпорядництва, обліку, аналізу і контролю, які 

використовують економічні, організаційно-
адміністративні, соціальні та інші методи управління 
[2, с. 123]. 

Інші науковці Р. Р. Ларіна, А. В. Владзимирський, 
О. В. Балуєва притримуються думки щодо існування 
єдиної по своїй природі системи механізмів 
управління, яка включає: економічні; мотиваційні; 
організаційні; правові механізми. 

М. І. Круглов трактуючи механізми державного 
управління як сукупність економічних, мотиваційних, 
організаційних і правових засобів цілеспрямованого 
виливу суб’єктів державного управління на діяльність 
об’єктів, що забезпечує узгодження інтересів 
учасників державного управління, які взаємодіють, 
вважає, що оскільки фактори державного управління 
можуть мати економічну, соціальну, організаційну, 
політичну і правову природу, то комплексний 
механізм державного управління повинен являти 
собою систему економічних, мотиваційних, 
організаційних, політичних і правових механізмів. 

Висновки з даного дослідження. Аналіз досліджень 
вітчизняних та зарубіжних вчених стосовно 
змістового наповнення поняття «механізм державного 
управління» дав змогу визначити механізми 
державного управління як складну систему, 
призначену для досягнення поставлених цілей, яка 
має певну структуру, методи, важелі, інструменти 
впливу на об’єкт управління з відповідним правовим, 
нормативним та інформаційним забезпеченням.  

Узагальнено підходи до класифікації механізми 
державного управління. Визначено склад 
комплексного механізму державного управління, до 
якого можуть належати: економічний, мотиваційний, 
організаційний, політичний та правовий механізм. 
Запроваджено поділ механізму державного управління 
залежно від суб’єктів державного управління, які їх 
застосовують. Відповідно до цього механізми 
державного управління можуть бути такі, які 
використовуються Президентом, органами законодавчої, 
виконавчої та судової влади, а також органами 
місцевого самоврядування. 

У перспективі подальшого дослідження планується 
розглянуту функції державного управління, а саме 
функцію контроль її сутність та класифікацію.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ  

«МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ» И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 
 

В статье приведены взгляды разных ученых относительно определения содержания механизмы 
государственного управления. Проанализированы основные составляющие и структуру механизма 
государственного управления. Рассмотрена классификация механизмов государственного управления. 
Обобщены подходы к классификации механизмы государственного управления. Определен состав комплексного 
механизма государственного управления, к которому могут относиться: экономический, мотивационный, 
организационный, политический и правовой механизм. Введено деление механизма государственного 
управления в зависимости от субъектов государственного управления, их применяют. В соответствии с этим 
механизмы государственного управления могут быть такие, которые используются Президентом, органами 
законодательной, исполнительной и судебной власти, а также органами местного самоуправления. 

Ключевые слова: государственное управление, механизм государственного управления, структура 
механизма государственного управления, классификация механизмов государственного управления. 
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THEORETICAL APPROACHES TO DEFINITION OF THE CONCEPT  

«MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION» AND THEIR CLASSIFICATION 
 

The article presents the views of various scholars concerning the determination of the mechanisms of governance. 
Analyzed the main components of the structure and mechanism of government. The classification of the machinery of 
government. Summarizes approaches to classification mechanisms of governance. The composition of the complex 
machinery of government, which may include: economic, motivational, organizational, political and legal framework. 
Permission division machinery of government, depending on the subjects of government, they are used. In accordance 
with the mechanisms of government may be such as those used by the President, the legislative, executive and judicial 
branches, as well as local authorities. 
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ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ  
В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 
В статті розкриваються аспекти визначення особливостей та природи корупції як 

асоціального явища в діяльності органів місцевого самоврядування та пошук шляхів 
щодо запобігання та протидії корупційним правопорушенням. Наголошено на тому що в 
Україні сьогоднішні масштаби і динаміка корупції створюють реальну загрозу національній 
безпеці та демократичному розвитку нашої країни. Існує нагальна необхідність 
невідкладного подолання корупції обумовлюється тим, що вона за ефектом ланцюгової 
реакції породжує цілий спектр інших системних проблем: загрожує верховенству права, 
моралі суспільства, стабільності демократичних процесів, підриває основи державного 
управління, порушує принципи рівності та соціальної справедливості, породжує латентну 
монополізацію ринку й підриває правові основи вільної, добросовісної конкуренції, 
призводить до перекосів в оптимальному поєднанні методів адміністративного 
регулювання й ринкового саморегулювання на всіх рівнях влади та управління. 

В статті запропоновані розроблені чіткі рекомендації для державних службовців та 
працівників місцевої влади, які містять повний перелік заходів,наприклад: проведення 
співбесід з державним службовцем, його керівником, колегами органу виконавчої влади з 
певного кола питань; проведення планових перевірок діяльності державного службовця, 
оцінка законності та обґрунтованості його дій; моніторинг конкретних управлінських 
процедур, прийняття рішень, у звязку з якими найчастіше здійснюються корупційні 
правопорушення, поведінки посадових осіб, які відіграють певну роль у прийнятті таких 
рішень. Використання розроблених рекомендацій та запропонування нових шляхів 
подолання корупції на нашу думку, суттєво знизить ризик корупції в органах місцевого 
самоврядування. Також був розроблений тренінг для державних службовців та органів 
державної влади. 

Ключові слова:корупція, органи місцевого самоврядування, посадова особа 
 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Корупція в Україні – це наслідок загальних політичних, 
соціальних і економічних проблем нашої країни, це 
негативне явище цілком притаманно державі, яка 
перебуває на етапі реформування. Підкреслюємо, що 
навіть наявність вікових демократичних традицій та 
певного досвіду протидії корупційним проявам не 
позбавила країни Європейського Союзу від різних 
форм корупції. Але її рівень проникнення у державні 
інституції є значно нижчим завдяки наявності 
достатніх умов для протидії. В Україні ж сьогоднішні 
масштаби і динаміка корупції створюють реальну 
загрозу національній безпеці та демократичному 
розвитку нашої країни. Необхідність невідкладного 
подолання корупції обумовлюється тим, що вона за 
ефектом ланцюгової реакції породжує цілий спектр 
інших системних проблем: загрожує верховенству 
права, моралі суспільства, стабільності демократичних 
процесів, підриває основи державного управління, 
порушує принципи рівності та соціальної 
справедливості, породжує латентну монополізацію 
ринку й підриває правові основи вільної, 
добросовісної конкуренції, призводить до перекосів в 

оптимальному поєднанні методів адміністративного 
регулювання й ринкового саморегулювання на всіх 
рівнях влади та управління. 

Аналіз досліджень і публікацій. Проблеми 
корупції в органах державної влади розглядаються 
провідними науковцями та експертами сьогодення. 
Такі дослідники, як О. Мельниченко, Ю. Мірошник, 
В. Ткач, Г. Толстих, В. Степанюк, В. Філіпповський, 
Г. Чернецька, І. Чубенко займались питанням державної 
політики протидії корупції серед державних 
службовців, розглядали причини та шляхи подолання 
цієї злочинної діяльності. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою цього дослідження є розробка 
загальних підходів до визначення особливостей та 
природи корупції як асоціального явища в діяльності 
органів місцевого самоврядування та пошук шляхів 
щодо запобігання та протидії корупційним 
правопорушенням. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Основні засади запобігання і протидії корупції в 
публічній і приватній сферах суспільних відносин, 
відшкодування завданої внаслідок вчинення 
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корупційних правопорушень збитків, шкоди, 
поновлення порушених прав, свобод чи інтересів 
фізичних осіб, прав чи інтересів юридичних осіб, 
інтересів держави визначені у Законі України «Про 
засади запобігання і протидію корупції». 

Діяльність із запобігання і протидії корупції 
ґрунтується на принципах верховенства права та 
законності, комплексного здійснення правових, 
інформаційних заходів і пріоритетності запобіжних 
заходів, особливо невідворотності відповідальності за 
вчинення корупційних правопорушень відкритості та 
прозорості діяльності органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування. 

Відповідно до пункту 2 статті 5 Закону України 
«Про засади запобігання і протидії корупції» (далі – 
Закон) органи державної влади здійснюють заходи 
щодо запобігання і протидії корупції або беруть 
участь у їх здійсненні у межах повноважень, визначених 
законами та іншими виданими на їх основі 
нормативно-правовими актами [4]. 

Крім цього, абзацом 2 пункту 5 статті 5 Закону 
передбачено, що спеціально уповноваженими 
суб’єктами у сфері протидії корупції є: органи 
прокуратури, спеціальні підрозділи по боротьбі з 
організованою злочинністю Міністерства внутрішніх 
справ України, по боротьбі з корупцією та 
організованою злочинністю Служби безпеки України, 
якщо інше не передбачено законом [4]. 

Спеціально уповноважені субєкти безпосередньо 
здійснюють у межах своєї компетенції заходи щодо 
виявлення, припинення та розслідування корупційних 
правопорушень. 

Суб’єктами, які беруть участь у запобіганні, 
виявленні, а в установлених законом випадках – у 
здійсненні заходів щодо припинення корупційних 
правопорушень, відновленні порушених прав чи 
інтересів фізичних та юридичних осіб, інтересів 
держави, а також в інформаційному і 
науководослідному забезпеченні здійснення заходів 
щодо запобігання і протидії корупції, у міжнародному 
співробітництві в цій сфері, є: 
- уповноважені підрозділи органів державної влади; 
-  місцеві органи виконавчої влади, органи 

місцевого самоврядування; 
-  підприємства, установи, організації незалежно від 

підпорядкованості та форми власності, їх посадові 
та службові особи, а також громадяни, об’єднання 
громадян за їх згодою [6]. 
Посадові і службові особи державних органів, 

органів влади Автономної Республіки Крим, посадові 
особи місцевого самоврядування, юридичних осіб 
публічного права, їх структурних підрозділів у разі 
виявлення корупційного правопорушення чи 
одержання інформації про вчинення такого 
правопорушення працівниками відповідних державних 
органів, органів влади Автономної Республіки Крим, 
органів місцевого самоврядування, юридичних осіб 
публічного права, їх структурних підрозділів 
зобов’язані у межах своїх повноважень ужити заходів 
щодо припинення такого правопорушення та негайно 
письмово повідомити про його вчинення спеціально 
уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції. 

Заходи, спрямовані на запобігання та протидію 
корупції умовно можна поділити на кілька груп: 
1) обмеження для суб’єктів відповідальності за 

корупційні діяння; 
2) інститут спеціальної перевірки; 
3) інститут фінансового контролю; 
4) антикорупційна експертиза; 
5) інші заходи (вимоги, щодо прозорості інформації, 

урегулювання конфлікту інтересів, заборона на 
одержання послуг і майна органами державної 
влади та органами місцевого самоврядування) [3]. 
Перша група включає в себе певні обмеження / 

заборони для осіб, пов’язані із виконанням функцій 
держави, місцевого самоврядування, а також надання 
публічних послуг тощо. 

Обмеження щодо використання службового 
становища. 

Особам, уповноваженим на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, особам, які 
прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування та 
особам, які не є державними службовцями, але 
надають публічні послуги забороняється 
використовувати свої службові повноваження та 
пов’язані з цим можливості з метою одержання 
неправомірної вигоди або у зв’язку з прийняттям 
обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших 
осіб, у тому числі:  
 неправомірно сприяти фізичним або юридичним 

особам у здійсненні ними господарської 
діяльності, одержанні субсидій, субвенцій, 
дотацій, кредитів, пільг, укладанні контрактів (у 
тому числі на закупівлю товарів, робіт і послуг за 
державні кошти);  

 неправомірно сприяти призначенню на посаду 
особи;  

 неправомірно втручатися в діяльність органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування 
або посадових осіб;  

 неправомірно надавати перевагу фізичним або 
юридичним особам у зв’язку з підготовкою проектів, 
виданням нормативно-правових актів та прийняттям 
рішень, затвердженням (погодженням) висновків [5]. 
Варто зауважити, що неправомірно сприяти 

призначенню на посаду особи, зокрема полягає у 
створенні нерівних умов для кандидатів на зайняття 
вакантної посади державного службовця на користь 
одного з кандидатів, одержання неправомірної вигоди 
від такої особи, що сприяло її призначенню на 
відповідну посаду тощо. 

На нашу думку мають бути розроблені чіткі 
рекомендації для державних службовців та 
працівників місцевої влади, на основі існуючої 
законодавчої бази щодо протидії корупції, що містять 
повний перелік заходів, використання яких суттєво 
знизить корумпованість в державних закладах. 
Комплексні рекомендації щодо боротьби з корупцією 
в органах державної влади та органах місцевого 
самоврядування в Україні, підвищення прозорості, 
відкритості та ефективності їх діяльності. Наведемо 
деякі з них: 
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І. Методи відстеження відповідності доходів і 
витрат всіх посадових осіб держави 

1.1. Створити механізм систематично-методичного, 
адміністративного та публічного відстеження 
відповідності доходів і витрат всіх посадових осіб. 

1.2. Запровадити непрямі методи відстеження 
відповідності соціально-побутового, майнового 
становища і витрат реальним доходам посадових осіб 
органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування, як найбільш достовірні й публічні 
форми реально можливого порівняння величини 
доходів і витрат та оцінки реальних прибутків 
посадової особи, яка виконує функції держави і 
наділена владою й повноваженнями. 

1.3. Створити спеціалізований, відкритий Веб-сайт 
для повного, достовірного і широкого оприлюднення 
реальних обсягів доходів (визначених в тому числі й 
непрямими методами) всіх посадових осіб держави, 
наділених владою та управлінськими повноваженнями. 

1.4. Створити в структурі ДПАУ відповідний 
управлінський підрозділ для адміністративного 
відстеження відповідності доходів і витрат посадових 
осіб всіх рівнів влади і управління, в тому числі із 
застосуванням непрямих методів відстеження такої 
відповідності. 

1.5. Запровадити норму, яка передбачатиме, що 
подарунки вище визначеної суми вартості, отримані 
Президентом як главою держави та вищими 
посадовими особами держави під час офіційних 
поїздок та зустрічей, залишаються у власності 
держави, наприклад, у спеціально створеному для 
цього музеї Національних міжнародних відносин. 

1.6. Запровадити практику регулярного публікування 
та оприлюднення результатів відстеження відповідності 
соціальнопобутового, майнового становища і витрат 
реальним доходам всіх посадових осіб держави. 

ІІ. Посилення службової відповідальності 
2.1. Запровадити норми щодо кримінальної  

і дисциплінарної відповідальності службовців органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування 
за: 
 створення позабюджетних та благодійних фондів, 

які на теперішній час використовуються силовими 
та контрольнонаглядовими структурами для 
тримання позабюджетних доходів шляхом 
стягування з громадян примусових платежів у такі 
фонди під час вчинення ними дозвільнорозпорядчих 
та контрольний дій; 

 порушення засад державної регуляторної політики 
у сфері господарської діяльності. 
2.2. Встановити жорсткі й адекватні норми 

дисциплінарної й кримінальної відповідальності 
державних службовців за обмеження прав громадян 
на участь в управлінні державою 

ІІІ. Удосконалення механізмів реалізації засад 
державної регуляторної політики у сфері 
господарювання та лібералізація регуляторного 
середовища 

3.1. Створити при всіх органах влади, які наділені 
повноваженнями з розробки і видання регуляторних 
актів, спеціальні регуляторно-ревізійні комісії на 

паритетних засадах за участю держслужбовців і 
представників громадськості з метою:  
 відстеження результативності дії всіх виданих 

ними регуляторних актів, які зачіпають інтереси 
суб’єктів господарювання та громадян скасування 
діючих регуляторних актів, які були прийняті з 
порушенням процедур, мають корупційне підґрунтя, 
не досягли задекларованих цілей і мають 
обґрунтовано неефективні результати систематизації 
адміністративних регуляторів, задіяних у цих 
сферах і секторах управління підготовки системних 
пропозицій щодо удосконалення регуляторного 
середовища у відповідних секторах і сферах 
регулювання;  

 удосконалення практичних механізмів реалізації 
засад державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності;  

 формування постійно діючих експертно-
консультативних груп при цих органах влади для 
підвищення ефективності та якості підготовки ними 
проектів регуляторних актів, проведення їхніх 
громадських обговорень та незалежних експертиз. 
3.2. Створити при Президентові України 

Експертно-апеляційну раду у сфері регуляторної 
політики органів влади всіх рівнів для оперативного і 
кваліфікованого перегляду і задоволення скарг 
громадян на порушення їхніх прав на участь в 
управлінні державою. 

ІV. Розширення можливостей впливу громадян на 
владу. 

4.1. Розробити і запровадити законодавчі механізми 
з метою поширення засад державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності, 
запроваджених Законом України в i д 11.09.2003 № 1160 
IV, на всю сферу взаємовідносин держава-громадяни. 

4.2. Забезпечити всебічний, в тому числі й 
оперативний судовий захист прав громадян на участь 
у державному управління та здійсненні прямих і 
непрямих форм народовладдя. 

V. Інституціалізація соціального діалогу 
5.1. Розробити Національну програму 

реформування системи, структури й характеру 
державного управління, їх переорієнтації з дозвільно-
розпорядчо-контрольних функцій, що найбільше 
стимулюють виникнення корупційних відносин, до 
сервісного, обслуговуючого типу регулювання, 
головна мета якого – створювати умови для всебічної 
реалізації прав і свобод громадян. 

5.2. Створити Національну координаційну раду 
при Президентові України з питань державно-
громадського партнерства (як міжвідомче державно-
громадське утворення, сформоване на паритетних 
засадах й наділене значними повноваженнями з 
координації та удосконалення відносин 
державагромадяни, в тому числі і у сфері боротьби з 
корупцією). 

5.3. Заснувати Національний науково-методичний 
центр розвитку громадянського суспільства, який 
здійснюватиме методичну координацію розробки 
ідеології державно-громадського партнерства та 
систематизацію і удосконалення законодавства у 
сфері відносин державагромадяни. 
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5.4. Створити гілку адміністративного 
судочинства для розгляду й вирішення спорів між 
громадянами і державними органами та їх 
посадовими особами. 

5.5. Сформувати ефективну систему надання 
органами влади адміністративних послуг, як 
управлінських інструментів створення цілісних умов 
для реалізації прав і свобод громадян, що складають 
місію й сутність існування сучасної держави. Для 
цього також необхідно прийняти такі 
нормативноправові акти: 
 прийняти Адміністративно-процедурний кодекс; 
 прийняти вже розроблений проект Концепції 

розвитку системи надання адміністративних 
послуг громадянам органами влади, 
підпорядкованими органами, установами та 
організаціями; 

 розробити і запровадити Правила калькулювання 
витрат у сфері виробництва і надання 
адміністративних послуг; 

 прийняти вже розроблений про проект постанови 
Кабінету Міністрів України «Про порядок 
визначення платного характеру та розмірів цін на 
платні послуги органів виконавчої влади, 
підпорядкованих їм органів, установ та організацій»; 

 прийняти вже розроблений проект Закону України 
«Про дозвільну систему у сфері господарської 
діяльності»; 

 прийняти вже розроблений проект Закону України 
«Про засади державного контролю (нагляду) у 
сфері господарської діяльності»; 

 створити довідкові служби для публічні 
інформаційні стенди для громадян з питань 
отримання платних адміністративних послуг. 
VІ. Механізми збалансування прав і обовязків 
6.1. Розробити і прийняти законодавчий акт щодо 

запровадження процедур постійного громадського 
контролю за діяльністю силових та контрольно-
наглядових органів держави, в якому чітко визначити 
та збалансувати систему їхніх прав та обовязків у 
відносинах «держава-громадяни», що мають базуватися 
на принципах презумпції невинуватості та міжнародних 
нормах взаємодії держави та громадянського 
суспільства. 

VІІ. Адміністративні процедури та механізми 
громадського контролю 

7.1. Розробити критерії публічної оцінки 
діяльності силових, контрольно-наглядових органів,  
а також механізми проведення щорічної публічної 
атестації їхніх працівників за активної участі широкої 
громадськості, об’єднань громадян та спеціально 
створених для цього громадсько-державних 
експертних комісій. 

VІІІ. Фінансові механізми 
8.1. Передбачити в Державному бюджеті необхідні 

витрати на підвищення посадових окладів службовців 
органів влади, покращення їх соціального захисту, 
зміцнення матеріальнотехнічної бази цих органів, 
запровадження спеціальних навчальних програм, 
обміну управлінським досвідом та навичками [2;1]. 

В ході дослідження нами були розроблені чіткі 
рекомендації щодо протидії корупції та здійснення 

антикорупційного контролю для керівників органів 
місцевого самоврядування: 
 спостереження за поведінкою, службовими 

контактами державних службовців тощо; 
 періодичне вивчення документів щодо діяльності 

державного службовця за певний період часу; 
 визначення кола посадових осіб та громадян, з 

якими державний службовець з корисливих 
спонукань контактує в процесі роботи, встановлення 
осіб, з якими такі контакти здійснюються 
систематично; 

 проведення співбесід з державним службовцем, 
його керівником, колегами органу виконавчої 
влади з певного кола питань; 

 проведення планових перевірок діяльності 
державного службовця, оцінка законності та 
обґрунтованості його дій; 

 аналіз даних оперативного, статистичного та 
інших видів обліку; 

 моніторинг конкретних управлінських процедур, 

прийняття рішень, у зв язку з якими найчастіше 

здійснюються корупційні правопорушення, 
поведінки посадових осіб, які відіграють певну 
роль у прийнятті таких рішень. 
Систематичне та ефективне здійснення 

антикорупційних контрольних заходів дозволяє 
вирішувати наступні завдання: 
1) встановлювати на всіх стадіях проходження 

державної служби осіб, які виявляють схильність 
до вчинення корупційних діянь, своєчасно 
проводити з ними попереджувальну роботу; 

2) виявляти факти вчинення корупційних діянь і 
вживати передбачені законом заходи щодо винних 
осіб; 

3) визначати управлінські процедури, в ході яких 
найчастіше здійснюються корупційні 
правопорушення, та розробляти більш надійні та 
ефективні засоби контролю за їх здійсненням; 

4) за результатами узагальнення досвіду здійснення 
антикорупційних заходів розробляти та вносити 
пропозиції щодо усунення правових норм, 
організаційних та матеріально-технічних умов, які 
сприяють вчиненню корупційних діянь, 
вдосконалення антикорупційного законодавства. 
Також був розроблений тренінг для державних 

службовців місцевої влади на тему: «Подолання 
корупції в органах державної влади – запорука 
сильної країни»  

Мета тренінгу: сформувати негативне ставлення 
до корупції у державних службовців та працівників 
місцевого самоврядування. 

Просвітницький тренінг розуміється як запланований 
процес, призначений надати або поновити знання про 
корупції в сучасних умовах та навички її протидії, 
перевірити ставлення до проблеми, ідеї, поведінки з 
метою їхньої зміни чи оновлення. 

Тому основними завданнями тренінгу є: 
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• надання учасникам інформації про корупцію, 
відповідальність за поширення даного явища в 
державних органах місцевого самоврядування; 

• формування мотивацій; 
• напрацювання навичок відповідальної усвідомленої 

поведінки та навичок прийняття рішень. 
Тренінг як форма організації процесу навчання має 

свої особливості: 
• наявність групи учасників (держаних праівників); 
• дотримання певних принципів групової роботи; 
• певні організаційні умови, за яких проходять 

заняття; 
• використання інтерактивних методів роботи; 
• використання особистого досвіду та знань 

учасників. 
Кожен розділ тренінгу, кожна тема та заняття, 

кожний вид роботи мають власну мету, які в своїй 
сукупності спрямовані на реалізацію мети тренінгу в 
цілому.  

Важливим фактором запобігання проявам корупції 
є вдосконалення діяльності органів по боротьбі з 
корупцією. Необхідно більше уваги приділяти 
своєчасному реагуванню на повідомлення громадян, 
засобів масової інформації, результати соціологічних 
досліджень про корупційні діяння та інші протиправні 
дії посадових осіб, поширеність корупції в окремих 
відомствах. Одним із головних напрямів має бути 
створення умов, які б обмежували безпосередній 
контакт з клієнтом і таким чином унеможливлювали 
скоєння корупційних діянь державними службовцями. 

Єдина мета зусиль усіх державних органів у цьому 
напрямі – це забезпечення дотримання прав і свобод 
громадян, як найповнішої реалізації їхніх законних 
інтересів, адже єдиним чинником ефективності роботи у 
цьому випадку є те, наскільки громадяни задоволені 
виконанням зобов’язань, які бере на себе держава. 

Висновки. 

Вважаємо за потрібне рекомендувати органам 
влади розроблені чіткі рекомендації щодо протидії 
корупції та здійснення антикорупційного контролю 
для керівників органів місцевого самоврядування: 
 спостереження за поведінкою, службовими 

контактами державних службовців тощо; 
 періодичне вивчення документів щодо діяльності 

державного службовця за певний період часу; 
 визначення кола посадових осіб та громадян, з 

якими державний службовець з корисливих 
спонукань контактує в процесі роботи, встановлення 
осіб, з якими такі контакти здійснюються 
систематично; 

 проведення співбесід з державним службовцем, 
його керівником, колегами органу виконавчої 
влади з певного кола питань; 

 проведення планових перевірок діяльності 
державного службовця, оцінка законності та 
обґрунтованості його дій; 

 аналіз даних оперативного, статистичного та 
інших видів обліку; 

 моніторинг конкретних управлінських процедур, 
прийняття рішень, у звязку з якими найчастіше 
здійснюються корупційні правопорушення, 
поведінки посадових осіб, які відіграють певну 
роль у прийнятті таких рішень. 
Важливим фактором в розроблених рекомендаціях – 

запобігання проявам корупції органами по боротьбі з 
корупцією. Необхідно більше уваги приділяти 
своєчасному реагуванню на повідомлення громадян, 
засобів масової інформації, результати соціологічних 
досліджень про корупційні діяння та інші протиправні 
дії посадових осіб, поширеність корупції в окремих 
відомствах. Одним із головних напрямів має бути 
створення умов, які б обмежували безпосередній 
контакт з клієнтом і таким чином унеможливлювали 
скоєння корупційних діянь державними службовцями. 
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ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ КОРРУПЦИИ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
В статье раскрываются аспекты определения особенностей и природы коррупции как асоциального 

явления в деятельности органов местного самоуправления и поиск путей по предотвращению и 
противодействию коррупционным правонарушениям. Отмечено что в Украине нынешние масштабы и 
динамика коррупции создают реальную угрозу национальной безопасности и демократическому развитию 
нашей страны. Существует настоятельная необходимость безотлагательного преодоления коррупции 
объясняется тем, что она по эффекту цепной реакции порождает целый спектр других системных проблем: 
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угрожает верховенству права, морали общества, стабильности демократических процессов, подрывает 
основы государственного управления, нарушает принципы равенства и социальной справедливости, 
порождает латентную монополизации рынка и подрывает правовые основы свободной, добросовестной 
конкуренции, приводит к перекосам в оптимальном сочетании методов административного регулирования и 
рыночного саморегулирования на всех уровнях власти и управления. В статье предложены разработаны 
четкие рекомендации для государственных служащих и работников местных властей, которые содержат 
полный перечень мероприятий, например: проведение собеседований с государственным служащим, его 
руководителем, коллегами органа исполнительной власти по определенному кругу вопросов; проведения 
плановых проверок деятельности государственного служащего, оценка законности и обоснованности его 
действий; мониторинг конкретных управленческих процедур, принятия решений, в связи с которыми чаще всего 
совершаются коррупционные правонарушения, поведения должностных лиц, играют определенную роль в принятии 
таких решений. Использование разработанных рекомендаций и предлагаемых новых путей преодоления коррупции 
по нашему мнению, существенно снизит риск коррупции в органах местного самоуправления. Также был 
разработан тренинг для государственных служащих и органов государственной власти. 

Ключевые слова: коррупция, органы местного самоуправления, должностное лицо 
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THE WAYS OF OVERCOMING CORRUPTION IN LOCAL GOVERNMENT 

 
The article describes the features and aspects of the definition of the nature of corruption as an antisocial 

phenomenon in local government operations and finding ways to prevent and combat corruption offenses. It is noted 
that in Ukraine the current scope and dynamics of corruption pose a real threat to national security and democratic 
development of our country. There is an urgent need to urgently overcome corruption because it is on the effect of chain 
reaction gives rise to a range of other systemic problems: threatens the rule of law, morality, society, stability of 
democratic processes, undermines the foundations of government, violates the principles of equality and social justice, 
generates latent market monopolization and undermines the legal basis of free and fair competition, leads to distortions 
in the optimal combination of methods of administrative regulation and market self-regulation at all levels of 
government and administration. 

The paper proposed to develop clear guidelines for public servants and employees of local authorities, which 
contain a complete list of events, such as interviews with civil servants, his supervisor, colleagues executive authority 
on a range of issues; scheduled inspections of public servants, the assessment of legality and validity of his actions; 
monitoring of specific management procedures, decision-making, in connection with which most corruption offenses 
are committed, the conduct of officials to play a role in such decisions. Using the developed recommendations and 
proposed new ways to overcome the corruption in our opinion, will significantly reduce the risk of corruption in local 
government. Was also developed training for civil servants and public authorities. 

Keywords: corruption, local governments, official 
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СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ  

 
 

У статті висвітлено основні засади формування стратегії 
зовнішньоекономічної політики держави в напряму забезпечення дієвості 
механізмів державного управління на основі парадигмальної комбінації існуючих 
стратегій. Для вирішення поставлених завдань пропонується механізм реалізації 
Стратегії, що побудований на парадигмальній комбінації існуючих стратегій 
(протекціонізму, конкурентоспроможності, інтеграційної) на основі 
стимулювання розвитку підприємств за рахунок поступової трансформації 
механізмів державного регулювання ЗЕД: з обмежуючих у стабілізуючі, зі 
стабілізуючих у стимулюючі, зі стимулюючих у підтримуючі конкуренцію, а з 
підтримуючих конкуренцію у активні інтеграційно-конкурентні. При цьому 
об’єктом регулювання є товарний ринок. Реалізація Стратегії дасть змогу 
систематизувати заходи державного регулювання товарних ринків, що 
максимально враховуватимуть економічні умови діяльності суб’єктів ЗЕД та 
дозволить сформувати дієздатний інституціональний механізм. Застосування 
адаптивних підходів дозволить поєднати інтереси держави і суб’єктів 
господарювання у вирішенні пріоритетних завдань соціально-економічного 
розвитку країни. Зазначені дії певним чином інтегрують зусилля суспільства у 
напряму досягнення прогресивних змін у результатах ЗЕД. Автор зауважує 
стратегія формування і реалізації зовнішньоекономічної політики України має 
будуватись на новій парадигмальній комбінації існуючих стратегій. У зв’язку з 
високим рівнем динамічності соціально-економічних процесів, які відбуваються в 
світі, необхідно розробити відповідний сучасний інструментарій, який би дав 
змогу швидко реагувати на зміни геополітичного простору, рефлекторно 
коригуючи комбінацію стратегій та механізмів її реалізації у напряму підвищення 
ефективності процесу управління.  

Ключові слова: зовнішньоекономічна політика, стратегія, механізми 
реалізації. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими та практичними 
завданнями. Глибокого реформування потребує 
генеральний план розвитку державного управління у 
сфері зовнішньоекономічних процесів – стратегія 
формування та реалізації зовнішньоекономічної 
політики України. Сформований в умовах політичної і 
економічної кризи, він залишається не націленим на 
забезпечення якісних перетворень – інноваційного 
розвитку, активізації інвестування національного 
бізнесу, вирівняння асиметрії зовнішньоторговельного 
балансу, оптимізації структури імпорту, підвищення 
конкурентоздатності українських товарів тощо. 
Потрібні суттєві зміни в державних механізмах 
регулювання трансформаційних процесів, їхнє 

системне оновлення, осмислений перехід до такої 
моделі ринкових перетворень, де саморегулювання 
поєднується з ефективним державним управлінням.  

Очевидно, що в умовах активізації процесів 
глобальних трансформацій державі необхідно взяти 
під особливий контроль вплив зовнішньоекономічних 
факторів світової економіки на економічні процеси в 
країні та сформувати стратегію зовнішньоекономічної 
політики, яка сприятиме створенню умов для виходу 
нашої країни на траєкторію швидкого і сталого 
зростання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми, та 
виділення невирішених раніше питань. За роки 
незалежності в Україні було розроблено чимало 
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стратегій і програм, основними з яких є визначені у 
щорічних посланнях Президента України і 
оприлюднені у доповідях «Про внутрішнє і зовнішнє 
становище України» завдання, напрями і орієнтири 
нової парадигми зовнішньоекономічної стратегії 
України, Стратегія економічного та соціального 
розвитку України на 2004-2015 pp. «Шляхом 
європейської інтеграції»[4], Національна доповідь 
НАНУ «Соціально-економічний стан України: 
наслідки для народу та держави» [5], у якій 
пропонувалась стратегія після кризового зростання, 
Державна програма економічного і соціального 
розвитку України на 2010 рік (Антикризова 
програма)[3], щорічні Аналітичні оцінки 
Національного інституту стратегічних досліджень 
«Україна: стратегічні пріоритети» [9], «Моніторинг та 
оцінювання стратегій і програм регіонального 
розвитку в Україні» [2] та інші. До розробки таких 
основоположних документів залучалися провідні 
українські вчені, експерти, фахівці урядових і 
неурядових аналітичних центрів та інституцій, такі як 
В. Барков, П. Гайдуцький,О. Бодрук, З. Варналій,  
О. Власюк, А. Гальчинський, В. Геєць, В. Горбулін,  
А. Гуцал, О. Дергачов, А. Єрмолаєв, О. Корнієвський, 
Я. Жаліло, С. Здіорук, Г. Підвисоцький, Б. Кваснюк, 
Т. Ковальчук, М. Лендьел, Л. Мусіна, В. Нанівська,  
В. Огризко, М. Ожеван, Ю. Пахомов, В. Першин,  
Л. Токар, С. Пирожков, Л. Плаксій, К. Тимошенко,  
М. Степико, О. Сушко, В. Швед,А. Філіпенко,  
В. Чалий, Л. Шевчук, Ю. Щербак та багато інших. 
Але не зважаючи на одноголосне визначення 
напрямів виходу України на шлях сталого 
економічного зростання успішність реалізації цих 
стратегій і програм виявлялася недостатньою. 
Зазвичай здійснювалися тільки окремі елементи 
програм, до того ж у сильно перекрученому вигляді. 

Мета дослідження полягає у визначенні 
стратегічних засад формування зовнішньоекономічної 
політики держави, напрямів удосконалення 
зовнішньоекономічної стратегії та шляхів підвищення 
ефективності державного регулювання у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
висновків. Очевидно, що сучасна стратегія розвитку 
держави має бути направлена на формування 
ефективної цілісної державної зовнішньоекономічної 
політики (ЗЕП) та застосування логічно узгоджених з 
економічними перетвореннями механізмів державного 
регулювання у сфері зовнішньоекономічної діяльності 
(ЗЕД), що спрямовані на забезпечення соціально-
економічного розвитку через ефективне співробітництво 
у системі світового господарства.  

Аналіз основних макроекономічних показників 
зовнішньоекономічної діяльності за останні роки 
свідчить про значну асиметрію експортно-імпортних 
потоків, недосконалу структуру зовнішньоторговельних 
операцій, несприятливу світову цінову кон’юнктуру 
на традиційні товари українського експорту; 
зменшення іноземної інвестиційної активності. 
Необхідність формування стратегії у новій редакції 
викликано наступними причинами:  

 відсутність у реальності досконалої (справедливої) 
конкуренції внаслідок монопольного тиску великих 
національних підприємств, засилля імпортних 
товарів, відсутності попиту на національну 
продукцію тощо; 

 необхідність захисту національного ринку, 
обмеженість доступу до ринків інших країн, 
необхідність пошуку нових ринків (експорту та 
імпорту товарів, послуг, технологій, капіталу, праці);  

 підтримка в умовах зростання світової конкуренції та 
її конвергенції в економіки країн внутрішньої 
конкуренції як фактора формування економічного 
імунітету до світових викликів; 

 необхідність стимулювання підприємств 
(враховуючи тиск іноземних виробників і 
пригнічування національних виробників) до пошуку 
резервів підвищення ефективності господарювання 
та самостійного розвитку;  

 необхідність суспільного перерозподілу ресурсів у 
відповідності до факторів соціально-економічного 
розвитку (виправлення диспропорцій у розвитку 
регіонів, ініціювання і підтримка інноваційно-
технологічного розвитку підприємств як 
фундаментальної основи майбутнього розвитку 
країни) та наявність суспільно значущих сфер 
(фундаментальна наука, національна безпека тощо); 

 необхідність захисту: підприємств на етапі 
становлення – від надмірного тиску іноземних 
виробників, населення – від неякісних товарів, 
довкілля – від шкідливого впливу забруднюючих 
продуктів, що ввозяться на територію країни. 
На даний час у законах, стратегічних і програмних 

документах України немає єдиного системного 
(комплексного) підходу до вирішення питань, 
пов’язаних з формуванням та реалізацією 
зовнішньоекономічної політики України. Окремі 
питання реалізації зовнішньоекономічної політики в 
Україні регулюються Конституцією України, Законами 
України «Про зовнішньоекономічну діяльність», 
«Про основи національної безпеки України», 
Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки 
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна 
економіка, ефективна держава», Указом Президента 
України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 
2020», але зазначені у документах заходи здебільшого 
стосуються напрямів реформування внутрішньої 
політики держави. Такий підхід більш виправданий в 
умовах, коли тиск зовнішнього середовища може бути 
подоланий достатньо швидким розвитком 
національної економіки. Реалії сьогодення говорять 
про необхідність цілеспрямованого впливу держави 
на важливі складові політики держави, однією з яких 
є зовнішньоекономічна політика. У цьому контексті 
основними цілями Стратегії розвитку 
зовнішньоекономічної політики є : 
 формування економічних і інституційних умов для 

розвитку національного виробництва у напрямі 
якнайскорішого підйому імпортозаміщуючих та 
імпортозамінних виробництв; 

 посилення позицій національних виробників на 
внутрішньому ринку і розвиток потенційних 
можливостей виходу на зовнішні ринки на основі 
розвитку справедливої конкуренції; 
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 створення умов для якнайповнішого використання 
переваг процесу глобалізації та використання 
світових ресурсів і ринків для економічного розвитку 
держави і зростання добробуту населення країни. 
До основних завдань Стратегії розвитку 

зовнішньоекономічної політики на сучасному етапі 
слід віднести : 
– визначення стратегічних пріоритетів розвитку 

економіки та стратегічних товарних ринків; 
запровадити систему інформаційного забезпечення 
моніторингу стану зовнішнього середовища та 
контролю стану характеристик товарних потоків в 
Україні, аналізу та прогнозу їх змін; 

– забезпечення системного підходу до розробки 
заходів державного регулювання щодо формування 
конкурентоспроможності українських ринкових 
структур до рівня розвинутих зарубіжних країн через 
поступову трансформацію механізмів державного 
регулювання ЗЕД з обмежуючих у стабілізуючі, зі 
стабілізуючих у стимулюючі, стимулюючих у 
підтримуючі конкуренцію, а підтримуючих 
конкуренцію у активні інтеграційно-конкурентні, що 
дозволяє підібрати найбільш дієві, взаємно 
неконфліктні, взаємодоповнюючі й адаптивні 
інструменти державного регулювання у цій сфері; 

– удосконалення методологічних засади формування 
ЗЕП України, що спрямовують стратегічне 
управління на розвиток товарного ринку, на основі 
комплексної дії механізмів державного регулювання 
(митно-тарифних, нетарифних, інституційних, 
технологічних тощо) за принципом «планування за 
цілями й оцінювання за результатами», що дозволяє 

підвищити ефективність державного регулювання у 
сфері ЗЕД через гнучкість та своєчасність 
регуляторних заходів; 

– консолідувати зусилля усіх рівнів управління у 
реалізації ЗЕП, систематизувати, чітко розмежувати 
та закріпити функції, повноваження та 
відповідальність органів управління щодо 
досягнення поставленої мети та виконання завдань, 
координації дій всіх учасників управління, пошуку 
балансу інтересів та встановлення партнерських 
відносин держави і бізнесу; 

– дослідити ефективність використання переваг від 
участі України у міжнародній торгівлі за особливими 
правилами й умовами та провести грунтовний аналіз 
та врахування умов більш ефективного стратегічного 
партнерства з країнами світу та економічними 
угрупованнями та його використанням як фактору 
соціально-економічного розвитку України. 
Для вирішення поставлених завдань пропонується 

механізм реалізації Стратегії, що побудований на 
парадигмальній комбінації існуючих стратегій 
(протекціонізму, конкурентоспроможності, інтеграційної) 
на основі стимулювання розвитку підприємств за 
рахунок поступової трансформації механізмів 
державного регулювання ЗЕД: з обмежуючих у 
стабілізуючі, зі стабілізуючих у стимулюючі, зі 
стимулюючих у підтримуючі конкуренцію, а з 
підтримуючих конкуренцію у активні інтеграційно-
конкурентні. При цьому об’єктом регулювання є 
товарний ринок. Такий механізм включає 3 етапи 
(табл. 1.).  

Таблиця 1 
Механізм реалізації Стратегії зовнішньоекономічної політики України  

 Етап Стратегія Завдання Основні інструменти 
регулювання Об’єкти контролю 

1. Стратегія  
протекціонізму 

Захист національного 
виробництва з метою 
якнайскорішого підйому 
імпортозаміщуючих та 
імпортозамінних виробництв.  
Стратегія має підготувати 
економіко-технологічні та 
інституційні основи для 
впровадження стратегії 
конкурентоздатності 

– митні тарифи, спеціальні 
надбавки до ставок мита; 
– імпортні тарифні квоти, 
технічні стандарти до 
товарів низької якості; 
– державна цільова 
підтримка, що спрямована на 
розширення виробництв, 
запровадження 
ресурсозберігаючих 
технологій. 

– зміни у внутрішньому 
виробництві щодо 
зменшення витрат на 
виробництво, 
– зниження ціни за більш 
високої якості продукції,  
– напрями інноваційно-
технологічного розвитку 
підприємства 

2. 
Стратегія  

конкуренто-
спроможності 

посилення позицій національних 
виробників на внутрішньому 
ринку і розвиток потенційних 
можливостей виходу на 
зовнішні ринки 
Стратегія має підготувати 
економіко-правові основи для 
впровадження інтеграційної 
стратегії у відповідних напрямах 

– митні тарифи; 
державна цільова підтримка, 
що спрямована на 
впровадження інноваційних 
технологій, стандартизації за 
міжнародними правилами 

 зміни у якісних 
характеристиках товарів та 
умов виробництва, 
 дотримання 
міжнародних стандартів 
якості, витрати на участь у 
виставках, презентаціях 
тощо 

3. Інтеграційна 
стратегія 

посилення позицій національних 
виробників на внутрішньому 
ринку і розвиток потенційних 
можливостей виходу  
національних підприємств на 
зовнішні ринки 

– митні тарифи; 
– державна цільова 
підтримка, що спрямована на 
впровадження інноваційних 
технологій, стандартизації за 
міжнародними правилами 

зміни у тенденціях на 
зовнішніх ринках щодо 
товарних номенклатур, умов 
просування товарів, 
прогнозовані обсяги 
українських товарів для 
забезпечення потреб 
певного сегменту світового 
ринку 
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На першому етапі має застосовуватися стратегія 
протекціонізму. Разом із застосуванням політики 
протекціонізму необхідно впроваджувати державний 
механізм контролю за результатами захисних заходів на 
основі постійного моніторингу стану об’єктів впливу, 
аналізу і прогнозування результатів їх діяльності. 

На другому етапі має застосовуватися стратегія 
конкурентоспроможності, що побудована на основі 
стимулювання розвитку підприємств за рахунок 
збільшення обсягів конкурентної на національному 
ринку продукції та зменшення обсягів імпорту без 
застосування заходів кількісного обмеження. 
Стратегія має підготувати економіко-правові основи 
для впровадження інтеграційної стратегії у 
відповідних напрямах. Разом із застосуванням 
політики розвитку конкуренції необхідно 
впроваджувати державний механізм контролю за її 
станом та досліджувати напрями можливого його 
порушення. 

На третьому етапі має застосовуватися інтеграційна 
стратегія, завданням якої є посилення позицій 
національних виробників на внутрішньому ринку і 
розвиток потенційних можливостей виходу 
національних підприємств на зовнішні ринки. 
Впровадження активної інтеграційної політики 
передбачає розробку державою заходів щодо 
запобігання застосуванню адміністративних бар’єрів до 

товарів українського експорту, державної фінансової 
підтримки інноваційно-технологічного розвитку 
українських виробників експортоспроможної продукції. 

Реалізація Стратегії дасть змогу систематизувати 
заходи державного регулювання товарних ринків, що 
максимально враховуватимуть економічні умови 
діяльності суб’єктів ЗЕД та дозволить сформувати 
дієздатний інституціональний механізм. Застосування 
адаптивних підходів дозволить поєднати інтереси 
держави і суб’єктів господарювання у вирішенні 
пріоритетних завдань соціально-економічного 
розвитку країни. Зазначені дії певним чином 
інтегрують зусилля суспільства у напряму досягнення 
прогресивних змін у результатах ЗЕД. 

Висновки з даного дослідження та перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Стратегія 
формування і реалізації зовнішньоекономічної 
політики України має будуватись на новій 
парадигмальній комбінації існуючих стратегій. У 
зв’язку з високим рівнем динамічності соціально-
економічних процесів, які відбуваються в світі, 
необхідно розробити відповідний сучасний 
інструментарій, який би дав змогу швидко реагувати 
на зміни геополітичного простору, рефлекторно 
коригуючи комбінацію стратегій та механізмів її 
реалізації у напряму підвищення ефективності 
процесу управління.  
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СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ  

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ 
 

В статье отражены основные принципы формирования стратегии 
внешнеэкономической политики государства в направлении обеспечения действенности 
механизмов государственного управления на основе парадигмальной комбинации 
существующих стратегий. Для решения поставленных задач предлагается механизм 
реализации Стратегии, построенный на парадигмальной комбинации существующих 
стратегий (протекционизма, конкурентоспособности, интеграционной) на основе 
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стимулирования развития предприятий за счет постепенной трансформации механизмов 
государственного регулирования ВЭД: с ограничивающих в стабилизирующие, из 
стабилизирующих в стимулирующие, с стимулирующих в поддерживающие конкуренции, а 
из поддерживающих конкуренцию в активные интеграционно-конкурентные. При этом 
объектом регулирования является товарный рынок. Реализация Стратегии позволит 
систематизировать меры государственного регулирования товарных рынков, максимально 
учитывать экономические условия деятельности субъектов ВЭД и позволит сформировать 
дееспособный институциональный меха низм. Применение адаптивных подходов позволит 
совместить интересы государства и субъектов гос-вания в решении приоритетных задач 
социально-экономического развития страны. Ука-ные действия определенным образом 
интегрируют усилия общества в направлении достижения прогрессивных изменений в 
результатах ВЭД. Автор замечает стратегия формирования и реализации 
внешнеэкономической по-литики Украины должна строиться на новой парадигмальной 
комбинации существующих стратегий. В связи с высоким уровнем динамичности 
социально-экономических процессов, которые происходят в мире, необходимо разработать 
соответствующий современный инструментарий, который бы позволил быстро 
реагировать на изменения геополитического пространства, рефлекторно корректируя 
комбинацию стратегий и механизмов ее реализации в направлении повышения 
эффективности процесса управления. 

Ключевые слова: внешнеэкономическая политика, стратегия, механизмы реализации. 
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STRATEGY FORMATION AND IMPLEMENTATION OF FOREIGN ECONOMIC POLICY OF UKRAINE 

 
The article describes the basic principles of the strategy of foreign economic policy-ki States towards ensuring the 

effectiveness of the mechanisms of governance based on Parade gmalnoi combination of existing policies. To solve the 
problems posed by-me-proposed mechanism of implementation of the Strategy, built on the paradigm-belorussian 
combination of existing policies (protectionism, competitiveness, integral-diet) incentive-based enterprise development 
through progressive transfor-mation mechanisms of state regulation of foreign trade activities: from limiting in 
stabilizing of stabilizing a stimulating, challenging with a supporting game-competition and out of competition in 
supporting active integration and competitive. In this case, the object of regulation is the commodity market. 
Implementation of the Strategy will systematize the measures of state regulation of commodity markets, take into 
account economic conditions-Kie activities of foreign economic activity and will form a capable institution-tional fur 
ism. Application of adaptive approaches will allow to combine the interests of the State shall entities and state-tion in 
addressing the priorities of social and economic devel-opment of the country. Uka-WIDE actions in a certain way 
integrate the efforts of society to achieve on-board progressive changes in the results of FEA. The author observes 
stratum-ergy of formation and implementation of foreign economic policy in Ukraine should be based on a new 
paradigm combination of existing policies. Due to the high-Din michnosti socio-economic processes that occur in the 
world, you must insert the appropriate Botha modern tools that would allow a reagent-ment quickly to changes in the 
geopolitical space, reflexively adjusting combination of strategies and mechanisms for its implementation in the 
direction of improving the efficiency of management process. 

Keywords: foreign economic policy, strategy, implementation mechanisms. 
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ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ 
ПЛАНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ 
 
 

У статті розкрито зарубіжний досвід планування економічного розвитку регіонів в 
різних країнах. Наведені умови використання в Україні зарубіжного досвіду соціально-
економічного розвитку. Зміст планів розвитку в кожній країні різний i визначається 
термінами, на які вони розробляються, сукупністю об’єктів планування, рівнем планування, 
національними традиціями. Так, у Японії переважають плани розвитку окремих територій 
(план реконструкції Японських островів) i сфер народного господарства (науково-технічні 
програми). У США планування охоплює фінансово-бюджетну сферу. Для Швеції, Норвегії та 
Голландії характерним є короткотермінове кон’юнктурне планування розвитку. 
Наголошено що на використання в Україні зарубіжного досвіду соціально-економічного 
розвитку існують дещо полярні погляди. Очевидно, в процесі переходу до нової економічної 
моделі потрібно насамперед зважати на умови й особливості існування країни, керуватись 
опрацьованою програмою суспільного розвитку. Орієнтація суспільного розвитку на 
регульовану планово-ринкову економіку висуває необхідність максимально 
використовувати прогресивний зарубіжний досвід. Зроблено акцент на політичну 
ситуацію й рівень довіри населення заходам, що запроваджуються. Досвід багатьох країн 
(наприклад Швеції) показує, що першочергове значення має віра населення у правильність 
окреслених заходів, у реальність можливості виведення країни з кризи. В результаті 
можна вживати непопулярні заходи, які мають негайний ефект, але в найближчій 
перспективі будуть продуктивними. Такий комплексний підхід до розв'язання подібних 
завдань важливий і для нашої країни. 

Також розкриті різні думки науковців щодо застосування досвіду планування 
економічного розвитку регіонів. Показано що в Україні масштаби державного 
регулювання можуть бути набагато ширшими, ніж у традиційно ринкових країнах. 
Однак це не означає, що можна відкинути зарубіжний досвід. Навпаки, його потрібно 
всебічно вивчати і водночас робити певні висновки. Поєднання цілей регіональної 
політики з іншими пріоритетами в єдину державну стратегію - мета кожної 
демократичної держави. 

Ключові слова: соціально-економічний розвитку регіону, регіональна політика, 
принципами регіональної політики. 

 
 

Постановка проблеми. Сучасній економіці 
особливе місце займають процеси локальної 
інституціоналізації, успішність розвитку яких значною 
мірою залежить від організації стратегічного планування. 

На сьогоднішній день більшість розвинених країн 
пов’язує довгострокове соціально-економічний розвиток 
з переходом на шлях інноваційної інституціоналізації. 
При цьому використання теорії інститутів дозволяє 
вирішити широкий спектр завдань: домогтися 
збільшення інвестиційної та інноваційної 
привабливості регіону, поліпшити інфраструктуру 
підготовки кадрів, підвищити ефективність взаємодії 
регіонів між собою, а також центру та бізнесу з 
владою, підвищити зайнятість населення, збільшити 
податкові надходження до бюджетів усіх рівнів 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми розвитку регіону викликають великий 
теоретичний і практичний інтерес. Всі допоміжні і 
забезпечують стратегічне планування інститути на 
Заході вже створені і ефективно функціонують. В 
Україні ж поки не існує ефективного інституту 
стратегічного планування, тому як на даний момент 
практично влади не зважають на даній необхідністю. 
Такі питання як: регіональний розвиток, його 
принципи, прогнозування у формуванні стратегій 
регіонального розвитку, їх ефективність та ін., 
висвітлені в роботах наступних авторів: Я. А. Жаліло, 
Т. А. Береговой, Ю. Н. Гладкий, Михасюк,  
Ю. В. Наврузов, Н. І. Сидяшкін, Д. М. Стеченко.  
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Мета статті – дослідити зарубіжний досвід 
планування соціально-економічного розвитку регіонів та 
обргунтувати умови використання досвіду для України. 

Виклад основного матеріалу. 
Світовий досвід свідчить, що в умовах 

трансформаційних процесів найбільш ефективною є 
державна регіональна політика компромісу між 
вирівнюванням рівнів соціально-економічного розвитку 
регіонів, в тому числі депресивних територій, та 
стимулюванням тих регіонів, які швидше 
пристосовуються до нових умов існування.  

Щодо використання в Україні зарубіжного досвіду 
соціально-економічного розвитку існують дещо 
полярні погляди. Очевидно, в процесі переходу до 
нової економічної моделі потрібно насамперед 
зважати на умови й особливості існування країни, 
керуватись опрацьованою програмою суспільного 
розвитку. Орієнтація суспільного розвитку на 
регульовану планово-ринкову економіку висуває 
необхідність максимально використовувати 
прогресивний зарубіжний досвід. 

Багато економічно розвинених країн світу в різні 
часи потрапляли в надзвичайно складні ситуації. 
Деякі з них постраждали від наслідків війни (Японія, 
Німеччина), на інших позначились особливості 
політичної структури (Іспанія, Португалія), а також 
специфіка історичного розвитку (Південна Корея, 
Бразилія, Туреччина,). Кожна з цих країн шукала 
виходу з несприятливого економічного становища 
власним шляхом. Однак слід зазначити, що є й спільні 
моменти. Насамперед це глибокий аналіз, науковий 
розрахунок, об’єктивне та всебічне оцінювання стану 
справ в економіці, соціальній сфері, виявлення 
факторів, що зумовлюють економічні труднощі.  
В результаті був визначений реальний стан справ у 
виробництві, ступінь диспропорцій, була дана оцінка 
реальним можливостям виходу з кризової ситуації, 
що в підсумку привело до вирішення багатьох 
проблем соціально-економічного розвитку [6, с. 382]. 

В Європейському Союзі питанням регіональної 
політики увага приділяється з 50-х років ХХ століття.  

У рамках регіональної політики Європейського 
Союзу існують програмні завдання, які спрямовані на 
покращання ситуації в регіонах. До них можна 
віднести [3, с. 203]:  
1) сприяння розвитку та структурному вирівнюванню 

відсталих регіонів;  
2) трансформація регіонів, що потерпають від 

промислового спаду;  
3) стимулювання розвитку та структурного 

вирівнювання сільських районів;  
4) стимулювання розвитку та структурного 

вирівнювання північних районів.  
Поєднання цілей регіональної політики з іншими 

пріоритетами в єдину державну стратегію – мета 
кожної демократичної держави. Створення механізму 
взаємодії та партнерства влади, бізнесу й 
громадськості – світовий досвід, втілений в життя 
інститутами Європейського Союзу, інтеграцію до 
якого проголошено пріоритетним завданням української 
державної політики. Тому Україні потрібно використати 
досвід регіонального управління країн ЄС, де було 

знайдено найоптимальніший шлях здолання 
економічних протиріч та проблем.  

Основними принципами регіональної політики ЄС, 
що цілком прийнятні для умов України, є [5, с. 121]: 
концентрація фінансових ресурсів у регіонах, які 
цього найбільше потребують, використання 
програмового підходу до розвитку регіонів замість 
проектного, партнерство і співробітництво різних 
суспільних секторів на рівнях управління від 
національного до місцевого, принципи додатковості 
фінансування та субсидіарності.  

Формуючи свою стратегію регіонального 
розвитку, ЄС протягом уже понад 40 років і особливо 
у 90-ті роки намагається формувати таку стратегію 
регіонального розвитку, яка б базувалася на наявних 
можливостях і за допомогою якої можна було б 
посилити конкурентоспроможність регіонів та 
паралельно покращити стан соціально-економічного 
розвитку регіону.  

Зарубіжний досвід державного регулювання 
економіки характеризується активним використанням 
планування як форми управління стихійністю 
ринкових процесів. 

Після другої світової війни планування економіки 
поширилося в країнах Західної Європи – Франції, 
Норвегії, Голландії, а у 1960 роки економічні плани 
складалися в Бельгії, Швеції, Італії, Японії та 
Великобританії. 

Узагальнюючи досвід зарубіжних країн, відзначимо 
низку характерних ознак у їхній плановій діяльності. 

По-перше, спостерігаються значні відмінності в 
термінології: у Франції індикативні плани, в Норвегії – 
п’ятирічні та річні плани i національні бюджети, в 
Японії — довготермінові плани, в США — бюджетні i 
фінансові плани, в країнах ЄС — стратегічні плани. 

По-друге, в більшості країн створені спеціальні 
служби (комісії, департаменти, відділи) для здійснення 
функцій планування, прогнозування i програмування. 

По-третє, конкретність планових розробок у 
різних країнах різна i залежить від частки державного 
сектора в національній економіці. 

Поняття «планування розвитку регіонів» домінує в 
сучасній ринковій економіці i асоціюється з 
принципами ведення економіки. Сучасні плани 
розвитку розробляються i ґрунтуються на традиційних 
індикативних планах. Вони поєднують кон’юнктурні i 
структурні аспекти діяльності держави. Це досягається 
завдяки соцiально-економiчному прогнозуванню, 
індикативному плануванню i короткотерміновому 
державному регулюванню. 

У країнах із ринковою економікою нагромаджено 
багатий інструментарій застосування підприємствами, 
організаціями, усіма товаровиробниками ринкового 
механізму. Він постійно вдосконалюється і 
пристосовується до потреб розвитку економіки, умов 
залучення кожної країни до міжнародного поділу праці. 

Зміст планів розвитку в кожній країні різний i 
визначається термінами, на які вони розробляються, 
сукупністю об’єктів планування, рівнем планування, 
національними традиціями. Так, у Японії переважають 
плани розвитку окремих територій (план реконструкції 
Японських островів) i сфер народного господарства 
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(науково-технічні програми). У США планування 
охоплює фінансово-бюджетну сферу. Для Швеції, 
Норвегії та Голландії характерним є короткотермінове 
кон’юнктурне планування розвитку. 

Нарешті, потрібно враховувати політичну ситуацію 
й рівень довіри населення заходам, що запроваджуються. 
Досвід багатьох країн (наприклад Швеції) показує, що 
першочергове значення має віра населення у 
правильність окреслених заходів, у реальність можливості 
виведення країни з кризи. В результаті можна вживати 
непопулярні заходи, які мають негайний ефект, але в 

найближчій перспективі будуть продуктивними. 
Такий комплексний підхід до розв’язання подібних 
завдань важливий і для нашої країни. 

Існують моделі, в яких взаємовідносини між 
плануванням i регулюванням розглядаються як 
паралельні, взаємодоповнюючі. Проблеми, які не 
можуть реалізуватися з допомогою регулювання, 
розв’язуються в процесі планування i навпаки  
[4, с.78]. 

Схема взаємовідносин державного планування та 
регулювання економіки відображена на рис. 2.1.  

 
Рис. 2.1 Схема взаємовідносин державного планування та регулювання економіки 

 

Для країн з перехідною економікою характерною є 
модель переходу від директивного, адміністративного 
до індикативного планування, з якого виходять 
пропозиції щодо розвитку окремих сфер, секторів, 
визначаються пропорції.  

При такій моделі планування не входить до 
системи державного регулювання соціально-
економічним розвитком регіонів i розглядається 
паралельно з ним у складі функцій державної влади та 
центрального економічного органу. 

Більш ефективною є модель, де планування 
розглядається як засіб регулювання в поєднанні з 
іншими інструментами регулювання. Структура і 
організаційні форми системи регулювання соціально-
економічним розвитком регіонів регулюються i 
державою і ринком Місце, яке займає планування в 
системі держаного регулювання соціально-
економічним розвитком відображено на рис. 2.2  
[29, с.81] 

 
 

Рис. 2.2 Місце планування в системі регулювання соціально-економічним розвитком 
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Питання планування покликана розв’язувати 
держава, використовуючи механізм видачі 
виробникам спеціальних державних замовлень, які 
мають для підприємств і фірм пріоритетний характер, 
оскільки в умовах жорсткої конкуренції на ринку 
забезпечують постійність капіталовкладень. Можливе 
також пряме стимулювання замовлень через пільгове 
ціноутворення, оподаткування і кредитування. 

Дуже важливим є той факт, що індикативний план 
має велике значення і для територій. Ухвалений 
парламентом, він є орієнтиром для укладення 
договорів з регіонами, департаментами та комунами 
щодо матеріальних і фінансових аспектів їх розвитку, 
зокрема отримання з центрального бюджету субсидій 
і дотацій. А від цього, своєю чергою, безпосередньо 
залежить характер бюджетної політики на місцях: 
чим більше субсидій, тим менше потрібно залучати 
власні фінансові джерела і навпаки. 

Дедалі тісніше зближення національних ринків 
країн з розвиненими ринковими відносинами 
зумовило необхідність переходу від індикативного 
планування до стратегічного. За допомогою 
стратегічного планування визначають шляхи, якими 
належить іти суспільству, вирішують, на яких ринках 
краще діяти, якою технологією оволодівати в першу 
чергу, в який спосіб забезпечувати соціальну єдність 
країни, на який сектор економіки й суспільні 
структури при цьому варто спиратися. 

У Франції стратегічні плани (а також поточні 
прогнози) формує генеральний комісаріат із 
планування, котрий підпорядкований безпосередньо 
прем'єр-міністрові. Його робота передбачає глибокий 
багатоаспектний аналіз господарських процесів як у 
країні, так і за її межами. Для цього комісаріат 
отримує необхідну інформацію від усіх вітчизняних 
підприємств і організацій. 

Приватні підприємства не зобов'язані надавати 
будь-які відомості органам управління, крім тих, що 
містяться в деклараціях про доходи: товарообіг, 
інвестиції та фінансові результати. Однак ті, що 
зацікавлені в отриманні державних замовлень і 
пов'язаних з ними фінансових і кредитних пільг, 
надсилають комісаріату так звані повідомлення про 
наміри з прогнозними даними щодо майбутнього 
розвитку виробництва (при цьому комісаріат має 
дотримуватися комерційної таємниці). Для державних 
підприємств немає жодних обмежень щодо отримання 
статистичних даних [7, с.48]. 

У країнах із соціальною ринковою економікою, на 
яку орієнтується Україна, повноваження держави з 
економічного регулювання ще ширші. 

Федеративна Республіка Німеччина – класична 
країна із соціальним ринковим господарством, де 
державним механізмом регулювання охоплено нині 
майже половину створюваної валової внутрішньої 
продукції та більше половини зайнятих у народному 
господарстві. Варто нагадати, що статистика 
Федеративної Республіки Німеччини ураховує лише 
ті сфери економіки, де рівень державного 
регулювання найвищий, і лишає поза увагою галузі з 
низьким рівнем державного втручання та галузі, що 
регулюються опосередковано. 

Саме через це можна зауважити, що різні завдання 
регіональної політики потребують певної форми 
державного втручання: прямого адміністративного, з 
одного боку, і суто економічного впливу – з іншого.  
З огляду на це в системі державного регулювання 
можна виокремити два рівні: ринково-організаційний 
і фінансовий. 

Особливість системи управління японською 
економікою порівняно із США та європейськими 
ринковими країнами полягає в якнайактивнішому 
втручанні держави у процеси економічного розвитку 
країни, створенні чіткої взаємодії державних органів і 
приватного сектору економіки, швидкому і 
цілковитому врахуванні інтересів споживача. 
Особливо високим є рівень державного впливу на 
розвиток фінансово-кредитної системи. 

В економіці Японії є кілька вартих уваги 
положень, що могли б зацікавити Україну. Форми 
фінансово-кредитного впливу в Японії розглядаються 
не як грошове забезпечення завчасно визначених 
планових витрат, а по суті становлять зміст 
своєрідного державного планування і прогнозування. 
Японські економісти постійно наголошують: потрібно 
поетапно усувати пряме державне втручання, тоді як 
регулювання до певної міри є обов'язковим.  

Досвід Японії показує, що в умовах відбудови 
економіки й формування ринкового середовища 
великого значення набуває промислова політика з 
розвитку обраних пріоритетних галузей. Пошук таких 
галузей має відбуватися на основі всебічного 
вивчення можливостей і потреб економіки. 
Ефективним є принцип поєднання самоокупності та 
явної самостійності державних підприємств. Одним з 
основних уроків, що Україна може винести з досвіду 
Японії, є необхідність розробки і запровадження 
жорсткої та ефективної економічної політики. 
Ефективність такої політики залежить як від 
правильного вибору її напрямків і засобів, так і від 
жорсткості її застосування. 

У країнах Заходу при відпрацюванні моделей 
регіонального розвитку використовують ринкову 
модель регіональної політики, яка пройшла три 
методологічні етапи. Перший - невідкладна допомога 
кризовим регіонам, яка переважала в 20 – 40-і роки. 
Другий – міжрегіональний перерозподіл 
економічного зростання з орієнтацією на 
збалансований регіональний розвиток (50 – 70-і роки). 
Третій – реструктуризація регіонів, яка спирається на 
концепцію сталого розвитку і орієнтована на 
максимальне використання внутрішнього потенціалу 
кожного регіону. На сьогодні формується новий етап 
саморозвитку на базі врахування інтересів регіонів та 
покладання відповідальності за їх розвиток на місцеву 
владу [3, с.721]. 

Виходячи з вищенаведеного можна засвідчити те, 
що практика здійснення регіональної політики в 
зарубіжних державах базується на таких цілями,  
по-перше, створення єдиного економічного простору 
та забезпечення економічних, соціальних, правових та 
організаційних основ державності. По-друге, відносне 
вирівнювання умов соціально-економічного розвитку 
регіонів. По-третє, пріоритетний розвиток регіонів, 
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що мають важливе стратегічне значення для держави. 
По-четверте, максимальне використання природно-
ресурсних особливостей регіонів. По-п’яте, 
екологізація регіонального природокористування, 
комплексний екологічний захист регіонів [2, с.40]. 

Висновки. Отже, для України функціонування 
державного механізму регулювання соціально-
економічним розвитком регіонів є необхідною 
умовою переходу до ринкової системи ведення 
господарства. Можливо, в Україні масштаби 
державного регулювання можуть бути набагато 
ширшими, ніж у традиційно ринкових країнах. Однак 
це не означає, що можна відкинути зарубіжний 
досвід. Навпаки, його потрібно всебічно вивчати і 
водночас робити певні висновки. Поєднання цілей 
регіональної політики з іншими пріоритетами в єдину 
державну стратегію – мета кожної демократичної 
держави. Створення механізму взаємодії та 
партнерства влади, бізнесу й громадськості – світовий 
досвід, втілений в життя інститутами Європейського 
Союзу, інтеграцію до якого проголошено пріоритетним 
завданням української державної політики [1, с.103]. 

Як відомо, Україна тільки накопичує досвід 
вирішення проблем місцевого і регіонального 
розвитку. Але, враховуючи те, що інтеграція України 

до європейських структур неможлива без вироблення 
та реалізації такої моделі управління регіонами, яка б 
відповідала принципам регіональної політики 
Європейського Союзу, сприяла б становленню нових 
форм співпраці між центром і регіонами, 
внутрішньому міжрегіональному співробітництву та 
міжнародній співпраці територій.  

Тому зарубіжний досвід свідчить, що глобалізація, 
економічні, технологічні, екологічні та демографічні 
тенденції розвитку країн вимагають своєчасного 
реагування органів влади щодо зміни політики, 
стратегії і тактики діяльності з метою забезпечення 
розвитку економіки, росту добробуту громадян. 
Власне досвід Європи, досвід країн Європи показує 
таку тенденцію, таку динаміку щодо зміни їхньої 
регіональної політики в умовах, коли ситуація 
навколишня змінюється і необхідно шукати нових 
інструментів, нових підходів.  

Отже, незаперечним стає той факт , що Україні 
потрібно використати досвід регіонального 
управління країн ЄС, де було знайдено 
найоптимальніший шлях здолання економічних 
протиріч та проблем. Формуючи власну національну 
модель управління соціально-економічним розвитком 
регіонів можна забезпечити поєднання плану i ринку. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В УКРАИНЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ПЛАНИРОВАНИЯ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 
 

В статье раскрыто зарубежный опыт планирования экономического развития регионов в разных странах. 
Приведенные условия использования в Украине зарубежного опыта социально-экономического развития. 
Содержание планов развития в каждой стране разный i определяется сроками, на которые они 
разрабатываются, совокупностью объектов планирования, уровнем планирования, национальными 
традициями. Так, в Японии преобладают планы развития территорий (план реконструкции Японских 
островов) i сфер народного хозяйства (научно-технические программы). В США планирование охватывает 
финансово-бюджетной сфере. Для Швеции, Норвегии и Голландии характерно краткосрочное конъюнктурное 
планирования развития. Отмечено что на использование в Украине зарубежного опыта социально-
экономического развития существуют несколько полярные взгляды. Очевидно, в процессе перехода к новой 
экономической модели нужно прежде учитывать условия и особенности существования страны, 
руководствоваться проработанной программой общественного развития. Ориентация общественного 
развития на регулируемую планово-рыночную экономику выдвигает необходимость максимально использовать 
прогрессивный зарубежный опыт. Сделан акцент на политическую ситуацию и уровень доверия населения 
мерам, которые вводятся. Опыт многих стран (например Швеции) показывает, что первостепенное значение 
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имеет вера населения в правильность определенных мероприятий, в реальность возможности вывода страны 
из кризиса. В результате можно употреблять непопулярные меры, которые должны немедленный эффект, но 
в ближайшей перспективе будут продуктивными. Такой комплексный подход к решению подобных задач 
важен и для нашей страны. 

Также раскрыты различные мнения ученых по применению опыта планирования экономического развития 
регионов. Показано что в Украине масштабы государственного регулирования могут быть гораздо шире, чем 
в традиционно рыночных странах. Однако это не означает, что можно отбросить зарубежный опыт. 
Напротив, его нужно всесторонне изучать и одновременно делать определенные выводы. Сочетание целей 
региональной политики с другими приоритетами в единую государственную стратегию - цель каждого 
демократического государства. 

Ключевые слова: социально-экономическое развития региона, региональная политика, принципами 
региональной политики. 
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USE IN UKRAINE INTERNATIONAL EXPERIENCE PLANNING  

OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS 
 

The article deals with foreign experience in planning economic development of regions in various countries. These 
terms of use in Ukraine foreign experience of social and economic development. The content of development plans in 
each country is different i is determined by the period for which they are developed, a set of objects of planning, level of 
planning, national traditions. For example, in Japan, is dominated by territorial development plans (plan for the 
reconstruction of the Japanese islands) i spheres of the economy (scientific and technical programs). In the US plan 
covers fiscal sphere. For Sweden, Norway and the Netherlands is characterized by short-term opportunistic 
development planning. It is noted that the use of Ukrainian foreign experience of social and economic development, 
there are several polar views. Obviously, the process of transition to a new economic model, we must first consider the 
conditions and characteristics of the country's existence, guided-designed program of social development. Orientation 
of social development for the regulated planned market economy raises the need to maximize the use of advanced 
foreign experience. Emphasis on the political situation and the level of public confidence in the measures that are 
introduced. Experience in many countries (eg Sweden) shows that it is paramount faith in the correctness of the 
population of certain activities, in reality the possibility of bringing the country out of the crisis. As a result, you can 
use the unpopular measures that must be an immediate effect, but in the short term will be productive. Such a 
comprehensive approach to solving such problems is important for our country.Also disclosed are various opinions of 
scientists on the use of planning experience of regional economic development. It is shown that in Ukraine the scale of 
state regulation may be much wider than in the traditional market countries. However, this does not mean that you can 
drop the foreign experience. On the contrary, it should be thoroughly studied and at the same time make certain 
conclusions. The combination of regional policy with other priorities in a unified state policy - the goal of every 
democratic state. 

Keywords: socio-economic development, regional policy, regional policy principles. 
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МЕХАНИЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ 

 
 

В статті проаналізовано механізми забезпечення державної соціальної безпеки, що 
витікає з забезпечення економічного, а разом з ним і соціального розвитку України, та 
вимагає орієнтації усіх суспільних процесів на людину з її потребами щодо духовного, 
фізичного вдосконалення та забезпечення матеріального достатку на прийнятному 
рівні, що повинно визначати стратегію соціально-економічного розвитку за напрямом 
формування соціально орієнтованої ринкової економіки. Відповідно до цього соціальна 
безпека є одночасно і зв'язком, і ареною зіткнення політичних та економічних проблем, 
щодо соціального розвитку. Саме тому забезпечення необхідного рівня соціальної 
безпеки потребує виявлення важливіших зв'язків і взаємозалежностей в сучасному 
житті суспільства, що виступають об'єктом цілеспрямованого впливу з метою 
підвищення рівня безпеки суб'єктів господарювання, наданню даним процесам 
системного характеру. Роль держави проявляється ще і в тому що сам хід процесів 
сучасного соціально-економічного саморозвитку не гарантує не тільки скоординованих 
дій в сфері забезпечення безпеки, але і встановлення суспільно-необхідних цілей 
використання відповідних механізмів. Без зовнішнього регулюючого впливу цільова 
спрямованість механізму безпеки носить ситуативний характер, виражаючи переважно 
тактичні пріоритети окремих суб'єктів соціально-економічної системи. Тому ключова роль 
держави полягає, передусім, в задані вектора забезпечення безпеки, системи узгоджених 
цілей, які б розділялися всіма господарюючими суб'єктами як цілі здійснення власної 
соціально-економічної діяльності. Базою таких регулюючих впливів виступає узгодження 
соціально-економічних інтересів. За сучасних умов система безпеки набуває юридичної 
форми закріплення особливостей, цілей і задач діяльності по забезпеченню соціально-
економічної безпеки. У категоріях системи безпеки держава прагне формалізувати 
діяльність по формуванню належного рівня розвитку соціально-економічної сфери, 
законодавче закріпити її як одну з найважливіших функцій в сучасних умовах. 

Ключові слова: державні механізми, державна соціальна безпека, державна політика.  
 
 

Постановка проблеми Розвиток науки і 
технологій опосередковано впливає на зміни і 
перетворення соціально-економічних інститутів через 
технолого-економічні (спеціалізація, кооперування) та 
організаційно-економічні відносини. Відсутність в 
Україні прогресивних зрушень у сфері науки 
внаслідок недостатнього інституційного забезпечення 
та несформованості раціональних форм управління 
економікою призвели по погіршення соціального 
стану 90 % населення. Дослідження механізмів 
забезпечення соціальної безпеки в рамках єдиного 
концептуального підходу вимагає розгляду напрямків 
та умов ефективного впливу на рівень соціальної 
безпеки. Розкриття суті процесів забезпечення 
державної соціальної безпеки є необхідною умовою 
побудови цілеспрямованої практичної діяльності в 
сфері формування стану безпеки суспільства, держави 
та особистості, тому можна стверджувати, що саме в 
ході реалізації діяльності по забезпеченню 

економічної безпеки виявляється її безпосередній 
зв’язок з реальними процесами економічного життя.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Проблема механізмів забезпечення державної соціальної 
безпеки активно досліджується представниками 
різних напрямків і шкіл сучасної науки державного 
управління науки [1, 2, 3, 4, 5]. Протягом останнього 
десятиліття її розглядають українські вчені в 
широкому діапазоні питань, що обумовлюють 
соціальну безпеку або заперечують її. Водночас 
бракує досліджень окресленої проблеми в аспекті 
методології забезпечення соціальної безпеки, тому 
подальше методологічне обґрунтування сучасного 
механізму забезпечення державної соціальної безпеки 
країни є актуальним і практично значущим. 

Мета і завдання дослідження дослідити та 
проаналізувати механизми забезпечення державної 
соціальної безпеки в Україні 
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Виклад основного матеріалу У ході з’ясування 
сутності механізмів забезпечення соціальної безпеки 
слід враховувати ряд наступних положень. По-перше, 
забезпечення соціальної безпеки є організованою, 
цілеспрямованою діяльністю. По-друге, ключовим 
критерієм процесу забезпечення соціальної безпеки є 
захист національних інтересів. По-третє, забезпечення 
соціальної безпеки носить характер комплексної 
діяльності, що одночасно охоплює різні сфери як 
власно соціальної так і економічної, політичної та 
інших видів активності (фінансову, енергетичну, 
працересурсну, продовольчу, екологічну, техногенну, 
науково-технологічну, зовнішньоекономічну і т. ін.). 
По-четверте, ключова роль в забезпеченні безпеки 
соціальної сфери належить державі.  

Забезпечення необхідного рівня соціальної 
безпеки потребує виявлення важливіших зв'язків і 
взаємозалежностей в сучасному житті суспільства, що 
виступають об’єктом цілеспрямованого впливу з метою 
підвищення рівня безпеки суб'єктів господарювання, 
наданню даним процесам системного характеру.  

За сучасних умов система безпеки набуває 
юридичної форми закріплення особливостей, цілей і 
задач діяльності по забезпеченню соціально-
економічної безпеки. У категоріях системи безпеки 
держава прагне формалізувати діяльність по 
формуванню належного рівня розвитку соціально-
економічної сфери, законодавче закріпити її як одну з 
найважливіших функцій в сучасних умовах. Однак, на 
нашу думку, розгляд тільки формальної сторони 
процесів забезпечення безпеки, юридичних форм їх 
прояву невиправдано звужує об'єкт дослідження даної 
проблеми. Побудова системи забезпечення безпеки і її 
юридична констатація визначається передусім 
особливостями виробничих відносин в суспільстві. 
Тому об’єктивною основою забезпечення соціальної 
безпеки виступають процеси що протікають в 
економічному базисі. Сукупність таких процесів є 
результатом дії механізму забезпечення соціально-
економічної безпеки. Зазначимо, що і в ході аналізу 
механізму забезпечення безпеки не можна повністю 
абстрагуватися від його юридичних форм і 
організаційно-правових проявів, однак їх доцільно 
розглядати в даному контексті як необхідний 
компонент регулювання соціально-економічного 
життя, елемент організаційно-управлінських відносин 
[4, с.89].  

Механізм забезпечення соціальної безпеки – це 
система організаційно-економічних і правових заходів 
по запобіганню соціально-економічним загрозам, що 
включає в себе наступні елементи: об'єктивний і 
всебічний моніторинг економіки і суспільства з 
метою виявлення і прогнозування внутрішніх і 
зовнішніх загроз соціальної безпеки; вироблення 
гранично допустимих значень соціально-економічних 
показників, недотримання яких приводить до 
нестабільності і соціальних конфліктів; діяльність 
держави по виявленню і попередженню внутрішніх і 
зовнішніх загроз безпеки соціальної сфери. Як основу 
механізму забезпечення соціальної безпеки слід 
розглядати сукупність об'єктивних залежностей і 
зв'язків між явищами і процесами соціально-

економічного життя в їх саморозвитку і саморуху. 
Тому механізм забезпечення безпеки здатний динамічно 
змінюватися, носити адаптивний характер, тобто 
адекватно відображати зміни у виробничих 
відносинах та продуктивних силах суспільства. 
Нарівні з наявністю об'єктивних процесів соціального 
життя в своїй основі, механізм забезпечення 
соціальної безпеки випробовує на собі вплив 
суб'єктивних чинників. Останнє твердження означає 
наявність взаємозв'язку не лише з процесами 
економічного базису, але і надбудовними 
відносинами, особливо в частині формалізації 
механізму безпеки відповідно до цілей, задач, 
ідеології суспільного розвитку.  

В структурі механізму забезпечення соціальної 
безпеки слід виділити наступні підсистеми в рамках 
єдиного механізму:  

●підсистема самозабезпечення необхідних 
параметрів соціальної взаємодії і розвитку; 

●підсистема державного регулювання стану 
соціальної безпеки. 

Механізм забезпечення соціальної безпеки 
здатний ефективно функціонувати лише при 
виконанні ряду вимог:  

●комплексність, тобто необхідність обліку всіх 
напрямів і форм прояву відносин що впливають на 
стан безпеки;  

●системність, тобто врахування як внутрішніх 
взаємозв'язків і взаємозалежності, так і зовнішніх 
чинників, як елементів соціально-економічного 
простору більш високого рівня, що з одного боку 
накладають певні обмеження на функціонування 
механізму соціальної безпеки, а з іншого відкриває 
додаткові можливості для його більш ефективної 
побудови;  

●варіантність (альтернативність), тобто виявлення 
і обґрунтування декількох варіантів вирішення 
протиріч, розрахунку траєкторій соціально-
економічного розвитку в рамках функціонування 
єдиного механізму забезпечення економічної безпеки;  

●безумовний пріоритет вирішення задач і 
здійснення заходів направлених на збереження 
здоров'я і життя людини, підтримки нормальних умов 
її існування; 

●прийнятний ризик, тобто реалізації доступних 
заходів, направлених на захист людини в ринковому 
середовищі і недопущення подолання граничних 
ситуацій;  

Необхідним представляється розгляд структурних 
компонентів що відносяться до складу механізму 
забезпечення соціальної безпеки. Охарактеризуємо 
основні з них.  
1. Моніторинг являє собою інформаційно-аналітичну 

систему спостережень за динамікою показників 
соціально-економічної безпеки країни. Така робота 
проводиться в багатьох країнах світу. Однак для 
України вона має особливе значення в зв'язку з 
тим, що перехідна економіка характеризується 
цілим рядом серйозних диспропорцій та протиріч і 
гострою недостачею ресурсів, надмірною 
нестійкістю соціальних показників. У зв'язку з цим 
зростає роль і вимоги до державної статистики, її 
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об’єктивності, компетентності і масштабності обхвату 
об’єктів спостереження, якості інформації і т.ін.  
[2, с.34] 

2. Діяльність по запобіганню загрозам соціальної 
безпеки і відшкодуванню понесених збитків, 
пов'язаних з перевищенням граничних значень по 
тих або інших показниках безпеки.  

3. Найважливішим структурним елементом механізму 
забезпечення економічної безпеки суспільства є 
діяльність держави по виявленню і попередженню 
внутрішніх і зовнішніх загроз безпеки соціальної 
сфери. Найбільш типовими напрями державної 
діяльності в цьому напряму є:  

 виявлення випадків, коли фактичні або прогнозні 
параметри економічного розвитку відхиляються 
від граничних значень соціальної безпеки; 
розробка комплексних державних заходів по 
виходу країни із зони небезпеки;  

 організація роботи по реалізації комплексу заходів 
з метою подолання або недопущення виникнення 
загроз соціальної безпеки;  

 експертиза рішень, що приймаються з фінансових, 
і господарських питань з позиції соціальної 
безпеки. (Законодавчі і інші нормативні правові 
акти обов'язково повинні пройти експертизу на 
предмет соціальної безпеки);  

 організація системи контролю за виконанням 
заходів по усуненню загроз соціальної безпеки.  
З цих позицій соціальну безпеку правомірно 

розглядати не тільки як захищеність національних 
інтересів, але і готовність і здатність держави 
створювати механізми реалізації і захисту національних 
інтересів, розвитку вітчизняної економіки, підтримки 
соціально-політичної стабільності суспільства [3, с.57].  

Роль держави проявляється ще і в тому що сам хід 
процесів сучасного соціально-економічного саморозвитку 
не гарантує не тільки скоординованих дій в сфері 
забезпечення безпеки, але і встановлення суспільно-
необхідних цілей використання відповідних механізмів. 
Без зовнішнього регулюючого впливу цільова 
спрямованість механізму безпеки носить ситуативний 
характер, виражаючи переважно тактичні пріоритети 
окремих суб’єктів соціально-економічної системи. 
Тому ключова роль держави полягає, передусім, в 
задані вектора забезпечення безпеки, системи 
узгоджених цілей, які б розділялися всіма 
господарюючими суб'єктами як цілі здійснення 
власної соціально-економічної діяльності. Базою 
таких регулюючих впливів виступає узгодження 
соціально-економічних інтересів. Саме узгодження 
інтересів є основою побудови механізму забезпечення 
соціальної безпеки, його найважливішим принципом. 
Свої характерні риси механізм узгодження придбає в 
процесі взаємодії і взаємореалізації соціально-
економічних інтересів, вибору одного з можливих 
шляхів їх об’єднання. Серед шляхів об’єднання 
інтересів слід виділити два основоположних і, певною 
мірою, взаємовиключаючих напрями:  

Субординоване підкорення одних соціально-
економічних інтересів іншим. Такий напрям 
узгодження інтересів реалізовується за допомогою 
централізованого директивного державного впливу, а 

також на основі ідеологічної пропаганди. При цьому в 
основу побудови механізму забезпечення безпеки 
закладається сувора ієрархія інтересів «держава – 
колектив – особистість»[5, с. 123].  

Координоване узгодження різноманітних інтересів 
всіх соціальних суб'єктів. Механізм забезпечення 
безпеки побудований на даному принципі виходить з 
пріоритетності особистого інтересу громадянина, 
соціального суб’єкта, споживача. У цьому випадку 
суспільство приходить до розуміння того, що не 
субординація, а координація соціально-економічних 
інтересів є найбільш ефективним засобом їх 
узгодження і реалізації.  

Зазначимо що в основі ефективного механізму 
забезпечення соціальної безпеки повинно лежати 
комбіноване використання процесів координації і 
субординації, яке максимально відповідає специфіці 
вибраної ринкової моделі, особливостям соціально-
економічних відносин, рівню соціального, політичного, 
культурного розвитку нації [6, с.111].  

В сучасних умовах функціонування механізму 
забезпечення соціальної безпеки досить часто 
розглядається з точки зору необхідності забезпечення 
економічного розвитку як найбільш актуального 
імперативу сьогодення. Забезпечення необхідних 
темпів економічного зростання вважається головним 
економічним завданням, вирішення якого пов’язане з 
абсолютним і відносним збільшенням ВВП, 
подоланням бідності, формуванням ефективного 
середнього класу, як основи соціально-економічної 
стабільності в країні. Економічне зростання 
приводить до комплексного удосконалення соціально-
економічних відносин в суспільстві, що, безумовно, 
відповідає цілям забезпечення соціальної безпеки. 
Слід зазначити і концептуальну єдність рушійних сил 
економічного зростання і механізму забезпечення 
безпеки соціальної сфери. І в першому і у другому 
випадку ними є протиріччя соціально-економічного 
життя. Однак, на нашу думку, досягнення економічного 
зростання не можна повністю ототожнювати з 
процесами і механізмами забезпечення соціальної 
безпеки, але не можна заперечувати і наявність 
тісного діалектичного взаємозв'язку між ними. 
Важливим є врахування тенденцій розвитку соціальних 
процесів, покращення рівня життя населення, 
вирішення проблем продовольчої та працересурсної 
безпеки, забезпечення умов ефективного соціального 
партнерства, які мають супроводжувати економічний 
прогрес суспільства та згодом перетворюватись в 
його основу.  

У зв’язку з комплексністю, різноманітністю і 
складністю задач соціального розвитку і 
функціонування, механізм забезпечення соціальної 
безпеки доцільно розглядати в розрізі наступних рівнів:  

Стратегічний рівень. Полягає в ліквідації 
соціальних протиріч або як мінімум їх локалізацію і 
ослаблення. Даний рівень характеризується 
виробленням системоформуючих соціально-
економічних рішень, що знаходять свій вираз в 
стратегіях, перспективних програмах забезпечення 
соціальної безпеки і є основою побудови економічної 
політики держави. 
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Тактичний рівень. Полягає в вирішенні задач 
пов'язаних з ліквідацією конкретних видів загроз або 
запобіганню їх впливу на соціальну сферу. Включає 
комплекс превентивних заходів. 

Оперативний рівень. На цьому рівні 
функціонування механізму забезпечення соціальної 
безпеки має знаходити свій вираз в ліквідації 
наслідків загроз і негативних впливів, відшкодуванні 
понесених збитків. Даний рівень містить в собі 
комплекс оперативних заходів забезпечення безпеки 
соціальної сфери [7, с.89]. 

Наявність приведеної рівневої градації в структурі 
механізму соціальної безпеки не може не відбитися і 
на системі забезпечення безпеки. Саме система 
безпеки соціально-економічної сфери наповнює дані 
рівні конкретним змістом, дозволяє формалізувати 
цілі і методи їх досягнення. На практиці такий 
взаємозв'язок механізму і системи знаходить свій 
вираз в розробці політики, концепції, стратегії 
забезпечення національної безпеки, а також у вигляді 
документів що характеризують окремі компоненти 
забезпечення стану безпеки держави.  

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Таким 
чином слід констатувати що забезпечення соціальної 
безпеки перетворюється в визначальний комплекс 
заходів спрямованих на: запобігання всьому спектру 
соціально-економічних загроз з точки зору стану, 

поведінки та настроїв населення; інтенсивне 
формування середнього класу як гаранта суспільної 
стабільності на ґрунті розширення адаптаційних 
можливостей населення; всебічну підтримки сім'ї як 
визначального соціального інституту; державний 
протекторат прожиткового мінімуму, який би 
забезпечував громадянам споживання на рівні 
простого відтворення; державні гарантії мінімальних 
заробітної плати, пенсій, виплат та забезпечення умов 
їх зростання, посилення тенденцій самозабезпечення 
громадянами високої соціальної мобільності 
висхідного характеру. В умовах постійної наявності 
деструктивних впливів економічного, політичного и 
соціального походження зростає необхідність 
безперервного здійснення діяльності по забезпеченню 
соціальної безпеки, розвитку і вдосконаленню її форм 
і напрямів. При цьому діяльність по забезпеченню 
безпеки органічно переростає в систему відтворення 
соціальної безпеки.  

Відтворення соціальної безпеки виступає як 
безперервний процес здійснення всіма суб'єктами 
комплексу заходів по досягненню соціально безпечного 
стану функціонування і розвитку. Необхідність 
відтворювального характеру забезпечення соціальної 
безпеки доводить і аналіз матеріальної основи даної 
діяльності, а саме економічного кругообігу доходів і 
витрат в масштабах як національної економіки, так і 
окремих її суб’єктних рівнів.  
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МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В УКРАИНЕ 
 

В статье проанализированы механизмы обеспечения государственной социальной безопасности, следует 
по обеспечению экономического, а вместе с ним и социального развития Украины, и требует ориентации всех 
общественных процессов на человека с его потребностями по духовного, физического совершенствования и 
обеспечения материального достатка на приемлемом уровне, что должно определять стратегию социально-
экономического развития по направлению формирования социально ориентированной рыночной экономики. В 
соответствии с этим социальная безопасность является одновременно и связью, и ареной столкновения 
политических и экономических проблем, по социальному развитию. Именно поэтому обеспечение необходимого 
уровня социальной безопасности требует выявления важных связей и взаимозависимостей в современной 
жизни общества, выступают объектом целенаправленного воздействия с целью повышения уровня 
безопасности субъектов хозяйствования, предоставлению данным процессам системного характера. Роль 
государства проявляется еще и в том, что сам ход процессов современного социально-экономического 
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саморазвития не гарантирует не только скоординированных действий в сфере обеспечения безопасности, но и 
установление общественно необходимых целей использования соответствующих механизмов. Без внешнего 
регулирующего воздействия целевая направленность механизма безопасности носит ситуативный характер, 
выражая преимущественно тактические приоритеты отдельных субъектов социально-экономической 
системы. Поэтому ключевая роль государства заключается, прежде всего, в заданные вектора обеспечения 
безопасности, системы согласованных целей, которые разделялись всеми хозяйствующими субъектами как 
цели осуществления собственной социально-экономической деятельности. Базой таких регулирующих 
воздействий выступает согласование социально-экономических интересов. В современных условиях система 
безопасности приобретает юридическую форму закрепления особенностей, целей и задач деятельности по 
обеспечению социально-экономической безопасности. В категориях системы безопасности государство 
стремится формализовать деятельность по формированию должного уровня развития социально-
экономической сферы, законодательно закрепить ее как одну из важнейших функций в современных условиях. 

Ключевые слова: государственные механизмы, государственная социальная безопасность, 
государственная политика 
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MECHANISM PROVIDING OF STATE SOCIAL SECURITY IN UKRAINE 
 

The article analyzes the mechanisms of the state social security, should be to promote economic and with it the 
social development of Ukraine, and requires all public orientation processes on man and his needs for spiritual, 
physical improvement and providing material wealth at an acceptable level, which should determine the strategy for 
socio-economic development in the direction of formation of socially oriented market economy. In accordance with the 
social security is both a bond and the battle arena of political and economic problems of social development. It is 
therefore necessary to ensure the level of social security requires identification of important relationships and 
interdependencies in modern society, act deliberately targeted in order to increase the level of security of business 
entities, these processes provide a systemic nature. Role of the state is manifested in the fact that the very course of the 
processes of contemporary social and economic self-development does not guarantee not only coordinated action in the 
field of security, but also the establishment of socially necessary purposes of appropriate mechanisms. Without external 
regulatory impact goal orientation security mechanism is situational, expressing predominantly tactical priorities of 
individual subjects of social and economic system. Therefore, the key role of the state is primarily a set of vector 
security system agreed goals are shared by all economic agents as the implementation of their own socio-economic 
activities. The basis of such regulatory actions, the harmonization of social and economic interests. In today's security 
environment becomes the legal form of secure features, goals and objectives of the activities to ensure socio-economic 
security. In the categories of security, the state seeks to formalize the activity on the formation of an adequate level of 
development of the socio-economic sphere, to legislate it as one of the most important functions in modern conditions. 

Keywords: state mechanisms, state social security, public policy 
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УЗГОДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ 
СУСПІЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ ЯК УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ 

КОНЦЕПТУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ:  
ДЕРЖАВНОУПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ 

 
 

В статті зазначено, що довгострокову узгодженість екологічних та економічних 
факторів доцільно визначати на основі аналізу національного багатства, його 
структури та динаміки, оскільки наслідки нераціонального природокористування, 
забруднення довкілля тощо, можуть бути до певної межі економічно обґрунтовані – 
втрата природного капіталу як однієї із складових національного багатства 
компенсується збільшенням інших його складових. Виокремлення різних поколінь як 
суб’єктів економічних інтересів є абстракцією, яка дозволяє теоретично дослідити 
залежність та співвідношення між сучасними еколого-економічними характеристиками 
процесу використання ресурсів, впливу виробництва на якість довкілля та майбутніми 
результатами (як позитивними, так негативними) соціально-економічного розвитку, 
які в існуючий системі оцінок можуть бути виявлені (прогнозовані) і економічно оцінені. 
Наголошено на тому що у сфері природокористування завдання визначення 
розрахункового періоду ускладнюється необхідністю урахування низки екологічних 
факторів, характер впливу яких відрізняються від економічних. Якщо стосовно 
економічних факторів можна стверджувати про зниження впливу на сьогоднішні події 
віддалених подій та умов, то стосовно екологічних факторів може спостерігатися 
обернена залежність. Зростає актуальність розв’язання цього завдання у контексті 
урахування інтересів теперішнього та майбутнього та визначення часових кордонів 
економічного збитку від забруднень довкілля. 

Запропоновано науково-методичний підхід до визначення ставки ефективності 
міжчасового розподілу природних ресурсів та практичні аспекти її застосування в 
управлінні природокористуванням. 

Ключові слова: державне управління, національне багатство, природокористування, 
ресурси, фактори. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Як 

відомо, умова справедливого розподілу ресурсів між 
поколіннями є основою концепції сталого розвитку, 
саме тому у дослідженні проблеми довгострокового 
узгодження екологічних та економічних факторів нами 
використовуються різні покоління як носії цих інтересів. 
Виокремлення різних поколінь як суб’єктів економічних 
інтересів є абстракцією, яка дозволяє теоретично 
дослідити залежність та співвідношення між сучасними 
еколого-економічними характеристиками процесу 
використання ресурсів, впливу виробництва на якість 
довкілля та майбутніми результатами (як позитивними, 
так негативними) соціально-економічного розвитку, які 
в існуючий системі оцінок можуть бути виявлені 
(прогнозовані) і економічно оцінені. Суперечність в 
прагненнях теперішніх і майбутніх поколінь, на 
узгодження яких має бути зорієнтований управлінський 
вплив, можна розглядати як аналогію протиріч, що в 
економічній сфері визначаються як вибір між 
накопиченням та споживанням – протиріччя між 

довгостроковими та короткостроковими цілями. 
Тобто критерієм поділу мети «покоління теперішнього» 
та «покоління майбутнього» може бути лише часовий 
критерій. Сьогодні обґрунтування розрахункового 
періоду – так званого часового горизонту економічних 
розрахунків є досить складним теоретико-методичним 
завданням, оскільки вимагає урахування значного 
переліку факторів економічного, соціального та 
технологічного характеру.  

Аналіз досліджень і публікацій. Проблеми 
ефективності використання природно-ресурсного 
потенціалу та природоохоронної діяльності вже давно 
розглядаються в працях вітчизняних вчених та вчених 
близького зарубіжжя, зокрема у роботах Б. Данилишина 
[1], М. Хвесика [1], В. Голяна [1], В. Гливи [3],  
Л. Левченка [3], Л. Горбача [5], Ю. Кулаковського [5] 
та ін. Проте подальшого розроблення потребують 
питання щодо трансформації системи державного 
управління природокористуванням в аспекті 
узгодження екологічних та економічних факторів. 
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Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Запропонувати науково-методичний підхід 
до визначення ставки ефективності міжчасового 
розподілу природних ресурсів та практичні аспекти її 
застосування в управлінні природокористуванням. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У 
розрахунках економічної ефективності капітальних 
вкладень обґрунтування тривалості періоду оцінки 
ефекту визначалось як одна з основних проблем, 
оскільки прийняття його занадто довгим підвищило б 
невизначеність та ймовірність помилок в оцінці, а 
значне скорочення такого періоду не дозволило б 
урахувати всі економічні наслідки інвестування. 

Стосовно сфери природокористування завдання 
визначення розрахункового періоду ускладнюється 
необхідністю урахування низки екологічних факторів, 
характер впливу яких відрізняються від економічних. 
Якщо стосовно економічних факторів можна 
стверджувати про зниження впливу на сьогоднішні події 
віддалених подій та умов, то стосовно екологічних 
факторів може спостерігатися обернена залежність. 
Зростає актуальність розв’язання цього завдання у 
контексті урахування інтересів теперішнього та 
майбутнього та визначення часових кордонів 
економічного збитку від забруднень довкілля.  

У контексті досліджуваної проблеми зв’язок 
обґрунтування тривалості розрахункового періоду 
виходячи з тривалості циклів оновлення техніки та 
технології є очевидним. Домінуюча технологія, 
наприклад енергоспоживання, передбачає використання 
певного природного ресурсу та техніки, яка має 
відповідні характеристики впливу на довкілля (рівень 
викидів, скидів, обсяг відходів, можливість їх 
вторинного використання та ін.). Техніка, зорієнтована 
на споживання такого ресурсу буде функціонувати 
певний проміжок часу, а отже, протягом цього 
періоду визначати рівень вартісних показників 
взаємодії суспільного виробництва та навколишнього 
середовища – збитку від екологічних порушень, 
обсягу використання ресурсу, який є домінуючим, 
рівень викидів, скидів тощо. Прогнозування термінів 
використання такої техніки вимагає урахування 
темпів науково-технічного прогресу, зміни 
технологічних укладів, темпів морального старіння і 
т.п. Проте дослідження факторів, що визначають 
закономірності циклів відтворення, свідчить про 
визначальний вплив на тривалість термінів 
функціонування техніки та технології не лише факторів 
НТП, а й обмежень екологічного характеру. Тобто 
сьогодні можна говорити про тісний взаємозв’язок між 
техніко-економічними та екологічними передумовами та 
чинниками, що формують циклічну динаміку соціально-
економічного розвитку та визначають часові інтервали 
зміни не лише економічних, але й еколого-
економічних характеристик розвитку економіки. 

Кожен із зазначених аспектів свідчить про 
необхідність дослідження екологічних характеристик 
(наслідків) господарської діяльності у взаємозв’язку з 
тривалістю термінів експлуатації техніки. 

Отже, ми пропонуємо тривалість періоду 
узгодження екологічних та економічних факторів 
визначати виходячи з тривалості циклів відтворення 

основного капіталу. Сьогодні результати досліджень 
свідчать про скорочення тривалості циклів оновлення 
техніки та технології і складають в середньому 20 років 
[2]. 

Наступним завданням, яке має бути вирішене у 
процесі обґрунтування ставки ефективності міжчасового 
розподілу ресурсів, є визначення переліку двох груп 
факторів: факторів, що обумовлюють зменшення 
екологічного боргу, а, отже, розглядаються нами як такі, 
що сприяють довгостроковій узгодженості інтересів 
теперішнього і майбутнього поколінь; факторів, які 
обумовлюють зростання екологічного боргу. 

Далі фактори першої групи ми будемо іменувати 
«фактори зменшення», а фактори другої групи – 
«фактори зростання». Фактори зростання та 
зменшення екологічного боргу ми будемо розглядати 
як фактори зменшення чи зростання складових 
національного багатства.  

Виокремлення фінансового капіталу формально 
вимагає урахування його розміру у величині 
національного багатства. Проте ми вважаємо, що 
виходячи з сучасного розуміння сутності фінансового 
капіталу, недоцільно розглядати його як реальне 
накопичене багатство. Автори даного підходу також 
зазначають, що фінансовий капітал дає можливість 
купувати та продавати інші види капіталу, проте на 
відміну від інших складових власне фінансовий 
капітал не має реальної вартості, він репрезентує 
соціальний, людський або вироблений капітал.  

Отже, фактори зростання та фактори зменшення 
екологічного боргу ми пропонуємо розглядати як 
фактори відповідно зменшення чи зростання 
виробленого, природного та людського капіталу. 

Виокремлення зазначених факторів може 
розглядатися як проблема вартісної оцінки складових 
національного багатства, яка є однією з найбільш 
актуальних проблем сучасної економічної науки. Так, 
Б. М. Данилишин зазначає неможливість реалізації 
положень теорії національного багатства через 
відсутність статистики його урахування. Сьогодні попри 
загальне визнання нагальності урахування екологічного 
фактора у розмірі національного багатства особливо в 
частині оцінки природних ресурсів та екологічних 
збитків, практика управління свідчить про 
зорієнтованість дій та заходів на неефективні напрями 
соціально-економічного розвитку [1].  

Тому, виокремлюючи фактори зростання та 
фактори зменшення, ми виходимо з можливості 
розрахунку відповідних показників сьогодні, тобто, 
доступності даних, які пропонуються національною 
статистикою. При цьому розуміємо, що подальші 
дослідження, які дозволять розширити теоретико-
методичну базу оцінки національного багатства, 
дозволять розширити перелік досліджуваних факторів 
та сприяти більш точному визначенню ставки 
ефективності міжчасового розподілу ресурсів як 
критерію довгострокової узгодженості екологічних та 
економічних факторів. 

Серед факторів зменшення екологічного боргу 
пропонуємо виділяти такі: 

1. Чисті інвестиції, які потенційно збільшують 
обсяг виробленого (фізичного) капіталу. Крім того, 
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чисті інвестиції можуть включати витати на 
підвищення кваліфікації та перенавчання працюючих, 
тому їх можна розглядати також і як фактор 
зростання людського капіталу. 

2. Витрати на освіту, які можна розглядати як 
такі, що сприяють зростанню людського капіталу як 
складової національного багатства. Підвищення 
загального рівня освіти є свідченням підвищення 
якості трудових ресурсів, отже, обумовлює зростання 
економічної оцінки людського капіталу.  

3. Витрати на науку можуть розглядатися як 
фактор зростання трьох складових національного 
багатства: виробленого капіталу, оскільки наслідком 
таких витрат може стати створення нової техніки, 
технології тощо), природного капіталу, оскільки у 
результаті проведення наукових досліджень можуть 
бути винайдені нові джерела енергії, залучені до 
господарського обігу нові ресурси тощо, що призведе до 
переоцінки природного капіталу як складової 
національного багатства, та людського капіталу, оскільки 
зростає його якісна, а отже, й економічна оцінка. 

Результатом витрат на освіту та науку є знання та 
інформація, які сьогодні розглядаються не просто як 
передумова формування більш ефективного 
виробництва (технологічних процесів, засобів 
виробництва тощо), а як складова продуктивних сил 
суспільства, як окремий вид виробничих ресурсів. 
Окремі науковці зазначають зменшення оцінки 
товарів та природних ресурсів відносно інформації 
[3].  

Такий перелік факторів зменшення обумовлений 
доступністю даних для їх кількісного визначення та 
загально прийнятими підходами до оцінки 
національного багатства. 

Обґрунтування переліку факторів зростання 
екологічного боргу є більш складним завданням з 
точки зору можливості їх економічної оцінки. 
Причому такі фактори мають характеризувати 
наслідки природокористування, оскільки мова йде 
про розрахунок екологічного боргу як індикатора 
узгодженості. 

Серед факторів зростання ми пропонуємо виділяти 
такі: 

1. Обсяг використаних природних ресурсів (в їхній 
економічній оцінці) з урахуванням зміни їх якості. 

2. Економічний збиток від екологічних порушень, 
який є наслідком господарської діяльності. 

Урахування економічного збитку від екологічних 
порушень у факторах зростання обумовлене вимогами 
принципу комплексності у дослідженні еколого-
економічних наслідків господарювання. 

Розглядаючи збиток як виражені у вартісній формі 
фактичну або можливу втрату, негативні зміни 
природного середовища, живих істот, які виникають 
внаслідок будь-яких дій або бездіяльності, настання 
певних подій чи їх комбінацій [5], ми можемо 
говорити не лише про фактичні, але й про можливі 
втрати національного багатства. У такому випадку 
виникає питання стосовно економічного сенсу 
включення цих «можливих» втрат до факторів 
зростання екологічного боргу: якщо фактичні втрати є 
безпосередньо відображенням зменшення 

національного багатства, то урахування того, що 
економічна система могла би отримати, проте не 
отримує, оскільки функціонує в умовах забруднення, 
видається дискусійним. 

Однак ми вважаємо таке урахування цілком 
обґрунтованим, оскільки воно у певному сенсі 
тотожне принципу урахування альтернативних витрат 
(«втраченої» вигоди) в мікроекономічному аналізі  
та принципу макроекономічного 
(народногосподарського) підходу до розрахунку 
ефективності капіталовкладень, який передбачає у 
сумі приведених витрат урахування так званих витрат 
зворотного зв’язку.  

Запропонований перелік факторів може бути 
доповнений факторами, які безпосередньо впливають 
на зміну розміру людського капіталу, за умови, якщо 
такі фактори можуть бути економічно оцінені.  
В запропонованому нами переліку збільшення людського 
капіталу враховується, як уже зазначалося, шляхом 
урахування витрат на освіту та науку, а його зменшення – 
у розмірі економічного збитку від екологічних порушень 
у частині збитків охороні здоров’я.  

Отже, сформувавши перелік факторів зростання та 
факторів зменшення, ми можемо отримати вартісну 
оцінку умовних «грошових» потоків, які з одного 
боку характеризують зменшення екологічного боргу, 
а з іншого – відображають його зростання. В межах 
аналізованого прогнозного періоду такі потоки 
можуть бути зіставлені з урахуванням фактора часу. 

Власне процедура співставлення у часі 
розглядалася деякими науковцями як механізм 
узгодження екологічних та економічних факторів.  

Саме на основі неоднозначного впливу 
екологічних та економічних факторів та їх вираження 
у ставці дисконтування обґрунтовується необхідність 
представлення дисконтуючого множника у такий 
спосіб: 

E
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де r – екологічна ставка дисконту; Е – економічна 
ставка дисконту. 

Загалом погоджуючись з наведеними 
обґрунтуваннями, зазначимо, що запропонований 
підхід є ще менш розробленим як у теоретичному, так 
і методичному плані – відсутність єдності у 
визначенні економічної ставки дисконтування 
доповнюється невизначеністю економічного змісту та 
процедури розрахунку екологічної ставки. Тому 
застосування такого підходу у практиці оцінки 
вимагає проведення ґрунтовних досліджень, що 
можливо дозволять сформувати теоретико-методичне 
підґрунтя для визначення цього інтегрального 
дисконтуючого множника лише через певний 
проміжок часу. 

За даними Світового банку у розрахунках 
національного багатства обґрунтовується 
необхідність застосовувати соціальної норми (The 
Social Rate of Return on Investment – SRRI реалізації ) 
як норми, що покладена в основу розподілу ресурсів 
між поколіннями. Пропонується розмір цієї ставки 
для промислово розвинених країн встановлювати в 
інтервалі 2 % – 4 %. Причому, зазначається 
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можливість підвищення ставки для швидко 
зростаючих економік та зменшення – для економічно 
відсталих країн [3]. 

Отже, аналіз свідчить, що застосування в оцінці 
природних ресурсів та інвестицій екологічного 
спрямування меншого значення соціальної норми 
дисконтування у порівнянні зі ставкою оцінки 
індивідуальних інвестиційних рішень обґрунтовується: 
урахуванням впливу значно більшого переліку 
факторів; необхідністю урахування інтересів майбутніх 
поколінь; різною тривалістю оцінюваних заходів. 

На нашу думку теоретичною основою обґрунтування 
розміру соціальної ставки дисконтування може 
слугувати теоретико-методологічний підхід, на якому 
базувалась оцінка природних ресурсів та 
капіталовкладень у природокористування у радянській 
економіці. Суть цього підходу полягає у тому, що норма 
дисконтування розглядалася не як ставка капіталізації, 
оскільки рента, що отримується від експлуатації 
природного ресурсу, в умовах планової економіки не 
капіталізується, тобто не перетворюється на капітал, а 
виключно як параметр, що характеризує зниження 
народногосподарської цінності ресурсу [4]. За цим 
підходом теоретично можливим є застосування 
від’ємної норми дисконтування, однак єдиною точки 
зору щодо цього сьогодні не існує. 

Описаний підхід ґрунтується на так званому 
макроекономічному підході до оцінки ефективності 
інвестицій. На необхідності розділення оцінки 
екологічних інвестицій з мікроекономічної точки зору 
та за макроекономічним підходом наголошується 
також у роботі. Основна різниця між цими підходами 
полягає у тому, що до макроекономічної оцінки не 
коректно застосовувати принцип альтернативних 
витрат, оскільки значна частина природних ресурсів 
не має замінників. 

Отже, у визначенні ставки ефективності 
міжчасового розподілу ресурсів при приведенні 
факторів зростання та факторів зменшеннями 
пропонуємо використовувати саме соціальну норму 
дисконтування. 

Традиційно в економічних оцінках динамічних 
показників використовується процедура приведення 
до одного моменту часу (дисконтування чи 
компаундування) – одномоментне приведення. Проте 
в даному випадку ми вважаємо за доцільне 
використовувати процедуру двомоментного приведення, 
оскільки такий прийом дозволяє, по-перше, зіставити 
потоки, які по-різному оцінюються для сучасного 
моменту часу та для деякого віддаленого моменту,  
по-друге, визначити відносний показник ефективності 
розподілу ресурсів, які з одного боку 
використовуються у процесі розвитку суспільства, а з 
іншого – відволікаються від поточного споживання і 
втілюються у національному багатстві. 

Запропонований розрахунок ґрунтується на оцінці 
відповідних факторів на два різні моменти часу – їх 
приведенні на початок та кінець періоду узгодження. 
Такий прийом застосовується для оцінки деяких 
динамічних показників ефективності інвестицій і має 
назву «двоточкове» або двомоментне приведення.  
У даному випадку ми пропонуємо фактори 

зменшення екологічного боргу оцінювати на кінець 
періоду узгодження, а фактори його зростання – на 
початок, як приведених за допомогою відповідно 
процедури компаундування і дисконтування величин.  

Розрахувавши відповідні величини на два моменти 
часу, ми пропонуємо ставку ефективності міжчасового 
розподілу ресурсів визначати як таку ставку 
дисконтування, яка урівноважує нарощену кумулятивну 
величину факторів зменшення та дисконтовану 
кумулятивну величину факторів зростання. Тоді 
формула для розрахунку матиме вигляд:  
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де kмр – ставка ефективності міжчасового 

розподілу ресурсів; Фзм – економічна оцінка факторів 
зменшення екологічного боргу, грош. од;  
Фзр – економічна оцінка факторів зростання 
екологічного боргу, грош. од; ісоц – соціальна норма 
дисконтування; Туз – період узгодження, років. 

Отже, якщо ми отримуємо від’ємне значення 
ставки ефективності міжчасового розподілу ресурсів 
(зростання оцінки екологічного боргу), ми можемо 
говорити, що довгострокове узгодження екологічних 
та економічних факторів не забезпечується. Тиск на 
довкілля (у визначених допустимих межах) та 
використання ресурсів не компенсується розміром 
витрат, які витрачає суспільство на саморозвиток. 
Проте запропонований механізм розрахунку мрk  
потребує певних пояснень щодо застосування єдиної 
або ж різних ставок дисконтування для факторів 
зростання та факторів зменшення.  

Застосування різних ставок дисконтування в 
інвестиційному аналізі не є новим. Так багатьма 
науковцями обґрунтовується саме такий підхід при 
приведенні додатних та від’ємних грошових потоків 
інвестиційного проекту.  

Різна оцінка часової нерівноцінності грошових 
потоків обґрунтовується такими чинниками: 

1. Пріоритетом ліквідності, тобто для інвестора 
грошові потоки, які надходять в результаті реалізації 
проекту, є більш ліквідними у порівнянні з 
інвестиціями, що втілюються у матеріальних та 
нематеріальних активах. Тому оцінка відносно менш 
ліквідних потоків вимагає збільшення ставки 
дисконтування на умовну премію. 

2. Об’єктивною необхідністю поділу отриманих 
доходів від інвестицій на споживання та 
реінвестування (накопичення), тобто лише деяка 
частина грошових надходжень від проекту може 
забезпечувати доходність, що склалася на ринку і 
закладена у ставку дисконтування. Хоча у даному 
випадку проблема стосується не стільки обґрунтування 
розміру ставки дисконтування, скільки вибору 
функції, що описує реальний процес накопичення 
ефекту від інвестицій.  
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Ми вважаємо за доцільне використовувати різні за 
величиною ставки дисконтування для приведення 
факторів зростання та факторів зменшення, що 
обумовлене різною оцінкою віддаленості у часі 
відповідних факторів. Якщо розглядати норму 
дисконтування як норму часових переваг, то «переваги», 
які мають фактори зростання, що відносяться до різних 
моментів часу, можуть оцінюватися інакше, ніж часова 
нерівноцінність факторів зменшення. Причинами цього 
є невідповідність між темпами використання природних 
ресурсів та темпами економічного зростання, а також 
описані вище особливості прояву у часі екологічних 
наслідків, які можуть не зменшуватися, а навпаки – 
зростати. Тому доцільним буде застосування для 
факторів зменшення меншої за розміром ставки 
дисконтування порівняно до факторів зростання. 

 
Висновки. Довгострокову узгодженість екологічних 

та економічних факторів доцільно визначати на основі 
аналізу національного багатства, його структури та 
динаміки, оскільки наслідки нераціонального 
природокористування, забруднення довкілля тощо, 
можуть бути до певної межі економічно обґрунтовані – 
втрата природного капіталу як однієї із складових 

національного багатства компенсується збільшенням 
інших його складових. Запропоновано розрахунок 
ставки ефективності міжчасового розподілу ресурсів, 
яка визначається співвідношенням приведеної 
вартісної оцінки факторів зменшення екологічного 
боргу та приведеної вартісної оцінки факторів його 
зростання з використанням прийому двомоментного 
приведення, обґрунтовано перелік двох груп 
факторів: факторів, що обумовлюють зменшення 
екологічного боргу та факторів, які обумовлюють 
його зростання. У визначенні ставки ефективності 
міжчасового розподілу ресурсів при приведенні 
факторів зростання та факторів зменшеннями 
запропоновано використовувати соціальну норму 
дисконтування, як ставки, що покладена в основу 
розподілу ресурсів між поколіннями. За економічним 
змістом ставка ефективності міжчасового розподілу 
ресурсів є деякою умовною ставкою доходності, що 
формується у результаті розширеного відтворення 
продуктивних сил та виробничих відносин, якщо 
розглядати вартісний обсяг національного багатства, 
що склався на певний момент часу, як обсяг капіталу, 
який інвестується у деякий початковий момент часу.  
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СОГЛАСОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ  

КАК УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ:  
ГОСУДАРСТВЕННО УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
В статье указано, что долгосрочную согласованность экологических и экономических факторов 

целесообразно определять на основе анализа национального богатства, его структуры и динамики, поскольку 
последствия нерационального природопользования, загрязнения окружающей среды и т.д., могут быть до 
определенного предела экономически обоснованные – потеря природного капитала как одной из составляющих 
национального богатства компенсируется увеличением других его составляющих. Выделение разных поколений 
как субъектов экономических интересов является абстракцией, которая позволяет теоретически 
исследовать зависимость и соотношение между современными эколого-экономическими характеристиками 
процесса использования ресурсов, влияния производства на качество окружающей среды и будущими 
результатами (как положительными, так отрицательными) социально-экономического развития, которые в 
существующий системе оценок могут быть обнаружены (прогнозируемые) и экономически оценены. 
Отмечено что в сфере природопользования задача определения расчетного периода осложняется 
необходимостью учета ряда экологических факторов, характер воздействия которых отличаются от 
экономических. Если в отношении экономических факторов можно утверждать о снижении влияния на 
сегодняшние события отдаленных событий и условий, то в отношении экологических факторов может 
наблюдаться обратная зависимость. Возрастает актуальность решения этой задачи в контексте учета 
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интересов настоящего и будущего и определения временных границ экономического ущерба от загрязнений 
окружающей среды. Предложено научно-методический подход к определению ставки эффективности 
межвременного распределения природных ресурсов и практические аспекты ее применения в управлении 
природопользованием. 

Ключевые слова: государственное управление, национальное богатство, природопользование, ресурсы, 
факторы. 
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RECONCILIATION OF ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC PUBLIC INTEREST  
AS A CONDITION FOR THE REALIZATION OF THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: 

STATE ADMINISTRATIVE ASPECT 
 

The article pointed out that the long-term consistency of environmental and economic factors can usefully be 
measured on the basis of an analysis of the national wealth, its structure and dynamics, as the consequences of poor 
environmental management, environmental pollution, etc., may be to a certain extent economically feasible - the loss of 
natural capital as one of the components of the national wealth offset by an increase of its other components. Isolation 
of different generations as subjects of economic interests is an abstraction that allows theoretically investigate the 
dependence and correlation between modern ecological and economic characteristics of the process of resource use, 
the impact of production on the quality of the environment and future results (either positive or negative) social and 
economic development, which the current ratings system can be detected (predicted) and economically priced. It is 
noted that in the sphere of nature the problem of determining the billing period is complicated by the need to consider a 
number of environmental factors, the nature of the impact that different from the economic. If in relation to economic 
factors can be argued to reduce the impact on today's events remote events and conditions in respect of environmental 
factors can be observed an inverse relationship. Increases the urgency of solving this problem in the context of 
consideration of the interests of the present and the future and determine the temporal boundaries of economic damage 
from environmental pollution. The advantage of using a single discount rate to bring the various factors is the 
simplicity of calculations and reducing the likelihood of errors in judgment, because there is a need to identify not two, 
but one parameter estimation. Therefore, in the absence of relevant recommendations is allowed to use a single rate for 
bringing different faktorov. Рroposed rate, as noted above, can be used as an indicator of long-term consistency of 
environmental and economic factors of sustainable environmental management. However, based on its economic 
content, we propose to use it as a financial instrument of environmental management, in particular as a basis in 
determining the fees for the use of natural capital and as an evaluation parameter in the analysis of the effectiveness of 
environmental innovation. 

Suggested scientific and methodical approach to determine the rate of efficiency of intertemporal allocation of 
natural resources and the practical aspects of its application in environmental management. 

Keywords: public administration, national wealth, natural resources, resources, factors. 
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РОЛЬ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ  
У РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ 
 
 

Обґрунтовано, що в умовах активізації світових глобалізаційних процесів посилилась 
тенденція до розширення взаємної співпраці та зростання взаємозалежності не лише 
країн, а й окремих регіонів. У зв’язку з цим розвиток окремих регіонів, як складових 
національних економічних систем, слід розглядати у відповідності до не тільки 
внутрішньодержавних, а й світових економічних процесів. 

В статті зроблено акцент на те що процеси глобалізації локальних ресурсів 
зумовлено прагненням доступу до таких ресурсів регіону, як низька вартість праці, 
забезпеченість природними ресурсами, ємний внутрішній ринок. Це виступає основним 
мотивом діяльності транснаціональних структур і є однією з рушійних сил глобалізації. 

Показано що глобалізація не лише мінімізує значення традиційних регіональних 
конкурентних переваг, але й нівелює роль відстані як захисного бар’єру у розвитку 
конкурентних процесів. Розвиток інформаційно-комунікаційних систем, мережевих 
фірм, електронної комерції зняли «захист відстанню» та призвели до виникнення 
принципово нових видів конкурентної боротьби за території. Наслідком ліквідації 
захисної функції бар’єру відстані виступає також підвищення рівня відкритості 
регіональної економіки. Тобто економічні позиції навіть відносно закритих територій 
залежать від ситуації в інших країнах та регіонах. 

Результати дослідження ролі регіональної економіки у розвитку міжнародної 
економічної діяльності держав в умовах глобалізації свідчать, що місце регіонів та 
регіональних союзів в світовій економіці змінюється: відбувається перетворення 
національних регіонів на активних учасників глобальних міжнародних економічних 
відносин, де конкурентна боротьба відбувається за ресурси та споживачів регіону; 
змінюються пріоритети в системі конкурентних переваг регіону внаслідок того, що 
локальні ресурси набувають глобального характеру. 

Ключові слова: регіональна економіка, міжнародна економічна діяльність, держава, 
регіон. 

 
 

Вступ 
На сьогодні економічні зв’язки між країнами та їх 

окремими регіонами набувають справді глобального 
характеру. При цьому можна констатувати, що місце 
регіонів та регіональних союзів в світовій економіці 
змінюється. Їх міжнародні економічні зв’язки стають 
все більш глибокими, а масштаби здійснення 
самостійних зовнішньоекономічних відносин дають 
можливість говорити про їх перетворення на 
самостійні глобалізовані суб’єкти господарювання, 
які паралельно з традиційними суб’єктами 
міжнародної конкуренції активно інтегруються в 
систему глобальних конкурентних відносин. 

Тенденціям розвитку світового господарства, 
особливостям здійснення МЕД і її регулювання 
присвячені дослідження вітчизняних і зарубіжниї 
економістів П. Кругмана, М. Портера, М. Обстфельда, 
В. К. Ломакіна, Ю. В. Макогона, Н. А. Мікули та ін. 

Результати 
Вплив глобалізації на регіональний розвиток 

проявляється у перетворенні національних регіонів на 
активних учасників глобальних міжнародних 
економічних відносин, де конкурентна боротьба 
відбувається за ресурси та споживачів регіону як 
місця для інвестування, бізнесу, проживання. Крім 
того, глобалізація кардинально змінює пріоритети в 
системі конкурентних переваг регіону, оскільки 
локальні ресурси набувають глобального характеру. 

Процеси глобалізації локальних ресурсів 
зумовлено прагненням доступу до таких ресурсів 
регіону, як низька вартість праці, забезпеченість 
природними ресурсами, ємний внутрішній ринок. Це 
виступає основним мотивом діяльності 
транснаціональних структур і є однією з рушійних 
сил глобалізації. 
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Глобалізація не лише мінімізує значення 
традиційних регіональних конкурентних переваг, але 
й нівелює роль відстані як захисного бар’єру у 
розвитку конкурентних процесів. Розвиток 
інформаційно-комунікаційних систем, мережевих 
фірм, електронної комерції зняли “захист відстанню” 
та призвели до виникнення принципово нових видів 
конкурентної боротьби за території. Наслідком 
ліквідації захисної функції бар’єру відстані виступає 
також підвищення рівня відкритості регіональної 
економіки. Тобто економічні позиції навіть відносно 
закритих територій залежать від ситуації в інших 
країнах та регіонах. 

Все це призводить до формування та розвитку 
глобальної сфери господарської діяльності, в якій 
роль глобалізованих регіонів буде все більш зростати. 
До основних елементів та передумов формування 
такої сфери діяльності слід віднести: 

 політику провідних суб’єктів світової 
економіки – окремих країн, регіонів, регіональних 
утворень, інтеграційних об’єднань, транснаціональних 
структур, міжнародних організацій; 

 формальні та неформальні норми, що 
регулюють переміщення факторів виробництва; 

 принципи та механізми міжнародних 
економічних відносин; 

 виробничі, науково-технічні та технологічні 
передумови формування глобальної сфери 
господарської діяльності, що призводять до розвитку 
глобальної інфраструктури та сприяють глобальній 
інтеграції національних ринків; 

 розвиток глобальної логістичної та 
виробничої мереж транснаціональних структур, 
запровадження єдиних критеріїв макроекономічної 
політики, посилення тенденцій до стандартизації та 
уніфікації вимог до якості продукції; 

 виникнення нових організаційних форм 
діяльності різних суб’єктів економіки, нівелювання 
національних бар’єрів у здійсненні глобальної 
економічної та виробничої діяльності; 

 виникнення та розвиток принципово нових 
інформаційних систем, що забезпечують 
обслуговування глобальних фінансових, товарних та 
інших мереж; 

 розвиток глобальної освітньої та культурної 
сфери завдяки поширенню дистанційної освіти, 
культурних обмінів та ін. 

Таким чином, в умовах глобалізації світового 
господарства необхідним є забезпечення умов щодо 
підвищення конкурентоспроможності національної 
економіки та її регіонів як геоекономічних суб’єктів. 
У зв’язку із формуванням поняття глобалізованого 
регіону слід вказати на такі його ознаки [166]: 

 наявність геоекономічного потенціалу.  
Мова йде про певні експортні можливості, ресурси 
для міжнародного обміну капіталів, здатність до 
технологічного обміну, готовність до інтернаціоналізації 
виробництва тощо. Це створює передумови для 
інтегрування регіону у світовий економічний простір 
з метою задоволення своїх зовнішньоекономічних 
інтересів; 

 присутність зовнішньоекономічної 
інфраструктури, яка включає два види забезпечення: 
фізичне та інституційне. У першому випадку йдеться 
про існування зручних транспортних шляхів, засобів 
зв’язку, виставкових площ тощо. У другому – про 
належне інституційне забезпечення: наявність 
регіонального відділення Міжнародної торгово-
промислової палати, відділень транснаціональних 
банків, центрів сприяння іноземним інвестиціям 
тощо; 

 позиціонування регіону у світовому 
бізнесовому середовищі: визначення своєї товарної 
спеціалізації, знаходження ніші на світовому ринку, 
пошук можливостей приєднання до світових 
виробничих ланцюгів; 

 реальне включення регіону у систему 
міжнародних економічних відносин. Це означає вихід 
місцевих господарюючих суб’єктів на світові ринки 
товарів і послуг, капіталів, технологій, робочої сили, і 
як результат, отримання частки світового доходу; 

 участь в міжнародних чи трансрегіональних 
економічних організаціях. Мова може йти про участь 
в Єврорегіоні, Європейській асоціації прикордонних 
регіонів, співпрацю з міжнародними фінансово-
кредитними установами та інше; 

 існування спеціальних владних органів 
управління зовнішньоекономічною діяльністю, 
бізнесових і громадських об’єднань, що мають за 
мету організацію та сприяння транскордонним 
господарським контактам. Окрім офіційних інституцій 
це можуть бути територіальні асоціації експортерів чи 
імпортерів, агенції сприяння малому та середньому 
бізнесу у пошуку зарубіжних партнерів чи допомоги 
іноземним інвесторам тощо; 

 проведення свідомої, науково обґрунтованої 
політики міжнародної економічної діяльності (МЕД), 
що ґрунтується на середньо- і довгострокових 
програмах і планах; 

 розробка спеціальних заходів (програм) 
підвищення конкурентоспроможності продукції як на 
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках; 

 здійснення кроків щодо формування 
позитивного іміджу території задля залучення 
іноземних фірм і регіонів до економічної співпраці. 
Йдеться про створення стійкого «геоекономічного 
образу» регіону, своєрідного «бренду» території, який 
вирізнятиме його з-поміж інших і підкреслюватиме 
важливі позитивні риси [1]. До цього слід додати, що 
цей образ включає не лише стан економіки, а й 
екології, культурно-освітнього середовища та інше; 

 широке використання зовнішніх ресурсів 
розвитку з метою прискорення темпів економічного 
зростання та підвищення життєвого рівня 
регіональної громади; 

 значна залежність соціально-економічного 
розвитку регіону від зовнішніх чинників, стану 
міжнародних економічних зв’язків; 

 поява зовнішньоекономічних загроз і 
формування системи протидії їм. Це передбачає 
створення у складі регіонального органу управління 
спеціального підрозділу, завданням якого має стати 
відслідковування, попередження і протидія 
зовнішньоекономічним небезпекам. 
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Як було зазначено вище, в сучасних умовах 
розвитку глобальної економічної системи регіони 
набули статусу її повноправних суб’єктів. Таким 
чином, згідно теорії систем, всі протиріччя розвитку 
глобального господарства проявляються й на 
регіональному рівні. Виділяють три суперечливі 
тенденції розвитку світової економіки, які мають 
найбільший вплив на регіональний розвиток, а саме: 
єдність та боротьба глобального та локального, 
уніфікація та диференціація, розповсюдження та 
концентрація. 

Єдність та боротьбу глобального та локального 
може бути охарактеризовано новим терміном 
«глокальність» – поєднанням глобальних і локальних 
інтересів та орієнтацій [2. Глобалізація актуалізує 
для регіонів та локальних спільнот необхідність 
визначення та розвитку стійких конкурентних переваг 
як критерію їх життєздатності в умовах глобальної 
конкуренції. Перетворюючи традиційні локальні 
ресурси на глобальні, глобалізація обумовлює 
постановку проблеми конкурентоспроможності 
регіону як його здатності відповідати на виклики 
глобального середовища шляхом створення та 
захисту унікальних локальних конкурентних переваг. 

Сутність суперечливої взаємодії уніфікації та 
диференціації полягає, з одного боку, в уніфікації та 
стандартизації бізнес-процесів та принципів ведення 
господарської діяльності в регіоні, а з іншого – в 
підвищенні ролі тих елементів локального 
середовища, які надають їм унікальності, самобутності 
та забезпечують конкурентні переваги, які неможливо 
відтворити в інших місцях (соціальний капітал, імідж, 
регіональна інноваційна система). За даних умов 
виникає парадокс: в умовах глобальної конкуренції 
суб’єкти конкуренції стають все більш глобальними, а 
конкурентні переваги – все більш локальними. 
Пояснюється це тим, що всі традиційні локальні 
переваги швидко нівелюються, поглинаються 
глобальними ринками в той час, як критичного 
значення для забезпечення конкурентоспроможності 
регіонів набувають ті переваги, які не можуть бути 
переміщені та відтворені в інших місцях. 

Важливою суперечливою тенденцією стає 
глобалізація інноваційної діяльності та одночасне її 
зосередження в обмеженій кількості регіонів. 
Необхідно зазначити, що передумовою ефективного 
розповсюдження інновацій є географічна близькість 
та взаємна довіра між учасниками інноваційного 
процесу. Таким чином, відстань знову перетворюється 
на суттєвий чинник створення локальних 
конкурентних переваг, але в новій якості – як фактор 
формування регіонального середовища поширення 
інновацій. Саме в даному контексті конкурентний 
статус окремих національних регіонів може бути 
рівним або навіть перевищувати позиції традиційних 
учасників глобальної конкуренції [3]. 

Отже, глобалізація перетворює регіони на 
повноправних учасників міжнародних економічних 
відносин, але разом з тим актуалізує для них 
необхідність ідентифікації та захисту унікальних 
локальних конкурентних переваг як імперативів 
підвищення міжнародної конкурентоспроможності в 

умовах глобалізації. Таким чином, актуальним 
завданням сучасного розвитку регіонів, націлених на 
стале зростання в умовах глобалізації та отримання 
переваг від цього процесу, є формування та розвиток 
секторів, кластерів, галузей та технологічних комплексів 
в економіці, які мають стати основою формування нових 
регіональних союзів, зокрема, глобалізованих. Це 
призведе до перерозподілу інвестиційних, фінансових, 
матеріальних потоків та людського капіталу до нового 
постіндустріального сектору економіки, становлення 
якого є надзвичайно важливим для сучасного етапу 
розвитку економіки України. 

В сучасних умовах розвитку світового господарства 
й зростаючої глобалізації різко підвищується роль і 
значення МЕД для країни в цілому, а також її регіонів та 
суб’єктів господарювання на мікрорівні. Вплив 
глобальної компоненти на регіональний і 
загальнодержавний економічний розвиток постійно 
збільшується. Очевидно, що активізація зовнішніх 
зв’язків та розвиток МЕД має стратегічне значення 
для зростання економіки. Формування й реалізація 
відповідних зовнішньоекономічних пріоритетів 
сприяє стійкому розвитку як економіки країни в 
цілому, так й її регіонів. У зв’язку із цим особливої 
важливості набуває необхідність розробки й реалізації 
заходів, методів, моделей, стратегії розвитку МЕД 
регіону і його суб’єктів господарювання в умовах 
глобалізації. 

Розвиток сучасної світової економіки, поряд із все 
зростаючим рівнем взаємозалежності й глобалізації, 
характеризується структурними диспропорціями, що 
особливо активізуються у світовій торгівлі. Як 
наслідок, посилюється диспропорційність 
територіального й економічного розвитку підсистем 
світового господарства, істотно зростають 
геоекономічні, соціальні, релігійні, екологічні складові 
функціонування національних економік і світового 
господарства в цілому. 

Очевидно, що глобальні процеси істотно 
стимулюють розвиток окремих країн і регіонів, однак 
їх позитивний або негативний вплив на національну 
економіку великою мірою залежить від характеру 
участі країни в міжнародному розподілі праці, рівня її 
конкурентоздатності на світовому ринку, 
ефективності використання потенціалу в тих 
областях, де є наявними стійкі конкурентні переваги. 
У зв’язку з цим можна зробити висновок щодо 
необхідності посилення регулюючої ролі держави в 
зовнішньоекономічній сфері, здійсненні активної 
промислової політики тощо. 

Посилення позицій держави у світовій економіці є 
можливим лише на основі об’єктивно сформованої 
зовнішньоекономічної спеціалізації господарського 
комплексу. У цьому випадку мова йде не про 
короткостроковий успіх країни на світовому ринку, а 
про довгостроковий, сталий процес, що відображає 
реальні переваги національної економіки в 
міжнародному поділі праці. Реалізація таких переваг  
й основних потенційних можливостей економіки  
має здійснюватись за рахунок як ефективної 
виробничо-господарської, так і діяльності 
підприємницьких структур за допомогою дієвих 
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заходів внутрішньо- і зовнішньоекономічної 
державної політики, так і зміни стратегічних 
зовнішньоекономічних орієнтирів на здійснення 
інноваційно-інвестиційного прориву за рахунок 
технологічного відновлення національної економіки. 

При цьому, формуючи міжнародну спеціалізацію 
національної економіки, поряд з розвитком і 
підтримкою її експортної складової, необхідно 
нарощувати потенціал імпортозаміщуючих виробництв, 
реалізація якого здатна знизити залежність 
внутрішнього ринку від ввезення закордонної 
продукції й змінити профіль такої спеціалізації. 
Метою в цьому випадку є зростання 
конкурентоспроможності національної економіки з 
урахуванням сформованого рівня конкуренто-
спроможності вітчизняних виробників товарів і 
послуг і реальних перспектив його підвищення 
надалі. 

Профіль зовнішньоекономічної спеціалізації 
національного господарства являє собою результат 
комбінації й взаємодії факторів, описуваних у 
класичних і сучасних теоріях розвитку міжнародного 
обміну. Вплив цих факторів на розвиток зовнішньої 
торгівлі України протягом останнього десятиліття є 
складним й нерідко суперечливим. Поряд з 
досягнутою в ході реформ суттєвою лібералізацією 
зовнішньої торгівлі, на стан зовнішньоторговельного 
обігу безпосередньо впливають тенденції розвитку 
виробництва, стан технічної й наукової бази 
промисловості, а також платоспроможного споживчого 
попиту на внутрішньому ринку. У той же час, 
лібералізація зовнішньої торгівлі й відкритість 
економіки різко посилили вплив на неї змін 
світогосподарської кон’юнктури. 

Слід відзначити, що на сьогодні Україні властива 
не виробничо-економічна модель зовнішньо-
економічного співробітництва, а традиційна торговельна.  

У сфері імпорту Україна реалізує політику 
поміркованого лібералізму, що поєднує лібералізацію 
зовнішньої торгівлі із захистом національного ринку. 
Однак, частка в зовнішньоекономічному 
співробітництві таких форм, як виробнича кооперація, 
інвестиційна взаємодія й науково-технічний обмін є 
незначною. По суті, переважає простий товарообмін. 

Такі результати розвитку міжнародної економічної 
діяльності є наслідком відсутності збалансованої й 
послідовної зовнішньоекономічної політики з 
урахуванням тенденцій розвитку світового 
господарства в умовах глобалізації. Фактично 
одномоментна ліквідація в 90-х рр. державної 
монополії зовнішньої торгівлі й держпідтримки 
промислового експорту не супроводжувалась 
вирішенням проблем ефективного управління 
зовнішньою торгівлею. Держава фактично 
самоусунулась від регулювання й контролю за 
зовнішньоекономічною діяльністю. Негативний вплив 
на стан товарної структури українського експорту 
спричинили розрив коопераційних зв’язків між 
підприємствами в рамках колишнього СРСР, а також 
застосування стосовно багатьох товарів 
дискримінаційних заходів з боку США і ЄС. Зовнішня 
торгівля стала все більше відокремлюватись від інших 

сфер національної економіки, що збільшувало 
диспропорції відтворювального процесу, загострювало 
структурні проблеми на мезо- і макроекономічному 
рівні. 

Підприємницькі структури, що склались в 
експортних галузях, більше орієнтуються на зовнішні 
ринки, ніж на потреби вітчизняного виробництва. 
Найчастіше експорт стає каналом, за яким капітали 
йдуть за кордон. У цілому національна економіка та її 
елементи виявилися не готові до того ступеня 
лібералізації зовнішньоторговельної діяльності, що 
був запропонований в ході реформ. 

У той же час, за останні десять років регіональна 
економіка стала більш відкритою, географія МЕД 
регіонів значно розширилась, збільшився приплив 
іноземних інвестицій в окремі регіони, зросла питома 
вага експорту й імпорту в регіональному валовому 
продукті. 

Ступінь включення регіональної економіки до 
світогосподарських зв’язків залежить також від таких 
факторів: 
1) обсяг, структура й динаміка іноземних інвестицій 

за певний період часу; 
2) характер і форми використання іноземних 

інвестицій у регіоні; 
3) динаміка прямих іноземних інвестицій; 
4) розмір впливу іноземного інвестування на обсяги 

виробництва й галузеву структуру регіональної 
економіки. 
Визначення перспектив інвестиційного 

співробітництва підприємств регіону й тенденцій його 
розвитку вимагає спеціального аналізу інвестиційного 
потенціалу регіону, його інвестиційної привабливості 
(існуючої й потенційної), механізму формування й 
структури «інвестиційного портфеля» регіону, 
розроблених проектів. 

Висновки 
Таким чином, формування і реалізація політики 

відкритості української економіки передбачає пошук 
шляхів взаємовигідного міжнародного економічного 
співробітництва, захист інтересів національного 
ринку від несприятливого впливу світової 
кон’юнктури, підтримку вітчизняних товаро-
виробників, здійснення заходів поміркованого 
протекціонізму. 

Очевидною є необхідність розробки моделі МЕД, 
що враховує особливості української економіки як 
багаторегіонального комплексу, а відповідно й 
організація МЕД, що передбачає посилення ролі 
регіонів у реалізації міжнародних економічних 
зв’язків, відстоюванні економічних інтересів 
вітчизняних виробників на світових ринках, 
переорієнтацію на правила й норми СОТ. Разом з тим, 
потрібно враховувати, що Україні та її регіональним 
господарським комплексам необхідний певний 
перехідний період для здійснення МЕД відповідно до 
норм СОТ через невисоку конкурентоспроможність 
національного виробництва, а отже, і більш тривалі 
терміни збереження підвищених імпортних мит, 
державної підтримки пріоритетних галузей й 
експортерів. 
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На основі вищевикладеного можна стверджувати, 
що сучасний світовий суспільний розвиток 
характеризується посиленням зв’язків і взаємодії між 
країнами. Жодна країна світу не може претендувати 
на повноцінний розвиток, якщо не втягнута в орбіту 
світогосподарських зв’язків, а міжнародне 
співтовариство об’єднує держави та посилює роль їх 
окремих суб’єктів, що обумовлює необхідність 
підвищення ефективності регіонального управління в 
сфері МЕД. Глобалізація набуває особливої 
значущості в умовах поширення лібералізації 
зовнішньоекономічних відносин, яка докорінним 

чином змінює характер взаємодії світової, 
національної та регіональної економіки. Активне 
включення регіонів країни у світогосподарські 
процеси пов’язано з великою кількістю протиріч, 
вирішення яких дозволить більш ефективно 
використовувати потенційні можливості регіонів у 
розвитку МЕД держави. Процеси інтеграції й 
глобалізації світового господарства передбачають 
необхідність пошуку системи ефективної організації і 
управління міжнародними економічними зв’язками 
регіонів та підвищення їх ролі у міжнародних 
економічних відносинах України. 
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Емельянов В. М.,  
Черноморский государственный университет имени Петра Могилы, г. Николаев, Украина 

 
РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В РАЗВИТИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА 
 

Обосновано, что в условиях активизации мировых глобализационных процессов усилилась тенденция к 
расширению взаимного сотрудничества и взаимозависимости не только стран, но и отдельных регионов. В 
связи с этим развитие отдельных регионов, как составляющих национальных экономических систем, следует 
рассматривать в соответствии с не только внутригосударственных, но и мировых экономических процессов. 
В статье сделан акцент на то, что процессы глобализации локальных ресурсов обусловлено стремлением 
доступа к таким ресурсам региона, как низкая стоимость труда, обеспеченность природными ресурсами, 
емкий внутренний рынок. Это выступает основным мотивом деятельности транснациональных структур и 
является одной из движущих сил глобализации.  

Показано что глобализация не только минимизирует значение традиционных региональных конкурентных 
преимуществ, но и нивелирует роль расстоянии как защитного барьера в развитии конкурентных процессов. 
Развитие информационно-коммуникационных систем, сетевых фирм, электронной коммерции сняли "защита 
расстоянием» и привели к возникновению принципиально новых видов конкурентной борьбы за территории. 
Следствием ликвидации защитной функции барьера расстоянии выступает также повышение уровня 
открытости региональной экономики. То есть экономические позиции даже относительно закрытых 
территорий зависят от ситуации в других странах и регионах. 

Результаты исследования роли региональной экономики в развитии международной экономической 
деятельности государств в условиях глобализации свидетельствуют, что место регионов и региональных 
союзов в мировой экономике меняется: происходит превращение национальных регионов на активных 
участников глобальных международных экономических отношений, где конкурентная борьба происходит за 
ресурсы и потребителей региона; меняются приоритеты в системе конкурентных преимуществ региона в 
силу того, что локальные ресурсы приобретают глобальный характер. 

Ключевые слова: региональная экономика, международная экономическая деятельность, государство, 
регион.  
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THE ROLE OF REGIONAL ECONOMY IN THE DEVELOPMENT  
OF INTERNATIONAL ECONOMIC ACTIVITIES OF THE STATE 

 
Proved that under the conditions of intensification of world globalization, the tendency to expand mutual 

cooperation and increasing interdependence not only countries, but separate regions. In this regard, the development of 
individual regions, as part of the national economies, should be considered in accordance with not only domestic but 
also global economic processes.  
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It is shown that globalization is not only minimizes the importance of traditional regional competitive advantages, 
but also eliminates the role of distance as a barrier to the development of competitive processes. The development of 
information and communication systems, network firms, e-commerce took off "distance protection" and led to the 
emergence of new types of competition for territory. The consequence of the elimination of the protective barrier 
function of the distance acts as increased openness of the regional economy. That is, the economic position of even a 
relatively closed areas depend on the situation in other countries and regions. 

Globalization is of particular importance in the spread of liberalization of foreign economic relations, which 
radically changes the nature of the interaction between global, national and regional economies. Active involvement of 
regions in the global economic processes associated with many contradictions, the solution of which will allow more 
efficient use of the potential of the regions in the development of MED state. 

The results of research on the role of the regional economy in the development of international economic activity 
states in the context of globalization suggest that the location of regions and regional alliances in the global economy is 
changing: the transformation of national regions in active global participants in international economic relations, 
where there is competition for resources and customers in the region; changing priorities for the competitive 
advantages of the region because the local resources become global.  

Keywords: regional economy, international economic activity, state, region. 
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ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК 
РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ 

 
 

У статті розглядається розвиток зеленого, сільського туризму в Україні, 
висвітлено роль екотуризму у вирішенні соціально-економічних проблем села, 
охарактеризовано недоліки існуючого законодавства та пропозиції щодо підвищення 
якості туристичних послуг. 

Сучасна стратегія соціально-економічного розвитку України дає стимул до 
пожвавлення всіх сфер життєдіяльності. Перехід регіонів на самоврядність і 
самозабезпечення стимулює пошук шляхів підвищення ефективності економічного 
розвитку на місцевих ресурсах. На перший план висуваються соціально орієнтовані 
програми, сприяючі просуванню нових стратегічних завдань, перспективних 
інноваційних галузей, зокрема, туризму.  

Туризм – серйозний соціально-економічний та географічний процес, тому його 
організація вимагає ретельного наукового обґрунтування.  

Економічні дослідження суті туризму відрізняються комплексністю, системністю і 
точністю. Вивчення і підвищення ефективності використання туристсько-
рекреаційного потенціалу території для багатьох регіонів може стати важливим 
кроком на шляху оптимізації регіональної структури природокористування. Туризм 
може скласти гідну альтернативу іншим галузям господарства.  

Традиція сільського зеленого туризму (далі по тексту – СЗТ) почала розвиватися в 
Європі близько пів століття тому. Для України вищезгаданий термін новий, але не 
зайве буде згадати про те, що традиція цього виду відпочинку в Україні старіша ніж 
здається. Гостинность сільських жителів відомо давно. Наприклад, ще на початку ХХ 
століття в Карпати на лікування або відпочинок в горах у господарів приїжджали відомі 
діячі культури, науки, політики: І. Франко, Л. Українка, М. Грушевський, В. Гнатюк та ін.  

Зараз розвитком зеленого туризму в Україні займається «Спілка сприяння розвитку 
сільського зеленого туризму в Україні». Ця організація концентрує дані про зелений 
туризм в різних регіонах країни. Вона займається його рекламою і популяризацією, 
проведенням конференцій, тематичних виставок. Одне з важливих функцій Спілки – 
тренінги та семінари для тих, хто займається зеленим туризмом, тобто для 
господарів. Бо саме від яких залежить якість прийому гостей-туристів, яке зростає з 
року в рік. 

Ключові слова: туризм, сільський зелений туризм, екотуризм, розвиток туризму, 
рекреаційно – туристична діяльність. 

 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Сучасна стратегія соціально-економічного розвитку 
України дає стимул до пожвавлення всіх сфер 
життєдіяльності. Перехід регіонів на самоврядність і 
самозабезпечення стимулює пошук шляхів 
підвищення ефективності економічного розвитку на 
місцевих ресурсах. На перший план висуваються 
соціально орієнтовані програми, сприяючі 
просуванню нових стратегічних завдань, 
перспективних інноваційних галузей, зокрема, 
туризму.  

Туризм – серйозний соціально-економічний та 
географічний процес, тому його організація вимагає 
ретельного наукового обґрунтування.  

Економічні дослідження суті туризму 

відрізняються комплексністю, системністю і 
точністю. Вивчення і підвищення ефективності 
використання туристсько-рекреаційного потенціалу 
території для багатьох регіонів може стати важливим 
кроком на шляху оптимізації регіональної структури 
природокористування. Туризм може скласти гідну 
альтернативу іншим галузям господарства.  

Але, на жаль, на фоні світового туризму, який 
набирає потужностей фантастично швидкими 
темпами, Україна виглядає досить скромно. Сьогодні 
наші громадяни є своєрідними інвесторами 
зарубіжних країн, що є одним з найболючіших питань 
всієї туристичної галузі. Адже туризм, за 
розрахунками фахівців, лише у вигляді податків міг 
би щороку приносити в державну скарбницю до 4 
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млрд. дол. [7, с. 248]. Безумовно, що причини такого 
становища треба шукати в складній соціально-
економічній ситуації в державі, в невідрегульованості 
механізмів стимулювання туристичної індустрії, 
відсутності ефективної стратегії розвитку цієї галузі 
як на національному, так і регіональному рівнях.  

Аналіз досліджень і публікацій. Наукові 
дослідження свідчать про те, що сільський туризм 
здатний забезпечити економічну та демографічну 
стабільність у сільській місцевості та вирішити 
соціально-економічні проблеми. Проблеми 
функціонування ефективної моделі туристичної сфери 
сьогодні відображаються в роботах багатьох вчених-
економістів: Заїкіна О., Єфремова М., Долматова Г., 
Окладникова С, Сенина В., Чеботарь Ю. та інших.  

Окремі аспекти сільського зеленого туризму 
висвітлені у працях відомих учених у галузях права, 
історії, туризмознавства, соціології, економіки й 
географії, зокрема: Ю. Алексєєва, В. Євдокименко,  
А. Корлоль, М. Лендєла, В. Мікловди, М. Пітюлича та 
інших дослідників. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є: розглянути роль і 
місце сільського зеленого туризму в розвитку 
національної туристичної галузі і соціально-
політичної ситуації в сільських регіонах України, 
визначити першочергові нормативно-правові та 
організаційні заходи щодо забезпечення регуляторного 
впливу держави на приведення їх у відповідність зі 
стратегією України на європейську інтеграцію. 

Виклад основного матеріалу дослідження  
Українське село має надзвичайно багату історико-

архітектурну спадщину, культуру, самобутній побут, 
даровані природою мальовничі ландшафти, а також 
лікувально-рекреаційні ресурси. Водночас гострою 
проблемою багатьох сіл є зростаючий надлишок 
робочої сили. Враховуючи відсутність капітало-
вкладень на створення нових робочих місць у 
сільській місцевості України, на загальнодержавному 
рівні більше уваги варто приділяти тим галузям, які 
не потребують для свого розвитку великих коштів. До 
таких галузей належить сільський туризм, який давно 
практикується в Україні.  

Сільський туризм на початку XXI ст. – один із 
найперспективніших видів відпочинку у 
Карпатському, Поліському, Подільському, 
Наддніпрянському регіонах. Для сільських мешканців 
України цей вид туризму є найкращим стимулом для 
започаткування й розвитку підприємницької 
діяльності, що дає додаткові прибутки та підвищує 
рівень зайнятості членів сільських родин. Крім цього, 
діяльність сільських громад з організації 
агрорекреаційного сервісу стимулює облаштування 
сільських осель та благоустрій сільської місцевості, 
створює додаткові шляхи наповнення місцевих 
бюджетів, перетворюється на вагомий чинник 
перспективного розвитку сільських територій.  

Україна, обравши своїм стратегічним курсом 
інтеграцію до структур Європейського Союзу, 
прийняла виклик часу щодо прискореного 
реформування різних сфер соціально-політичного і 
економічного життя країни, зокрема, сфери послуг 

туризму, трансформуючи її до стандартів ЄС. 
Світовий досвід прогресивного господарювання надає 
туризму перше місце серед інших галузей економіки 
за обсягами експорту товарів та послуг. За даними 
Всесвітньої туристичної організації, у понад 40 
державах світу туризм став основним джерелом 
наповнення бюджету, а у 70 країнах – однією з трьох 
основних статей. 

За останні десятиліття кількість туристів у світі 
неухильно зростала і досягла третини населення 
земної кулі. За прогнозами фахівців, ХХІ століття 
буде століттям туризму, і до цього потрібно 
відповідно готуватися. Сьогодні найбільш динамічно 
зростаючим сектором світового туристичного 
господарства є сфера сільського зеленого туризму [3]. 
Розвиток сільського зеленого туризму у Європі 
розпочався в середині ХІХ ст. Європейський Союз 
вбачає в сільському туризмі основний важіль 
економічного підйому своїх сільських територій. Для 
України сільський зелений туризм – нове поняття, 
хоча відпочинок на селі використовувався відомими 
українськими письменника, художниками, артистами 
і політиками з давніх часів. 

Враховуючи те, що в Україні ще немає єдиного 
визначення сільського зеленого туризму, автор 
пропонує наступний зміст цього поняття: сільський 
зелений туризм – це специфічна форма відпочинку в 
приватних господарствах сільської місцевості з 
використанням майна та трудових ресурсів 
особистого селянського, підсобного або фермерського 
господарства, природно-рекреаційних особливостей 
місцевості та культурної, історичної та етнографічної 
спадщини регіону. 

В Україні існує три різновиди сільського зеленого 
туризму:  

Агротуризм – вид сільського зеленого туризму, як 
пізнавального, так і відпочинкового характеру, 
пов’язаний з використанням підсобних господарств 
населення або земель сільськогосподарських 
підприємств, які тимчасово не використовуються в 
аграрній сфері. Цей вид може не мати обмежень в 
навантаженості на територію і регламентуванні видів 
розважального відпочинку.  

Відпочинковий (відпочинок у селі). Базою його 
розвитку є капітальний житловий фонд на садибах 
господарів та наявні природні, рекреаційні, історико-
архітектурні, культурно-побутові й інші надбання тієї 
чи іншої місцевості.  

Екотуризм – науково-пізнавальний вид сільського 
зеленого туризму, характерний для сільських 
місцевостей і сіл, розташованих у межах територій 
національних парків, заповідних зон, природних 
парків тощо, де передбачено відповідні обмеження 
щодо навантажень на територію та регламентовано 
види розважального відпочинку.[6]  

Сьогодні, туристична галузь в Україні є лише 
п’ятою за значенням складовою поповнення бюджету 
і її питома вага має значно зрости з огляду на такі 
об’єктивні передумови, як вигідне геополітичне 
розташування України в центрі Європи, наявність 
значного туристично-рекреаційного потенціалу, 
сприятливий клімат, багаті флора і фауна, чисельні 
культурно-історичні пам’ятки світового рівня. 
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Пріоритетність розвитку сільського зеленого 
туризму в Україні зумовлюється нагальною 
необхідністю невідкладного розв’язання соціально-
економічних проблем сучасного села. За роки 
незалежності України в сільській місцевості 
спостерігається зменшення населення, зростання 
безробіття, масова заробітчанська міграція. 

Рівень народжуваності сільського населення в 
розрахунку на 1000 осіб знизився з 13,7 до 9,4 осіб, 
рівень смертності підвищився з 14,4 до 20,5 осіб і 
перевищив аналогічний показник смертності міського 
населення в 1,4 разу [12]. З 1990 р. до початку 2006 р. 
Україна втратила 312 сіл і їх назви зникли з сучасних 
географічних карт. 

За даними офіційної статистики, нині в Україні 
залишилося близько 28600 сіл. Переважну частину 
населення цих сіл складають особи пенсійного або 
працездатного передпенсійного віку, при цьому,  
у 8,5 тис. сіл упродовж останніх трьох років не 
народилася жодна дитина. Такі поселення приречені 
на зникнення, а це спричинює втрату сільських 
традицій, які є колискою національної культури. 

Майже 60 % мешканців сільської місцевості 
перебувають за межею бідності [14]. За таких умов 
селянин змушений шукати інші сфери діяльності, які 
забезпечували б йому хоча б прожитковий мінімум. 
Розвиток сільського зеленого туризму міг би 
зупинити таку сумну тенденцію в українських селах, 
підвищити матеріальний добробут та частково 
вирішити проблеми зайнятості сільського населення. 
Отже, розглянута сфера туристичних послуг потребує 
державного регулювання і підтримки, в тому числі, і 
на регіональному рівні. 

Пріоритетність розвитку сільського зеленого 
туризму в усіх регіонах України зумовлена такими 
обставинами:  
1) розвиток сільського зеленого туризму стимулює 

мале підприємництво, важливе для оздоровлення 
економіки аграрних районів країни; 

2) регіони України володіють малоосвоєним 
рекреаційним потенціалом, що потребує пошуку 
альтернативних та ефективних стимулів для його 
раціонального використання у відпочинково-
туристичних цілях; 

3) створення та розвиток агрорекреаційного сервісу 
вирішує низку напружених соціальних проблем 
багатьох регіонів, зокрема, масового безробіття, 
закордонного заробітчанства, складного 
соціального клімату тощо; 

4) збережена етнокультурна самобутність історичних 
країв нашої держави виступає ексклюзивною, 
міжнародно-туристичною, конкурентною перевагою, 
що дозволить Україні бути серед основних 
осередків розвитку сільського туризму в Європі. 
[8] 
Сьогодні, розвиток сільського зеленого туризму в 

Україні обмежують і гальмують такі фактори: 
 політико-економічна нестабільність у державі; 
 відсутність належного правового забезпечення 

розвитку сільського зеленого туризму; 
 відсутність механізму раціонального та екологічно 

збалансованого використання природного та 

історико-культурного потенціалу для по-треб 
туризму; 

 низький рівень інфраструктури та комунікацій; 
 недостатній рівень кадрового та рекламно-

інформаційного забезпечення; 
Ці негативні фактори можна подолати за рахунок 

проведення виваженої політики державного 
регулювання розвитку сільського зеленого туризму, 
зокрема і на регіональному рівні, з використанням 
наявних важелів прямого і непрямого впливу [1]. 

Чинний Закон України «Про туризм» має низку 
недоліків, оскільки регулює туристичну діяльність 
загалом, не враховуючи особливостей окремих її сфер 
(зокрема й зеленого туризму). Саме тому зазначена 
туристична галузь потерпає від відсутності 
необхідного законодавчого регулювання.  

Розвиток сільського зеленого туризму в Україні 
підтримується спеціальними програмами Міжнародного 
фонду «Відродження», фонду «Євразія», Європейської 
федерації сільського зеленого туризму «Єврожітс» та 
іншими. Але цього недостатньо, щоб сільський 
зелений туризм в країні відіграв роль каталізатора 
розвитку багатьох галузей економіки (сільське 
господарство, транспорт, зв’язок, торгівля, будівництво 
тощо ), став провідним чинником стабільного і 
динамічного збільшення надходжень до бюджету. 
Необхідно передусім здійснити законодавчо-
нормативне врегулювання основ його 
функціонування. Нині тільки окремі аспекти 
діяльності сільського зеленого туризму регулюються 
Законами України «Про туризм», «Про особисте 
селянське господарство», «Про підприємництво». 
Разом з тим , прийнята 19 вересня 2007 р . Кабінетом 
Міністрів України Державна цільова програма 
розвитку українського села на період до 2015 року, на 
жаль, не передбачає жодних заходів щодо розвитку 
сільського зеленого туризму. [2] 

У законодавстві України сільський зелений туризм 
розглядається як одна із послуг, що може надаватися 
в рамках господарської діяльності особистих 
селянських господарств. На нашу думку, вирішення 
комплексу організаційно-правових питань щодо 
розвитку сільського зеленого туризму необхідно 
розглядати через призму правового становища 
особистих селянських господарств, правовий режим 
землі та майна цих господарств, основних засад 
господарської діяльності особистих селянських 
господарств тощо. [11]  

На сьогодні в Україні основною перешкодою в 
розвитку сільського туризму є неврегульоване 
законодавство та немає нормативно-правової бази, на 
яку б опирався цей вид туризму. Основним 
законодавчим документом, який координує і 
регламентує роботу в цій сфері, є Закон України «Про 
особисте селянське господарство», у якому зазначено, 
що діяльність, пов’язана зведенням особистого 
селянського господарства (а сільський зелений туризм 
є структурним елементом останнього ), не відноситься 
до підприємницької.  

Тут зазначено, що суб’єктом туристичної 
діяльності у сфері сільського та сільського зеленого 
туризму є фізичні особи (сільські господарі та члени 
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їх родин), які не є суб'єктами підприємницької 
діяльності та надають послуги з тимчасового 
розміщення (проживання) туристів у власному 
житловому будинку сільського господаря. У зв’язку з 
цим, з однієї сторони – не потрібно реєстрації чи 
якихось спеціальних документів для ведення цієї 
діяльності, з другої сторони-щоб визначити критерії, 
за допомогою яких можна б було відрізнити сільський 
туризм від інших видів діяльності, необхідно 
законодавчо закріпити ряд вимог до житла та до 
власника житла , який надає послуги із сільського 
туризму.  

Органи виконавчої влади та органи місцевого 
самоврядування відповідно до регіональних програм 
щорічно передбачають кошти у проектах місцевих 
бюджетів на підтримку особистих селянських 
господарств.  

Органи виконавчої влади та органи місцевого 
самоврядування в межах своїх повноважень сприяють 
особистим селянським господарствам:  

• в організації у сільській місцевості кредитних 
спілок, сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів для надання послуг із заготівлі, 
зберігання, переробки та збуту сільськогосподарської 
продукції, спільного використання технічних і 
транспортних засобів та соціально-побутового 
обслуговування, забезпечення кормами і молодняком 
худоби та птиці; 

• в організації діяльності з надання інженерно-
технічних, ветеринарних, агрономічних, зоотехнічних 
та інших послуг, а також послуг із забезпечення 
сортовим насінням, садивним матеріалом, племінною 
та продуктивною худобою, гібридами та кросами 
птиці, сільськогосподарською технікою та обладнанням; 

• у виділенні земельних ділянок єдиним 
масивом; 

• в отриманні кредитів для будівництва житла, 
господарських будівель і споруд, придбання 
сільськогосподарської техніки та обладнання; 

• в організації у сільській місцевості фахової 
підготовки та перепідготовки членів особистого 
селянського господарства. 

Сьогодні важливим є питання просування в 
Україні самої ідеї сільського туризму в цілому. 
Метою розробки цієї широкомасштабної програми 
повинно стати підвищення поінформованості 
населення і створення позитивного ставлення до 
цього виду відпочинку. Насамперед повинні бути 
задіяні такі види маркетингових комунікацій, як  
PR-статті, прес-конференції, семінари із залученням 
іноземних і вітчизняних організацій для вивчення та 
популяризації новітніх технологій у сфері туризму, 
телепередачі, що викликають довіру та позитивну 
реакцію населення [9].  

Необхідним є розроблення Загальнодержавної 
програми розвитку туризму і курортів на 2010-2020 
роки, а також адаптацію законодавства України у сфері 
туризму до відповідних директив і стандартів ЄС [10].  

Варто також активізувати значення місцевої влади 
у підтримці цілей сільського туризму. Адже кожний 
місцевий чиновник має зрозуміти, що сільський 
туризм – це додаткові грошові надходження й 

поліпшення інфраструктури району, створення нових 
робочих місць. Саме органи місцевої влади можуть 
клопотати про забезпечення податкових пільг при 
одержанні державних дотацій особам, які беруть 
участь у наданні туристичних послуг.  

Напрацьовані на сьогодні стратегії розвитку 
сільського туризму, спрямовані на вирішення 
соціально-економічних, екологічних і етнокультурних 
проблем сільських місцевостей, вимагають чіткого 
планування на рівні районів та окремих сільських 
громад. Важливою частиною планування є ефективне 
втілення у життя «пілотних» проектів сільського 
відпочинку, які здійснюють обласні Спілки сприяння 
розвитку сільського зеленого туризму.  

Можна з впевненістю стверджувати, що 
проблемним сьогодні є неефективне та нераціональне 
використання відповідних ресурсів, рівень розвитку 
туристичної індустрії не відповідає наявному 
потенціалу. Тому всі програми та проекти щодо 
розвитку туристичної галузі повинні бути 
максимально зорієнтовані не тільки на створення 
належних умов для туристів, а й на забезпечення 
високого комфорту проживання корінних жителів 
регіону. Іншими словами, розвиток туристичної галузі 
треба розглядати як фактор стабілізації місцевих 
ринків праці та розширення зайнятості населення [5].  

Україна має всі об’єктивні передумови для 
входження в число країн з високим рівнем розвитку 
туризму. Протягом останніх років українська 
індустрія туризму стабільно нарощує обсяги 
виробництва туристичного продукту. Пріоритетними 
напрямами державної політики в галузі туризму 
мають стати реконструкція, модернізація та 
будівництво нових туристичних об’єктів; підвищення 
якості та збільшення асортименту туристичних 
послуг; створення умов для реалізації інвестиційних 
проектів; розроблення інноваційних проектів і 
проведення наукових досліджень з питань туризму; 
залучення коштів іноземних і вітчизняних інвесторів 
для розвитку туристичної інфраструктури, 
нарощування обсягів надання туристичних послуг за 
рахунок розширення в’їзного та внутрішнього 
туризму [13].  

Сільський зелений туризм - корисний як для 
відпочиваючих, так і для господарів – селян, 
сільських громад, регіонів і держави в цілому, сприяє 
розвитку багатьох пов’язаних з ним галузей 
економіки. Його розвиток також сприятиме 
збереженню селянства як носія української 
ідентичності, культури і духовності, це додаткові 
можливості для популяризації української культури, 
поширення знань та інформації про історичні, 
природні, етнографічні особливості України, що 
заслуговує на всіляку підтримку з боку держави. 

На нашу думку, для забезпечення пріоритетності 
розвитку сільського зеленого туризму в Україні і 
наближення його до стандартів ЄС вбачається 
доцільним: 

• упорядкувати нормативно-правову базу 
прийняттям Верховною Радою закону прямої дії «Про 
сільський зелений туризм» та Постанови Кабінету 
Міністрів з питань стандартизації його діяльності 
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«Послуги туристичні. Туризм сільський зелений. 
Основні вимоги»; 

• розробити регіональні програми розвитку 
сільського зеленого туризму з інтеграцією їх до 
Програми розвитку сільського зеленого туризму в 
Україні, яку має затвердити Уряд держави; 

• визначити методологію розроблення та 
впровадження моніторингу досягнення цільових 
показників зазначених програм на регіональному та 
загальнодержавному рівнях; 

• завершити реформування системи державної 
статистики, провести її технічне переоснащення, 
зокрема, для забезпечення формування електронних 
систем моніторингу регіональних та державної 
програм розвитку сільського зеленого туризму; 

• створити інфраструктури державної 
фінансово-кредитної підтримки розвитку сільського 
зеленого туризму; 

• організувати вивчення потреб ринку послуг 
сільського зеленого туризму у фахівцях і врегулювати 
чисельність їх набору у вищі навчальні заклади на 
основі державного замовлення за цільовими 
направленнями регіонів; 

• створити в системі навчальних закладів 
різного рівня курси перепідготовки кадрів для цієї 
сфери туризму; 

• створити систему інформаційно-аналітичного 
забезпечення сфери туризму, зокрема і сільського 
зеленого туризму, як складової державної 
інформаційної системи; 

• делегувати Спілці сприяння розвитку 
сільського зеленого туризму в Україні, як органу 
фахового і громадського самоврядування, 
повноваження щодо розробки та впровадження 
загальноукраїнських стандартів сільського зеленого 
туризму, а також здійснення зовнішнього 
незалежного моніторингу державної та регіональних 
програм розвитку сільського зеленого туризму. [4] 

Висновки 
Таким чином, розробка науково обґрунтованої 

концепції розвитку туризму, на наш погляд, стане 
одним з пріоритетних напрямів розвитку економіки 
держави, важливим джерелом наповнення бюджету, 
створення нових робочих місць та соціального 
розвитку держави. За таких умов Україна може стати 
привабливою туристичною країною, а туризм 
сприятиме:  

1) відродженню національної культури та 
народних ремесел, формування національної свідомості; 

2) збереженню та відновленню унікальних 
природних та історико-культурних ресурсів, 
історичних місць України; 

3) розвитку малого та середнього підприємництва 
у сфері обслуговування та розширення тимчасової 
зайнятості в сільській місцевості; 

4) підвищенню зацікавленості подорожуючих до 
історії рідного краю, до вивчення культурних 
цінностей українського народу тощо.  
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ЗЕЛЕНЫЙ ТУРИЗМ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ 

ИНДУСТРИИ УКРАИНЫ. 
 

В статье рассматривается развитие зеленого, сельского туризма в Украине, освещена роль экотуризма в 
решении социально-экономических проблем села, охарактеризованы недостатки существующего 
законодательства и предложения по повышению качества туристических услуг. 

Современная стратегия социально-экономического развития Украины дает стимул к оживлению всех сфер 
жизнедеятельности. Переход регионов на самоуправление и самообеспечение стимулирует поиск путей 
повышения эффективности экономического развития на местных ресурсах. На первый план выдвигаются 
социально ориентированные программы, способствующие продвижению новых стратегических задач, 
перспективных инновационных отраслей, в частности, туризма. 

Туризм - серьезный социально-экономический и географический процесс, поэтому его организация требует 
тщательного научного обоснования. 

Экономические исследования сути туризма отличаются комплексностью, системностью и точностью. 
Изучение и повышения эффективности использования туристско-рекреационного потенциала территории для 
многих регионов может стать важным шагом на пути оптимизации региональной структуры 
природопользования. Туризм может составить достойную альтернативу другим отраслям хозяйства. 
Традиция сельского зеленого туризма начала развиваться в Европе около половины столетия назад. Для 
Украины вышеупомянутый термин новый, но нелишне будет вспомнить о том, что традиция этого вида 
отдыха в Украине более старая чем кажется. Гостеприимства сельских жителей известно давно. Например, 
еще в начале ХХ века в Карпаты на лечение или отдых в горах у хозяев приезжали известные деятели 
культуры, науки, политики: И. Франко, Л. Украинка, М. Грушевский, В. Гнатюк и др. 

Сейчас развитием зеленого туризма в Украине занимается «Союз содействия развитию сельского зеленого 
туризма в Украине». Эта организация концентрирует данные о зеленом туризме в разных регионах страны. 
Она занимается его рекламой и популяризацией, проведением конференций, тематических выставок. Одно из 
важных функций Союза - тренинги и семинары для тех, кто занимается зеленым туризмом, то есть для 
хозяев. Потому что именно от которых зависит качество приема гостей-туристов, которое растет из года 
в год. 

Ключевые слова: туризм, сельский зеленый туризм, рекреационно–туристическая деятельность, 
экотуризм, развитие туризма,  
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GREEN TOURISM  
AS A PROMISING LINE OF THE TOURISM INDUSTRY DEVELOPMENT IN UKRAINE. 

 
The article deals with the development of green rural tourism in Ukraine, the role of ecotourism in setting out socio-

economic problems of the village. Cons of the existing legislation are described as well as proposals of improving the 
quality of tourism services. 

The current strategy of socio-economic development of Ukraine induces the revival in all spheres of life. The 
transition to self-government and regional self-sufficiency stimulates the search for ways to improve economic 
development for local resources. In the foreground Socially oriented programmes that promote advancement of new 
strategic objectives promising innovative sectors, including tourism come first. 

Tourism is a serious socio-economic and geographical process because it requires careful organization of scientific 
justification. Economic studies of tourism differ essentially in complexity, consistency and accuracy. Sturying and 
increasing of tourism efficiency and recreational potential of the territory for many regions can be an important step in 
the optimization of regional structure of nature. Tourism can make a worthy alternative to other sectors of the economy. 

The tradition of rural green tourism began to develop in Europe, about half a century ago. For Ukraine, the 
mentioned term is new, but it is useful to recall that the tradition of this type of recreation in Ukraine is older than it 
seems. Hospitality of rural residents has long been known. For example, in the beginning of the twentieth century 
famous figures of culture, science and politics, I. Franko, L. Ukrainka, M.Grushevskii, V. Hnatiuk etc, came to the 
Carpathians for treatment or recreation and were hosted by the locals. 

Currently development of green tourism in Ukraine is controlled by the "Union for Promotion of Rural Green 
Tourism in Ukraine". This organization focuses on green tourism data across the country. It deals with its advertising 
and promotion, conferences, exhibitions. One of the important functions of the Union includes trainings and workshops 
for those involved in green tourism, i.e. the hosts. The reason is that quality of hosting depends on them. 

Keywords: tourism, rural green tourism, ecotourism, tourism, recreational and tourism activity. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ 
ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПОБУДОВИ 

СПРОМОЖНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ 
 
 

У статті досліджується нормативно-правова база державної політики у сфері 
побудови спроможних територіальних громад в Україні, безпосередньо 
характеризуються нормативно-правові акти у цій сфері. Адже, враховуючи важливу 
роль та значення громад для нашої країни, яка перебуває у стадії важливого 
реформування, наразі виникає нагальна необхідність у докладному аналізі нормативно-
правової бази такої політики. 

На початку статті зазначається, що за радянських часів увага місцевому 
самоврядуванню не приділялася, саме поняття як територіальна громада було 
відсутнє і про них мова взагалі не велася. 

Далі у дослідженні мова йде про нормативно-правові акти, які були ухваленні у сфері 
місцевого самоврядування до прийняття Конституції України. Робиться акцент на 
тому, що положення Основного Закону України не містять визначення поняття 
територіальних громад, яким вже з прийняттям цього акту почала відводиться 
особлива роль у системі місцевого самоврядування. Зокрема, у дослідженні 
аналізуються й інші підзаконні акти, де особлива увага приділяється Концепції 
реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. 
Окремо, розглядається цілий ряд проектів нормативних актів, які регулюють питання 
побудови спроможних територіальних громад в Україні. 

На основі проведеного дослідження у статті окреслюється п’ять періодів 
становлення та розвитку державної політики у сфері побудови спроможних 
територіальних громад в Україні. Наприкінці робиться висновок, що незважаючи на 
досить прогресивне українське законодавство у цій сфері, яке є не досконалим на 
сьогоднішній день, полеміка про проблеми побудови дієздатних та самодостатніх 
громад не припиняється. 

Ключові слова: нормативно-правова база; державна політика у сфері побудови 
спроможних територіальних громад; територіальні громади; місцеве самоврядування. 

 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Система політико-правових цінностей, вироблених 
людством упродовж століть, охоплює багато 
принципів і вимог щодо оптимальної організації 
державної влади, здатної забезпечувати ефективне 
управління країною як у центрі, так і на місцях. Серед 
них чільне місце посідає принцип децентралізації 
державної влади на рівні територіальних громад і 
органів, які вони обирають. Адже, як відомо, жодною 
країною не можна ефективно управляти з центру, і 
якою б досконалою не була державна влада в центрі, 
вона ніколи не буде ефективною, якщо не 
спиратиметься на демократично організовану систему 
самоврядування на місцях. 

В Україні територіальна громада з її звичаями і 
традиціями сформувалася в глибоку давнину. І хоча 
еволюція громади в Україні тривала століттями, її 
роль та значення завжди були важливими в 
українському суспільстві. Зокрема, І. Я. Франко, 

розмірковуючи над цим питанням, ще наприкінці  
XIX ст. писав: «... Коли кожний повіт, кожний край, 
кожна держава складається з громад – сільських чи 
міських, то все одно перше і найголовніше завдання 
тих, які управляють державою, краями, повітами, 
повинно би бути таке, щоб добре упорядкувати і 
мудрими правами якнайліпше забезпечити ту 
найменшу, але основну одиницю. Бо коли громада зле 
впорядкована, бідна, темна і сама в собі розлазиться, 
то очевидно, що й увесь побудований на ній порядок 
повітовий, крайовий і державний не може бути 
тривалий». [21, с. 175] 

Відсутність на той час єдиного теоретичного 
підходу до визначення поняття «територіальна 
громада» зумовило існування внутрішньо-
суперечливої системи організації місцевої влади. 
Правове закріплення останньої відбувалося хаотично, 
акти законодавства про місцеве самоврядування, 
прийняті в різний час, ґрунтувалися на різних 

 



Випуск 242. Том 254 
 

52 

ідеологіях.Беручи до уваги все це, наразі виникає 
нагальна необхідність у докладному аналізі 
нормативно-правової бази державної політики у сфері 
побудови спроможних територіальних громад в 
Україні. 

Аналіз досліджень і публікацій. Дослідженням 
нормативно-правової бази державної політики у сфері 
побудови спроможних територіальних громад в 
Україні займалися такі вітчизняні вчені, як:  
В. І. Борденюк, В. Я. Тацій, В. С. Журавський,  
О. Н. Євтушенко,Ю. Г. Барабаш, Б. А. Руснак,  
В. Б. Яловий, О. В. Петришин, С. Г. Серьоогіна,  
О. В. Батанов, В. Я Малиновський та інші. Проте не 
дивлячись на значний перелік науковців, які вивчають 
дане питання, на сьогоднішній день немає єдиного 
комплексного дослідження нормативно-правової бази 
державної політики у сфері побудови спроможних 
територіальних громад в Україні, яке враховували б 
усі сучасні зміни у чинному законодавстві. 
Відповідно, дана стаття присвячена аналізу 
нормативно-правових актів у сфері зазначеної 
політики. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою цієї статті є дослідження 
нормативно-правової бази державної політики у сфері 
побудови спроможних територіальних громад в 
Україні, шляхом аналізу нормативно актів у цій сфері; 
виділення періодів становлення та розвитку 
державної політики у сфері побудови спроможних 
громад в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Протягом усієї історії Української держави 
територіальні громади розвивалися, соціально-
правова природа яких в різні історичні періоди 
змінювалася набуваючи нового політичного й 
економічного значення. За радянських часів саме 
поняття як територіальна громада взагалі було 
відсутнє. Про інститут місцевого самоврядування і 
необхідність його створення в Україні заговорили 
лише в 80-ті роки перебудови. Окремо про 
територіальні громади мова взагалі не велася. Проте 
необхідність створення законодавства у цьому 
напрямку була продиктована аналізом світового 
досвіду. 

І вже у 90-і роки XX ст. в Україні (на той час ще 
Українській Радянській Соціалістичній Республіці 
(далі – Українська РСР)) інститут місцевого 
самоврядування було відроджено, шляхом прийняття 
Закону Союзу Радянських Соціалістичних Республік 
(далі – СРСР) «Про загальні засади місцевого 
самоврядування і місцевого господарства СРСР»  
від 9 квітня 1990 р. № 1417-І. Цей Закон визначав 
загальні засади місцевого самоврядування і місцевого 
господарства в СРСР і проголошував, що місцеве 
самоврядування в СРСР є частиною соціалістичного 
самоврядування народу і покликане забезпечити 
реалізацію прав і свобод громадян, їх самостійність у 
вирішенні питань соціального й економічного 
розвитку території, охорони навколишнього 
середовища [5]. 

У ст. 1 цього Закону закріплено, що місцеве 
(територіальне) самоврядування – це самоорганізація 

громадян для розв’язання безпосередньо або через 
органи, які вони обирають, усіх питань місцевого 
значення, виходячи з інтересів населення та 
особливостей адміністративно-територіальних одиниць, 
на основі законів і відповідної матеріальної та 
фінансової бази.Первинним територіальним рівнем 
місцевого самоврядування можуть бути сільрада, 
селище (район), місто (район у місті). Цей 
законодавчий акт також визначає, що сільські 
населені пункти, селища, міста з метою більш 
ефективного здійснення своїх прав та інтересів 
можуть об’єднуватися в асоціації. При цьому органи 
місцевого самоврядування мають функціонувати у 
тісній взаємодії з трудовими колективами, 
громадськими організаціями і рухами, створювати 
умови для реалізації кожним громадянином СРСР 
конституційного права на участь в управлінні 
державними і громадськими справами. 

Окрім того, ст. 3 цього Закону проголошує, що 
основною ланкою в системі місцевого самоврядування є 
місцеві Ради народних депутатів, як представницькі 
органи влади, які на своїй території координують 
діяльність усієї системи місцевого самоврядування 
[5]. 

Окремо, хотілося б звернути увагу на те, що якщо 
порівнювати вище згадуваний Закон із діючим 
Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», то деякі положення цих двох Законів, на 
наш погляд, між собою схожі. Не дивлячись на ряд 
недоліків, які містяться у змісті першого 
законодавчого акту, його окремі положення носять 
демократичний характер, забезпечують право 
громадян на участь в управлінні і спрямовані на 
задоволення потреб людей, які проживають на тій чи 
іншій території. 

Після прийняття Верховною Радою Української 
РСР 16 липня 1990 р. Декларації про державний 
суверенітет України, як приклад реалізації вже нової 
державної політики щодо становлення і розвитку 
місцевого самоврядування, було прийнято Закон 
України «Про місцеві ради народних депутатів та 
місцеве і регіональне самоврядування» від 7 грудня 
1990 р. № 533-ХІІ. Цей законодавчий акт, як основа 
утвердження повноти народовладдя на відповідних 
адміністративних територіях, визначав засади 
місцевого та регіонального самоврядування – основи 
демократичного устрою влади в Україні, правовий 
статус місцевих Рад народних депутатів, а також 
інших форм територіальної самоорганізації громадян. 
Як і в попередньому нормативно-правовому акті цей 
Закон не містив положення про територіальні 
громади, визначивши у ст. 1, що базовим рівнем 
місцевого самоврядування є сільські ради, селища 
міського типу, міста. Відповідно територіальною 
основою місцевого самоврядування є сільрада, 
селище, місто.[9]. 

Хотілося б звернути увагу на те, що схваливши 
цей Закон Україна була однією з перших республік 
колишнього СРСР, яка поклала край радянсько-
партійній вертикалі i спробувала побудувати нову 
демократичну модель влади в адміністративно-
територіальних одиницях. Саме у цьому Законі, на 
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відміну від Закону прийнятого 9 квітня 1990 р., 
визначено порядок формування, функції та 
компетенція, структура і форми діяльності органів 
місцевого самоврядування. За своєю структурою і 
змістом Закон України «Про місцеві ради народних 
депутатів та місцеве і регіональне самоврядування», 
який втратив чинність із прийняттям Законом України 
«Про місцеве самоврядування» схожий із ним. 

Після проголошення незалежності України 24 
серпня 1991 р. і введення в державі посади 
Президента, систему влади було суттєво змінено. 
Класичне самоврядування залишилось лише на рівні 
населених пунктів. На рівні районів та областей було 
запроваджено інститут Представника Президента, 
ради було позбавлено від виконавчих комітетів, при 
Представниках Президента створено органи 
державної виконавчої влади – місцеві державні 
адміністрації. Така реорганізація покликана була 
замінити партійну вертикаль президентською, а 
Президент одержати можливість вести активну 
державну політику на регіональному рівні.  
[20, с. 11-12] 

У той період, на думку багатьох вчених, було 
знайдено ідеальну модель організації державної влади 
на період переходу від монопартійної радянської 
влади до такої, яка б поєднувала автономність 
самоврядування населених пунктів із вертикаллю 
державної виконавчої влади від столиці держави до 
сільського району. Проте суперечлива кадрова 
політика тодішнього Президента України та його 
жорстка конкуренція із Головою Верховної Ради, 
особливо в останній рік перед виборами, 
половинчастість у реформуванні органів влади – всі ці 
фактори призвели до чергової новації. 

Так, 3 лютого 1994 р. ухваленням Закону «Про 
формування місцевих органів влади i 
самоврядування» № 3917-ХІІ Верховна Рада України 
12-го скликання в черговий раз змінила систему 
влади. Як наслідок скасовано інститут Представників 
Президента і здійснено спроби відбудови старої 
радянської системи влади. [20, с. 12.] 

Відбиваючи прагнення українського народу 
розвивати, зміцнювати демократичну, соціа-льну і 
правову державу, Верховна Рада України в 1996 р. 
прийняла Конституцію України, у ст. 7 якої 
закріплено принцип, що в Україні визнається і 
гарантується місцеве самоврядування [2]. 
Проголосивши такий принцип держава у реалізації 
своєї політики зобов’язалася здійснювати підтримку і 
розвиток місцевого самоврядування як однієї з 
підвалин демократичного ладу. 

Саме в Основному Законі України неодноразово 
згадується про територіальні громади, яким вже з 
прийняттям цього акту почала відводиться особлива 
роль у системі місцевого самоврядування (ст. 95, 140, 
141, 142, 143). Конституційне визначення поняття 
місцеве самоврядування, викладене у ч. 1 ст. 140 
Конституції України, акцентує увагу на тому, що 
територіальні громади є його особливим суб’єктом, 
який здійснює свою владу як безпосередньо, так і 
через органи та посадових осіб місцевого 
самоврядування [2]. Також положення ч. 1 зазначеної 

статті дозволяють стверджувати, що держава визнає 
особливе право у системі конституційних прав і 
свобод людини і громадянина – право територіальної 
громади на місцеве самоврядування. Так, 
проголошуючи місцеве самоврядування основою 
конституційного ладу, законодавець говорить про 
місцеве самоврядування як право територіальної 
громади – жителів села чи добровільного об’єднання 
у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста 
[3, с. 752]. 

Але положення Конституції України не містять 
визначення поняття територіальної громади. І лише у 
Законі України «Про місцеве самоврядування» від  
21 травня 1997 р. № 280/97-ВР, який, відповідно до 
Конституції України, визначає систему та гарантії 
місцевого самоврядування в Україні, засади 
організації та діяльності, правового статусу і 
відповідальності органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування, у ст. 1 вперше дано законодавче 
визначення поняття територіальної громади [8]. 

Враховуючи, що одним із головних пріоритетів 
державної політики з часу незалежності України є 
курс на європейську інтеграцію, на реалізацію якого 
спрямовані зусилля всіх державних органів і загалом 
більшої частини українського суспільства, Верховна 
Рада України без застережень(тобто взяла на себе 
зобов’язання дотримуватись усіх без винятку 
положень акту) ратифікувала 15 липня 1997 р. 
Європейську хартію місцевого самоврядування, 
прийняту 15 жовтня 1985 р. державами-членами Ради 
Європи у Страсбурзі. Ця Хартія є результатом серії 
ініціатив та багатьох років дискусій, що мали місце у 
Раді Європи з 1968 р., метою якої є компенсування 
браку спільних європейських стандартів оцінки та 
захисту прав органів місцевого самоврядування, які є 
найближчими до населення. Ця Хартія вимагає, щоб 
принцип місцевого самоврядування був визнаний у 
законодавстві країни [1]. 

Хотілося б звернути увагу, що Європейська хартія 
місцевого самоврядування не містить поняття 
територіальної громади, лише у ст. 5 «Охорона 
територіальних кордонів органів місцевого 
самоврядування» міститься таке поняття як «місцеві 
громади» [1]. 

Задля вирішення багатьох проблем формування 
реальної моделі місцевого самоврядування, яка має 
здійснюватися в рамках єдиної національної політики 
в цій галузі, Президент України видав Укази «Про 
Концепцію державної регіональної політики» від  
25 травня 2001 р. № 341/2001 і «Про державну 
підтримку розвитку місцевого самоврядування в 
Україні» від 30 серпня 2001 р. № 749/2001. 

Відповідно до першого Указу, у контексті 
побудови спроможних громад, державна регіональна 
політика ґрунтується на принципі забезпечення 
здатності територіальних громад в межах, визначених 
законодавством, самостійно і відповідально 
вирішувати питання соціально-економічного 
розвитку, створення ефективних механізмів 
забезпечення їх активної участі у формуванні та 
проведенні державної регіональної політики. Також 
цей Указ містить положення про те, що одним із 
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шляхів оптимізації територіальної організації 
державної влади та місцевого самоврядування є 
укрупнення сільських територіальних громад з метою 
забезпечення організаційно-правової, кадрової і 
фінансово-економічної спроможності відповідних 
органів місцевого самоврядування у виконанні 
покладених на них законодавством повноважень [7]. 

Згідно з іншим Указом Президента України, з 
метою подальшого розвитку місцевого 
самоврядування в Україні, як особливо важливого 
чинника становлення громадянського суспільства, 
його державної підтримки, поліпшення умов для 
самостійного вирішення територіальними громадами 
питань місцевого рівня, розвиток даного інституту є 
на сучасному етапі одним із пріоритетних напрямів 
державної політики України. Цим Указом Президент 
України визначив основні пріоритети, завдання та 
принципи муніципальної державної політики, утворив 
робочу групу з підготовки пропозицій щодо розвитку 
місцевого самоврядування та затвердив Програму 
державної підтримки розвитку місцевого 
самоврядування в Україні. Одними із основних 
завдань цієї Програми є: сприяння формуванню 
економічно достатніх територіальних громад; 
удосконалення механізмів управління об’єктами 
права комунальної власності та спільної власності 
територіальних громад; створення належних умов для 
реалізації територіальними громадами прав та 
повноважень, визначених Конституцією та законами 
України. [4, с. 48-50] 

На нашу думку, названі Укази Президента 
України, не охоплюють багатьох питань, спрямованих 
на створення умов для реалізації конституційних 
положень місцевого самоврядування, побудови 
спроможних територіальних громад та соціально-
економічного розвитку самоврядних територій. 

У подальшому, враховуючи політико-правовий та 
соціально-економічний стан в Україні, половинчастий 
процес реформування територіальної організації 
влади в країні, 1 квітня 2014 р. Розпорядженням 
Кабінетом Міністрів України було схвалено 
Концепцію реформування місцевого самоврядування 
та територіальної організації влади в Україні (далі – 
Концепція реформування місцевого самоврядування). 
Цей документ багато в чому повторює Проект Указу 
Президента України «Про Концепцію реформування 
місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади в Україні» від 16 липня 2013 р., а у 
вступній частині майже повністю його дублює, 
нажаль багато положень, які містилися у Проектах 
цієї Концепції не увійшли до її законодавчо 
затвердженого варіанту. 

Метою цієї Концепції є визначення напрямів, 
механізмів і строків формування ефективного 
місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади для створення і підтримки 
повноцінного життєвого середовища для громадян, 
надання високоякісних та доступних публічних 
послуг, становлення інститутів прямого 
народовладдя, задоволення інтересів громадян в усіх 
сферах життєдіяльності на відповідній території, 
узгодження інтересів держави та територіальних 

громад. [11] Ця Концепція визначає шляхи і способи 
розв’язання тієї проблеми, яка склалася на сьогодні 
стосовно спроможності територіальних громад та 
ефективності місцевого самоврядування в нашій 
державі. 

Аналізуючи положення Концепції реформування 
місцевого самоврядування, на нашу думку, у її змісті 
відсутній збалансований, диференційно продуманий 
підхід до децентралізації влади в країні у контексті 
перерозподілу повноважень між адміністративно-
територіальними одиницями базового та 
регіонального рівня, поєднання в одній 
адміністративно-територіальній одиниці функцій двох 
рівнів (для міст із населенням понад 50000 
мешканців), управління великими містами із 
районним поділом та ін. Ми вважаємо, що необхідно 
доопрацювати положення цієї Концепції, враховуючи 
на сьогоднішній день сучасний політико-правовий 
стан в країні і фінансово-економічні можливості всієї 
держави і окремих територіальних громад, а також 
історичні, соціальні, демографічні, географічні 
особливості кожного регіону. 

Для втілення на практиці у найкоротші строки 
(протягом 2014 р.) положень вище зазначеної 
Концепції 18 червня 2014 р. Кабінет Міністрів 
України затвердив «План заходів щодо реалізації 
Концепції реформування місцевого самоврядування 
та територіальної організації влади в Україні». У 
цьому Плані передбачається розробити концептуальні 
пропозиції на засадах децентралізації, субсидіарності, 
повсюдності та спроможності місцевого 
самоврядування щодо внесення відповідних змін до 
чинних нормативно-правових актів та розробити ряд 
проектів Законів України (наприклад, «Про внесення 
змін до Закону України «Про органи самоорганізації 
населення», «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад»), а також розробити та 
затвердити в установленому порядку державні 
стандарти якості адміністративних, соціальних 
послуг, що надаються населенню у відповідних 
сферах та ін. [6]. 

За день до цього Верховною Радою України 
прийнято Закон України «Про співробітництво 
територіальних громад» № 1508-VII, який визначає 
організаційно-правові засади співробітництва 
територіальних громад, принципи, форми, механізми 
такого співробітництва, його стимулювання, 
фінансування та контролю [10]. Цей Закон мав дати 
спеціальний механізм співробітництва територіальних 
громад, який можливо було б реально втілити на 
практиці. Проте положення цього законодавчого акту 
мають декларативний характер та ряд недоліків, 
безпосередньо із точки зору законодавчої техніки. На 
наш погляд, враховуючи те, що цей Закон не 
наповнений самостійним юридичним змістом, його 
подальша реалізація не сприятиме досягненню цілей, 
задекларованих при його прийнятті, адже через 
відсутність чітко прописаних механізмів це буде 
просто неможливо. 

Прийняття зазначених вище нормативно-правових 
актів та їх подальша реалізації є серйозним 
поштовхом у вирішенні питання щодо реформування 
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місцевого самоврядування та побудови спроможних 
територіальних громад. На шляху до цієї мети ще 
раніше було прийнято додатково ряд законодавчих 
актів, постанов й інших нормативно-правових актів, 
запропоновано декілька проектів нових нормативних 
актів для врегулювання окремих питань щодо 
побудови спроможних територіальних громад, 
створено не один десяток державних органів, однією з 
метою яких є побудова спроможних територіальних 
громад у процесі реформування і розвитку місцевого 
самоврядування в Україні. 

Це такі нормативно-правові акти як: Закони 
України «Про службу в органах місцевого 
самоврядування» від 7 червня 2001 р. № 2493-ІІІ, 
«Про органи самоорганізації населення» від 11 липня 
2001 р. № 2625-ІІІ, «Про міжбюджетні відносини між 
районним бюджетом та бюджетами територіальних 
громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань» від 1 липня 
2004 р. № 1953-IV (Закон втратив чинність на основі 
Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям 
Бюджетного кодексу України» від 8 липня 2010 р.  
№ 2457-VI), «Про вибори депутатів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та 
сільських, селищних, міських голів» від 10 липня 
2010 р. № 2487-VI; Укази Президента України «Про 
Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню 
в Україні» від 24 червня 2010 р. № 723/2010, «Про 
Національний план дій на 2013 рік щодо 
впровадження Програми економічних реформ на 
2010-2014 роки «Заможне суспільство, 
конкурентоспроможна економіка, ефективна 
держава»» від 12 березня 2013 р. № 128/2013; 
Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження державної стратегії регіонального 
розвитку на період до 2015 року» від 21 липня 2006 р. 
№ 1001 (Постанова втратила чинність на основі 
Постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження державної стратегії регіонального 
розвитку на період до 2020 року» від 6 серпня 2014 р. 
№ 385); Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про схвалення Концепції Програми законодавчого 
забезпечення розвитку місцевого самоврядування» від 
25 липня 2002 р. №416-р та ін. 

Серед проектів нормативних актів, які регулюють 
питання побудови спроможних територіальних 
громад можна назвати: 

- Проект Декларації «Про основні засади 
державної політики України щодо розвитку місцевого 
самоврядування» від 29 січня 2008 р., який прийнятий 
з метою сприяння розвитку місцевого самоврядування 
і розбудови територіальних громад. Відповідно до 
положень проекту цієї Декларації, передбачається 
законодавчо визначити юридичний механізм 
забезпечення формування та реалізації державної 
політики у сфері місцевого самоврядування, 
встановити ефективні засоби реформування даного 
виду публічної влади та чітко закріпити ознаки 
правосуб’єктності територіальних громад [12]. 
Прийняття Декларації має сприяти розвитку 
місцевого самоврядування в Україні, шляхом 
оптимальної і поміркованої деконцентрації та 

децентралізації повноважень органів виконавчої 
влади, удосконаленню розподілу компетенцій між 
територіальними органами публічної влади з метою 
уникнення їх дублювання і відповідно спрощення 
системи управління та ін. 

- Проект Концепції реформування 
територіальної організації влади в Україні, 
підготовлений Всеукраїнською асоціацією органів 
місцевого самоврядування «Асоціацією районних та 
обласних рад» (версія станом на 10 червня 2011 р., 
доопрацьована з врахуванням пропозицій обласних і 
районних рад), метою якої є створення більш 
раціональної та ефективної системи публічної влади в 
адміністративно-територіальних одиницях, здатної 
гарантувати найвищу соціальну цінність людини, 
створити оптимальні умови для її розвитку, 
забезпечити комплексний і стабільний розвиток усіх 
регіонів шляхом найповнішого використання їх 
потенціалу. Необхідним елементом такої системи має 
бути самостійне, дієве місцеве та регіональне 
самоврядування [16]; 

- Проект Концепції реформування місцевого 
самоврядування в Україні, підготовлений 
Всеукраїнською асоціацією органів місцевого 
самоврядування «Асоціація міст України» (версія 
станом на 2013 р.), завданнями якої є визначення: 
оптимальної територіальної основи спроможних 
територіальних громад; оптимальної системи 
місцевого самоврядування таких громад; повноважень 
з надання публічних послуг, які мають бути передані 
органам місцевого самоврядування територіальних 
громад; ресурсної бази таких громад [15]; 

Проект Указу Президента України «Про 
затвердження Концепції реформи місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади в 
Україні» від 16 липня 2013 р., який розроблено з 
урахуванням вимог Європейської хартії місцевого 
самоврядування, положень Програми економічних 
реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, 
конкурентоспроможна економіка, ефективна 
держава», яка в цілому відповідає принципам, 
спрямованим на підвищення спроможності 
територіальних громад. У Концепції зазначається, що 
метою реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади є підвищення якості 
життя людей у містах, селищах та селах шляхом 
забезпечення спроможності органів місцевого 
самоврядування створювати економічні та соціальні 
умови розвитку територіальних громад та їх 
об’єднань, а також забезпечення місцевими органами 
виконавчої влади, територіальними органами 
центральних органів виконавчої влади територіальної 
доступності жителів цих територіальних громад до 
адміністративних, соціальних та інших послуг. 
Досягнення цієї мети передбачає: створення умов 
добровільного об’єднання територіальних громад, у 
яких створюються дієздатні органи місцевого 
самоврядування, спроможні виконувати законодавчо 
визначені повні та виключні власні, а також 
делеговані повноваження; недопущення дублювання 
повноважень, функцій та завдань органів місцевого 
самоврядування різних рівнів; забезпечення 
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відкритості та підзвітності населенню територіальних 
громад діяльності органів місцевого самоврядування 
та їх посадових осіб; розроблення механізмів 
контролю за якістю надання населенню 
адміністративних, соціальних та інших законодавчо 
визначених послуг відповідної якості; передачу від 
місцевих органів виконавчої влади та територіальних 
органів центральних органів виконавчої влади 
органам місцевого самоврядування функцій, які 
мають найтісніший контакт з громадянином; 
створення достатніх матеріальних, фінансових та 
організаційних умов забезпечення виконання завдань 
органами місцевого самоврядування; реформування 
територіальної влади за принципом оптимального 
забезпечення населення адміністративними і 
соціальними послугами, що зменшує диспропорції у 
доступі громадян до цих послуг та їх якості [18]; 

- Проект рамкового документу «Основні 
стратегічні напрями реформування місцевого 
самоврядування в Україні» (станом на 2012 р.), 
відповідно до якого виходячи з наявних проблем 
територіальних громад, головною метою проведення 
реформи місцевого самоврядування має бути: 
створення законодавчого забезпечення умов для 
розвитку територіальних громад як життєздатних 
конкурентоспроможних соціально-економічних 
систем, ефективних суб’єктів політичних, 
економічних та соціальних відносин; надання 
місцевому самоврядуванню чітко визначеного рівня 
державної підтримки, що забезпечить його 
функціонування як надійного та міцного фундаменту 
народовладдя, вагомого чинника економічного й 
соціального розвитку країни [17]; 

- Проект Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», який відповідно до 
Конституції України визначає повноваження, засади 
організації та порядок діяльності, і відповідальності 
органів та посадових осіб місцевого самоврядування. 
Законопроект розробляється відповідно до Плану 
заходів щодо реалізації Концепції реформування 
місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади в Україні. В основу законопроекту 
покладено чинну Концепцію реформування місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади, а 
також положення проекту Закону України «Про 
внесення змін до Конституції України (щодо 
децентралізації влади)» [14]; 

- Проект Закону України «Про внесення змін 
до Конституції України (щодо децентралізації 
влади)»від 26 червня 2014 р., містить пропозиції щодо 
змін до Основного Закону України на реалізацію 
реформи місцевого самоврядування, які підготовлені 
Міністерством регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства України. 
Необхідність таких змін обумовлена тим, що саме 
Конституція України визначає основи системи влади, 
і без відповідних змін провести реформу неможливо. 
Ключові зміни стосуються розділів ІХ 
(Адміністративно-територіальний устрій) і ХІ 
(Місцеве самовряду-вання), які викладені в новій 
редакції. Пропонуються також деякізміни в розділи 

ІV(Верховна Рада),V(Президент України),VІ (Кабінет 
Міністрів. Інші органи виконавчої влади) [13]. 

Основні зміни передбачають: 
 запровадження трьохрівневої системи 

адміністративно-територіального устрою України – 
область, район, громада з повсюдністю місцевого 
самоврядування; 

 передачу функцій виконавчої влади від 
місцевих адміністрацій виконавчим органам рад 
відповідного рівня; 

 розподіл повноважень між органами 
місцевого самоврядування за принципом 
субсидіарності і наділення саме громад максимально 
широким колом повноважень; 

 чітке забезпечення повноважень органів 
місцевого самоврядування необхідними фінансовими 
ресурсами, в тому числі через їх участь в 
загальнодержавних податках; 

 ліквідація державних адміністрацій і 
створення натомість державних представництв з 
тільки контрольно-наглядовими і координаційними, а 
не виконавчими функціями [19]. 

Положення, які плануються внести до Конституції 
України містять замість поняття «те-риторіальна 
громада», поняття «громада», при цьому саме 
визначення цього терміну відсутнє. 

Прийняття змін до Конституції, які пропонуються 
Міністерством регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства України, 
забезпечить правову основу для схвалення подальших 
законодавчих актів або внесення змін у вже існуючі, 
необхідних для реалізації реформи місцевого 
самоврядування і відповідно побудови спроможних 
територіальних громад в Україні. Окрім вище 
названих, це такі закони як: закон про місцеві 
державні представництва, закони про внесення змін 
до Бюджетного та Податкового кодексів України, 
закони про внесення змін до законодавчих актів, які 
визначають розподіл повноважень між виконавчими 
органами влади і органами місцевого самоврядування, 
а також їх розподіл між органами місцевого 
самоврядування різного рівня та ін. 

Нині більш як 200 законів регулюють різні 
питання місцевого самоврядування, що сягає третини 
від загальної кількості первинних законів. За 15 років 
дії Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» понад 50 разів вносилися зміни, його 
положення шість разів розглядалися у 
Конституційному Суді України [22]. 

Якщо проаналізувати весь ряд прийнятих за цей 
період нормативно-правових актів і проектів 
нормативних актів у сфері реформування місцевого 
самоврядування, то ми побачимо головний їх недолік. 
Це відсутність єдиної лінії стратегії і фрагментарність 
державної політики щодо розвитку цього інституту і 
побудови спроможних територіальних громад. У 
більшості випадків нормативно-правові акти 
приймалися для впровадження і розвитку окремих 
індивідуальних проектів у різних регіонах, без зв’язку 
з іншими документами нормативно-правового 
характеру, часто суперечачи один одному або вже 
діючому законодавству. 
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Враховуючи вище викладене, на нашу думку, 
можна окреслити п’ять періодів становлення та 
розвитку державної політики у сфері побудови 
спроможних громад в Україні: 

1) з 1990 р. до прийняття Конституції України у 
1996 р. (постійні зміни системи місцевих органів 
влади); 

2) з 1997 р. до 1999 р. (розмежування на 
законодавчому рівні державної влади і влади органів 
місцевого самоврядування у питанні здійснення 
управління державою та регіонами на різних рівнях); 

3) з 1999 р. до 2004 р. (спроби реформування 
політичної системи, системи місцевого 
самоврядування й адміністративно-територіального 
устрою, визначення напрямів і пріоритетів державної 
політики у цій сфері у підзаконних актах); 

4) з 2005 р. до 2009 р. (період «застиглого 
реформування» і невизначеності державної політики у 
цій сфері); 

5) з 2010 р. до сьогодення (період «активного 
реформування», оптимізація системи центральних 
органів виконавчої влади, спроби вирішення питання 
нового адміністративно-територіального поділу 
Української держави з метою побудови спроможних 
територіальних громад, спроби здійснення 
децентралізації влади в державі). 

Становлення та розвиток державної політики у 
сфері побудови спроможних територіальних громад в 
Україні починаючи ще 90-х років ХХ ст. відбувається 
і наразі, шляхом розробки, прийняття та зміни ряду 

нормативно-правових актів у цій сфері, яких на 
сьогоднішній день нараховується не один десяток. 
Проте незважаючи на досить прогресивне українське 
законодавство у цій сфері, полеміка про проблеми 
побудови дієздатних та самодостатніх громад як у 
середині держави, так і за кордоном, як на місцях, так 
на вищому рівні не припиняється. У положеннях цих 
актів державна політика стосовно побудови 
спроможних територіальних громад досі є 
невизначеною щодо того, яким же чином формувати 
громади в Україні, щоб вони справді були 
спроможними суб’єктами правових відносин. 

Сьогодні, через цю невизначеність і через 
невідповідність українських законів в теорії і на 
практиці територіальні громади в Україні знаходяться 
у нестабільному становищі, що не дає змоги 
спрямовувати всю увагу на вирішення пріоритетних 
та невідкладних справ на місцях. Існуючі нормативно-
правові акти (як чинні, такі і проекти) не 
гармонізовані між собою, суперечуючи один одному в 
одних і тих самих положеннях, так як побудовані за 
різними концепціями державного управління, містять 
різні пріоритети і способи правового регулювання та 
вирішення існуючих проблем щодо формування 
спроможних громад в Україні. Саме тому вітчизняне 
законодавство у цій сфері має створити цілісну і 
взаємоузгоджену систему, яка дасть перелік 
стратегічних і планувальних документів щодо 
побудови самодостатніх громадв Україні. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В 

СФЕРЕ ПОСТРОЕНИЯ СПОСОБНЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ГРОМАД В УКРАИНЕ 
 

В статье исследуется нормативно-правовая база государственной политики в сфере построения 
способных территориальных громад в Украине, непосредственно характеризуются нормативно-правовые 
акты в этой сфере. Ведь, учитывая важную роль и значение громад для нашей страны, находящейся в стадии 
важного реформирования, сейчасвозникает настоятельная необходимость в подробном анализе нормативно-
правовой базы такой политики. 

В начале статьи говорится, что в советское время внимание местному самоуправлению не уделялось, само 
понятие как территориальная громадаотсутствовало и о них речь вообще не велась. 

Далее в исследовании речь идет о нормативно-правовых актах, которые были принятии в сфере местного 
самоуправления до принятия Конституции Украины. Делается акцент на том, что положения Основного 
Закона Украины не содержат определения понятия территориальных громад, которым уже с принятием 
этого акта начала отводится особая роль в системе местного самоуправления. В частности, в исследовании 
анализируются и другие подзаконные акты, где особое внимание уделяется Концепции реформирования 
местного самоуправления и территориальной организации власти в Украине. Отдельно рассматривается 
целый ряд проектов нормативных актов, которые регулируют вопросы построения способных 
территориальных громад в Украине. 

На основе проведенного исследования в статье определяется пять периодов становления и развития 
государственной политики в сфере построения способных территориальных громад в Украине. В конце 
делается вывод, что несмотря на довольно прогрессивное украинское законодательство в этой сфере, 
которое является не совершенным на сегодняшний день, полемика о проблемах построения дееспособных и 
самодостаточных громад не прекращается. 

Ключевые слова: нормативно-правовая база; государственная политика в сфере построения способных 
территориальных громад; территориальные громады; местное самоуправление. 
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CHARACTERISTIC OF THE LEGAL FRAMEWORK OF THE STATE POLICY IN THE FIELD OF 

CONSTRUCTION CAPABLE COMMUNITIES IN UKRAINE 
 

The article deal with the legal framework of the state policy in the field of construction capable of communities in 
Ukraine directly characterized normative legal acts in this sphere. Given the important role and importance of 
communities in our country, which has undergone significant reform, there is now an urgent need for detailed analysis 
of the legal framework of this policy. 

At the beginning of the article notes that in Soviet times no attention was paid to local self-government, the concept 
of a local community was missing and about them never carried out.Only in the 90-ies of XX century in Ukraine 
institution of local self-government has been revived. 

Further, in a study it comes about normative legal acts that have been adoption in the sphere of local self-
government before adoption of the Constitution Ukraine. In Article 7 of the Basic Law of Ukraine was enshrined the 
principle that in Ukraine is recognized and guaranteed by the local self-government. So the state in implementing its 
policies pledged to carry out the main-tenance and development of local self-government as one of the pillars of the 
democratic system. 

The article focuses on the provisions of the Constitution of Ukraine does not contain a definition of local 
communities, which are the adoption of this act started a special role in the system of local self-government. Only the 
Law of Ukraine "On Local Government" was first given legal definition of the local community. 

In particular in the study analyzes other subordinate legislation, with particular attention paid to the Cabinet of 
Ministers approved the Concept of Ukraine reform of local self-government and territorial organization of power in 
Ukraine. Separately, considered several draft normative acts that regulate construction of capable of communities in 
Ukraine. 

On the basis of research article outlines five periods of formation and development of the state policy in the field 
construction of capable of communities in Ukraine. 

At the end of the article the conclusion is made that despite the relatively progressive Ukrainian legislation in this 
area, which is not perfect today, the controversy about the problems construction of viable and self-sufficient 
communities is not terminated. 

Keywords: regulatory framework; state policy in the field of construction capable communities; territorial 
communities; local self-government. 
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МОНІТОРИНГ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ ЩОДО 
ДОЦІЛЬНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ РЕФЕРЕНДУМІВ  

В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ ЖИТЕЛІВ 
ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ) 

 
 

Визначено та проаналізовано думку громади Вознесенщини щодо доцільності 
збереження інституту референдуму в Україні в цілому, ефективності всеукраїнських чи 
місцевих референдумів, доцільності реформування системи референдумів в умовах 
загострення кризи в регіонах. За окремими аспектами дослідження створено діаграми.  

В статті наголошується що регіональне законодавство України з питань 
референдумів повинно враховувати специфічні особливості місцевих умов, особливо 
наявність двох субетносів, які історично склалися та значний відсоток 
російськомовного населення, яке вважає, що зазнає мовних утисків, у регіонах, що 
переважно примикають до кордонів Російської Федерації. Впровадження референдуму у 
проблемних регіонах на фоні невирішеності цих питань, низької політичної культури 
населення, призводить до нинішніх наслідків у Криму, Донецькій та Луганській областях. Це 
інший бік процесу зміщення референдуму на регіональний та місцевий рівень. 

Зазначено що нова модель державотворення в Україні потребує більш досконалих 
форм і методів здійснення народовладдя як в цілому, так і на місцях. Ось чому 
дослідження інституту референдуму має не лише важливе теоретичне значення, але й 
повинно сприяти реальному розширенню практичних можливостей народовладдя, 
укріпленню публічної влади, сприяти підвищенню її ефективності. 

Ключові слова: громадська думка, моніторингові дослідження, респонденти, 
інститут референдуму, всеукраїнський та місцевий референдуми, категорії опитаних. 

 
 

Практика державотворення виробила різні форми 
здійснення прямої демократії. Проте найбільше 
визнання і поширення дістали вибори до органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування 
і особливо референдум. 

Застосування інституту референдуму в Україні 
сьогодні має тенденцію до зміщення на регіональний 
та місцевий рівень. Це, з одного боку, позитивний 
аспект, проте повинна бути вироблена чітка 
відповідність регіонального і місцевого законодавства, 
що регулюють референдум, до загальних принципів 
його підготовки і проведення, закріплених у 
державному законодавстві [3, c. 201]. 

При цьому, регіональне законодавство України з 
питань референдумів повинно враховувати 
специфічні особливості місцевих умов, особливо 
наявність двох субетносів, які історично склалися та 
значний відсоток російськомовного населення, яке 
вважає, що зазнає мовних утисків, [2, с. 63, 77] у 
регіонах, що переважно примикають до кордонів 
Російської Федерації. Впровадження референдуму у 
проблемних регіонах на фоні невирішеності цих 
питань, низької політичної культури населення, 

призводить до нинішніх наслідків у Криму, Донецькій 
та Луганській областях. Це інший бік процесу 
зміщення референдуму на регіональний та місцевий 
рівень. 

Нова модель державотворення в Україні потребує 
більш досконалих форм і методів здійснення 
народовладдя як в цілому, так і на місцях. Ось чому 
дослідження інституту референдуму має не лише 
важливе теоретичне значення, але й повинно сприяти 
реальному розширенню практичних можливостей 
народовладдя, укріпленню публічної влади, сприяти 
підвищенню її ефективності. Усе викладене і 
обумовило вибір теми дослідження. 

Аналіз останніх наукових досліджень. Серед 
вітчизняних вчених, які опрацьовували систему форм 
безпосередньої демократії, в тому числі й референдум 
в Україні, слід зазначити І. Андронову, Ю. Барабаша, 
С. Бурду, П. Вовка, А. Грабильнікова, Н. Задираку, 
Г. Іовчу, М. Качинську, О. Лісеєнко, В. Людвіка, 
С. Красноголовця, О. Мурашина, І. Недокуса, 
Г. Падалку, О. Плахотніка, В. Погорілка та ін.  
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Метою статті є моніторинг громадської думки 
щодо доцільності проведення референдумів в Україні 
(на базі громади Вознесенського району) 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є вивчити громадську думку 
з деяких аспектів доцільності інституту референдуму 
в Україні та його реформування; провести 
моніторингові дослідження з даної проблематики. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Громадською думкою в повсякденному житті 
вважають думку колективу (груп) про події та факти 
внутрішнього й зовнішнього життя, поведінку 
окремих членів колективу. Вона являє собою оцінку 
значущості того, що відбувається [4, с.13]. 

У світлі останніх подій у Криму, на Донеччині та 
Луганщині питання про референдум та напрацювання 
усіх його чинників постало чи не особливо гостро, 
ніж упродовж усього періоду існування незалежної 
держави. Тому автором було зроблено спробу 
дослідити громадську думку про деякі аспекти 
референдуму у нашому регіоні, оскільки сьогодні ці 
питання активно обговорюються не лише засобами 
масової інформації, а й суспільством в цілому. На 
жаль, опрацювати питання серед жителів міста 
Миколаєва не вдалося. Населення міста в умовах 
нинішньої внутрішньо- та зовнішньополітичної 
нестабільності, невпевненості у найближчому 
майбутньому, остерігаються йти на контакт із 
незнайомою людиною, сприймаючи автора за шахрая 
чи посланця політичних угрупувань із певною метою. 
Тому у місті вдалося опитати всього двох 
респондентів. Інша справа у колективі, де автор 
більш-менш знайомий з колом опитуваних. Тому 
громадська думка досліджувалася серед громади 
Вознесенського району. Відмовилися спілкуватися 
лише ті, хто сприйняв автора за представника РЕСу 
чи газового господарства. Із подібними проблемами 
зіткалося більшість науковців, що займаються сферою 
соціологічних досліджень [1, с. 3].  

Під час роботи з респондентами суворим правилом 
були принципи анонімності, добровільності, вільного 
викладу думок, неприпустимість критики будь-яких 
висловлювань, нерозголошення інформації, права на 
особисте бачення подій тощо.  

Для дослідження громадської думки автором було 
розроблено опитувальник у вигляді таблиці (для 
зручності систематизації статистичних даних та 
узагальнення матеріалу). У роботі взяло участь сто 
респондентів за п’ятьма віковими категоріями (у 
кожній групі по 20 чоловік): 
- 20-30 років; 
- 30-40 років; 
- 40-50 років; 
- 50-60 років; 
- 60-і більше років. 

Найважче виявилось дібрати учасників 
опитування у категорії 50-60 років. Усі респонденти – 
представники різних соціальних верств . Серед них: 
 пенсіонерів – 28 %; 
 домогосподарок – 8 %; 
 працівників по найму – 6 %; 
 робітників – 22 %; 

 працівників сфери обслуговування (торгівлі) – 5 %; 
 студентів – 4 %; 
 працівників правоохоронних органів – 2 %; 
 інвалідів – 4 %; 
 представників підприємницької діяльності – 2 %; 
 освітян – 7 %; 
 інженерів – 2 %; 
 працівників соціальної служби – 3 %; 
 військовослужбовців – 1 %; 
 працівників природоохоронних органів – 1 %; 
 сільськогосподарських працівників – 1 %; 
 медпрацівників – 2 %; 
 тимчасово не працюючих – 2 %. 

Статистика свідчить, що майже кожен четвертий з 
опитаних пенсіонер чи робітник. Проте це не 
вплинуло на активність того чи іншого учасника 
моніторингу.  

За гендерною ознакою - співвідношення 62 до 38 
відсотків [див. додаток В]. Як видно, жінок, задіяних 
у дослідженні громадської думки у 1,5 разів більше. 
Це пов’язано не з політичними чи будь-якими іншими 
мотивами, а з демографічною ситуацією на 
Вознесенщині, де представників жіночої статі майже 
у два рази більше, ніж чоловічої, особливо у віці, що 
перевищує 50 років. [6]. 

Громада Вознесенського району – колоритне в 
національному плані та полікультурне 
співтовариство. Тут проживають представники більш, 
ніж двадцяти етносів та етнічних груп [5]. Тому 
автором свідомо, проте добровільно залучено до 
участі в дослідженні громадської думки 
представників різних національностей. Їх оцінка 
значущості того, що відбувається була особливо 
цікавою. Національний склад респондентів: 
 українців – 92 %; 
 молдаван – 2 %; 
 росіян – 2 %; 
 представників народу ромів – 1 %; 
 вірмен – 1 % 
 болгар – 1 % 
 татар – 1 % 

Серед опитаних переважна більшість – українці 
(92 %). У представників різних національних груп 
думки як схожі, так і різняться між собою. На їх 
бачення подій впливає не національний фактор, а 
соціально-економічні та суспільно-політичні чинники. 

За партійною приналежністю респонденти 
розподілились таким чином [див. додаток Д]: 
 безпартійні, не підтримують жодну політичну 

силу – 56 %; 
 члени партії Батьківщина – 4 %; 
 безпартійні, підтримують партію Батьківщина – 2 

%; 
 члени КПУ – 3 %; 
 безпартійні, підтримують платформу КПУ – 5 %; 
 члени партії регіонів – 7 %; 
 безпартійні, підтримують партію регіонів – 20 %; 
 безпартійні, підтримують партію Удар – 1 %; 
 безпартійні, підтримують «правий сектор» – 1 %; 
 безпартійні, підтримують партію зелених – 1 %. 
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Переважна більшість учасників дослідження (56 %) 
назвалися безпартійними і такими, що не 
підтримують жодну політичну силу. Проте 
відчувалося, що дехто приховує справжній 
політичний окрас з міркувань власної безпеки. 
Незважаючи на те, що майже третина опитаних 
підтримують регіоналів і майже кожен десятий – 
платформу КПУ, усі учасники за власним бажанням 
висловлювались за територіальну цілісність України, 
засуджували дії сусідньої держави і переймалися 
становищем у нашій країні. 

Щодо доцільності проведення референдумів в 
Україні погляди респондентів розподілились 
наступним чином: 

- за проведення референдумів – 73 %; 
- проти інституту референдуму взагалі – 27 %. 

Із них представники жіночої статі [див. додаток Є]: 
- за проведення референдумів – 75 %; 
- проти інституту референдуму взагалі – 25 %. 

Серед представників чоловічої статі [див. додаток Є]: 
- за проведення референдумів – 71 %; 
- проти інституту референдуму взагалі – 29 %. 

Досліджувалась думка громадськості 
Вознесенського району щодо таких видів 
референдуму, як всеукраїнський і місцевий: 
- за доцільність проведення всеукраїнського 

референдуму – 63 %; 
- проти всеукраїнського референдуму – 37 %; 
- за доцільність проведення місцевих референдумів 

– 61 %; 
- проти місцевих референдумів – 39 %. 

11 % опитаних вважають, що в нашій державі 
повинен діяти виключно інститут місцевих 
референдумів, а 12 % обстоюють думку про 
збереження лише інституту всеукраїнського 
референдуму.  

За статевою диференціацією серед жінок: 
- за доцільність проведення всеукраїнського 
референдуму – 39 %; 
- за доцільність проведення місцевих 
референдумів – 38 %. 
Чоловіки, відповідно, висловилися таким чином: 
- за доцільність проведення всеукраїнського 
референдуму – 25 %; 
- за доцільність проведення місцевих 
референдумів – 23 %. 

Серед чоловіків значно нижчий відсоток, ніж 
серед жінок є прихильниками як всеукраїнського, так 
і місцевого референдуму. Свою думку опоненти 
вказаного інституту аргументують тим, що останні 
події: розпалювання громадянської війни, загроза 
територіальної цілісності України є віддзеркаленням 
процесу проведення референдумів та взагалі їх 
наявності. 

Щодо доцільності проведення референдуму в 
Україні в умовах загострення кризи в регіонах 
громада Вознесенського району висловилась 
наступним чином: 

- підтримали проведення референдуму в 
умовах загострення кризи – 44 %; 

- висловились проти проведення в кризовій 
ситуації – 56 %. 

З одного боку, дещо більше половини учасників 
моніторингу вважають недопустимим проведення 
будь-яких типів референдумів в умовах загострення 
кризи в регіонах. З іншого, відсоток прихильників і 
опонентів референдуму за вказаних умов досить 
близький, що свідчить про низьку свідомість 
пересічних громадян. 

Розглянемо погляди громадськості Вознесенщини 
на проблему доцільності реформування системи 
референдумів в умовах загострення кризи в регіонах: 

- за реформування системи референдумів в 
умовах загострення кризи в регіонах – 41 %  

- проти реформування системи референдумів в 
умовах загострення кризи в регіонах – 59 % 

Опоненти реформування даного інституту за 
вказаних умов вважають, що в кризовій ситуації не 
лише реформувати, але й проводити референдум не 
доцільно, бо можуть бути непередбачувані наслідки, а 
в інтерпретації різних політичних кіл під питанням 
може бути і легітимність таких референдумів.  

Пропозиції, які внесла громада Вознесенського 
району щодо реформування системи референдумів. 

1. Референдуми слід скасувати, тому що це зайві 
гроші з державного бюджету, а результати не 
вносяться на розгляд в урядові структури. Тому 
референдуми ситуацію в країні не змінюють. 

2. У законодавстві повинно бути прописано, що 
референдуми в Україні можуть проводитися лише за 
умови стабільного соціально-економічного і 
політичного, в тому числі і зовнішньополітичного 
клімату, а за інших обставин на проведення 
накладається вето і вони не мають легітимності.  
В умовах кризи неможливо проконтролювати 
дотримання всієї процедури проведення згідно 
законодавства. 

3. Напередодні проведення референдуму добирати 
новий склад ЦВК. Це повинні бути фахівці без будь-
якого партійного окрасу. 

4. Скасувати інститут місцевих референдумів, щоб 
не було можливості їх проводити у кризових 
ситуаціях. 

5. Треба відкрити спеціальні навчальні заклади, які 
б готували спеціальну охорону із безпартійних 
громадян з відмінною фізичною і психологічною 
підготовкою для проведення виборів та референдумів 
в Україні. 

6. Напередодні референдумів не слід проводити 
агітаційну роботу, оскільки її організовує не держава, 
а ті політичні сили, які можуть фінансувати засоби 
масової інформації, з допомогою яких маніпулюють 
громадською думкою. 

7. Напередодні референдумів потрібно проводити 
агітаційно-масову та роз’яснювальну роботу не лише 
з питань, що розглядатимуться, але й політичної 
термінології. 

8. Проводити референдум не впродовж одного, а 
двох-трьох днів, щоб не створювати натовп, який 
може стати мішенню для озброєних угрупувань і щоб 
могли взяти участь у голосуванні усі громадяни, що 
перебували на цілодобовому чергуванні. 

9. Удосконалити систему підготовки списків 
напередодні референдумів, працювати над 
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неприйнятністю махінацій. Організувати підвіз 
населення до виборчих дільниць, заохочувати 
вивізними крамницями тощо. 

10. До складу виборчих комісій не допускати 
люмпенів та некомпетентних членів, враховувати 
наявність вищої освіти, почуття патріотизму. 

11. Не організовувати виборчих дільниць у 
необлаштованих та непридатних для виборів 
приміщеннях. 

Висновки. Таким чином, працюючи над 
дослідженням громадської думки з деяких аспектів 
референдумів в Україні, автором зроблено висновки: 

1. У 97 % опитаних – повна відсутність 
політичної культури, навіть серед освітян та інших 
респондентів з вищою освітою. Доводилося 
пояснювати означення кожного пункту дослідження 
та політичного терміну. Тому результати не можна 
назвати повністю об’єктивними. 

2. Майже кожен четвертий чоловік та кожна 
п’ята жінка мають низьку свідомість. Це викликано, з 
одного боку, зловживанням шкідливими звичками, з 
іншого – складною соціально-економічною 
ситуацією, невпевненістю в майбутньому. 

3. Усі респонденти висловилися за 
територіальну цілісність України. 

4. Думки респондентів не залежали від 
національного складу, проте різнилися за віковими 
особливостями: молодь 20 - 40 років вносила свідомі і 
найбільш раціональні пропозиції. Інщі вікові категорії 
– ще «продукти» радянських часів: на вибори та 
референдуми ходять, проте рідко замислюються про 
недоліки і нездатні вносити дієві пропозиції щодо 
реформування процедури їх проведення. 

Результати моніторингу, на думку автора, можна 
використати під час громадських слухань, у засобах 
масової інформації та врахувати в процесі 
реформування системи референдумів. 
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МОНИТОРИНГ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 

ПРОВЕДЕНИЯ РЕФЕРЕНДУМОВ В УКРАИНЕ  
(НА ПРИМЕРЕ ЖИТЕЛЕЙ ВОЗНЕСЕНСКОГО РАЙОНА) 

 
Определены и проанализированы мнение общества Вознесенщины о целесообразности сохранения 

института референдума в Украине в целом, эффективности всеукраинских или местных референдумов, 
целесообразности реформирования системы референдумов в условиях обострения кризиса в регионах. По 
отдельным аспектам исследования создана диаграммы.В статье отмечается что региональное 
законодательство Украины по вопросам референдумов должно учитывать специфические особенности 
местных условий, особенно наличие двух субэтносов, которые исторически сложились и значительный 
процент русскоязычного населения, считает, что испытывает языковых притеснений, в регионах, 
преимущественно примыкают к границам Российской Федерации. Внедрение референдума в проблемных 
регионах на фоне нерешенности этих вопросов, низкой политической культуры населения, приводит к 
нынешним последствиям в Крыму, Донецкой и Луганской областях. Это другая сторона процесса смещения 
референдума на региональный и местный уровень.Указано что новая модель государства в Украине требует 
более совершенных форм и методов осуществления народовластия как в целом, так и на местах. Вот почему 
исследование института референдума имеет не только важное теоретическое значение, но и должно 
способствовать реальному расширению практических возможностей народовластия, укреплению публичной 
власти, способствовать повышению ее эффективности. 

Ключевые слова: общественное мнение, мониторинговые исследования, респонденты, институт 
референдума, всеукраинском и местном референдумах, категории опрошенных.   
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MONITORING OF PUBLIC OPINION ON THE ADVISABILITY OF HOLDING A REFERENDUM IN 

UKRAINE (FOR EXAMPLE, RESIDENTS OF THE AREA ASCENSION) 
 

Identified and analyzed public opinion Voznesensk region the appropriateness of the institution of the referendum in 
Ukraine in general, the effectiveness of all-Ukrainian and local referendums, the advisability of reforming the system of 
referendums in a worsening of the crisis in the region. On certain aspects of the study established diagrammy.V article 
notes that the regional legislation of Ukraine on referendums should take into account the specific characteristics of 
local conditions, particularly the presence of two sub-ethnic groups that are historically significant percentage of 
Russian-speaking population, believes that language is experiencing harassment, in regions adjacent predominantly to 
the borders of the Russian Federation. The introduction of a referendum in troubled regions on the background of these 
unresolved issues, low political culture of the population, leading to the current effects in the Crimea, Donetsk and 
Lugansk regions. This is another aspect of the process of displacement of the referendum on regional and local 
uroven.Ukazano that the new model of the state in Ukraine requires more advanced forms and methods of 
implementation of democracy as a whole, and in the field. That's why research institute of the referendum has not only 
important theoretical significance, but also should contribute to a real expansion of the practical possibilities of 
democracy, strengthening of public authority, enhance its effectiveness. 

Key words: public opinion monitoring research, respondents Institute of referendum, national and local 
referendums, the categories of respondents. 
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ЗНАЧЕННЯ ТА РОЛЬ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ 
НАСЕЛЕННЯ В СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ:  
СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД 

 
 

У статті досліджуються значення та роль органів самоорганізації населення в 
системі місцевого самоврядування в Україні з позицій синергетичного підходу. Адже 
сьогодні активна участь громадян в управлінні суспільно-політичними та соціальними 
процесами на власній території проживання відіграє визначальну роль, зокрема у 
підвищенні компетентності населення у здійсненні самоврядування, формує почуття 
причетності до життя громади. 

На початку статті обґрунтовується наявність певних властивостей органів 
самоорганізації населення (далі ‒ ОСН), які б підтверджували коректність 
застосування синергетичних підходів до управління ними. Застосування цієї наукової 
методології дає можливість сформулювати як загальні орієнтири щодо прогнозування 
подальшого розвитку органів самоорганізації населення, так і практичні результати 
для побудови оптимальної моделі взаємодії органів місцевого самоврядування та 
органів самоорганізації населення, підвищення ефективності їх діяльності. 

Далі у дослідженні процесів самоорганізації населення в системі місцевого 
самоврядування в Україні окреслюється його каркас за посередництвом формулювання 
основних синергетичних принципів. Виокремлюються наступні принципи: 
самоорганізації систем, принцип самовідтворення систем, принцип підкорення, принцип 
відкритості систем, принцип резонансного впливу, принцип нестійкості, принцип 
постійних флуктуацій, принцип біфуркації розвитку систем, принцип дії атракторів, 
принцип необоротності змін, принцип кооперативних ефектів, принцип «крихкості 
хорошого», принцип спільної ефективності тощо. 

У статті констатується, що з моменту включення органів самоорганізації 
населення до системи місцевого самоврядування в Україні ще не вироблено єдиного 
послідовного підходу до організаційно-правової регламентації створення й діяльності 
органів самоорганізації населення. Це призвело до того, що нині в країні існують органи 
самоорганізації населення як із громадською, так і з публічною природою. 

Доведено, що функціонування й подальший розвиток органів самоорганізації 
населення в системі місцевого самоврядування в Україні надасть можливість:  

 створити нові й модернізувати діючі механізми розвитку місцевої демократії; 
 залучати громадян до практичної участі у вирішенні багатьох питань 

місцевого значення, що в свою чергу оптимізує процес ухвалення рішень про надання 
відповідних громадських послуг, наблизивши їх до споживачів;  

 поліпшити благоустрій території, розширити та раціоналізувати 
інфраструктуру, надати більшої уваги громадянам похилого віку, багатодітним сім’ям, 
дітям-сиротам та іншим категоріям населення, які потребують допомоги;  

 проведення роз’яснювальної роботи щодо реформ та трансформаційних 
процесів, що відбуваються в Україні, через ОСН сприяти їх підтримці та встановленню 
довіри громадян до влади;  

 розвантажити органи місцевого самоврядування від вирішення тих питань 
місцевого значення, що можуть бути успішно вирішені самим населенням, шляхом 
передачі цих питань, зокрема разом із відповідними фінансовими і матеріальними 
ресурсами, до повноважень органів самоорганізації населення. 

Наприкінці статті робиться висновок, що сучасні умови становлення, розвитку й 
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реалізації синергізму діяльності органів самоорганізації населення в системі місцевого 
самоврядування в Україні достатньо впливають на формування та модифікацію 
останнього, роблять цей інститут важливим чинником формування державності. Тому 
створення національної моделі органів самоорганізації населення в системі місцевого 
самоврядування в Україні додасть не тільки нове дихання в розвитку державності, але і 
дасть реальний вихід особистому й колективістському потенціалові населення 
територіальної громади, здатним забезпечити усунення багатьох кризових явищ у 
житті суспільства й держави, додасть їм додаткові стимули для розвитку та 
вдосконалення. 

Ключові слова: органи місцевого самоврядування, органи самоорганізації населення, 
територіальна громада, синергетичний підхід, принципи. 

 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Сьогодні, враховуючи всі політико-правові події та 
соціально-економічні трансформації в Україні, і не в 
останню чергу завдяки синергетичному підходу – 
змінюється традиційне уявлення про громадянське 
суспільство як сукупність створених на добровільній 
основі організацій, які виражають інтереси певних 
соціальних груп і організують своїх членів незалежно 
від державної влади. Органи самоорганізації 
населення, що поєднані спільною територією та 
соціально-побутовими умовами життєдіяльності, 
утворюються для реалізації їх практичних інтересів та 
дають населенню змогу виробити ефективний 
управлінський механізм активізації діяльності 
громадян. Через органи самоорганізації можливе 
досягнення високого рівня залученості громадян до 
самоуправління, вирішення певних питань місцевого 
значення безпосередньо, а не через інститути 
представницької демократії. Тому, з розвитком 
суспільних відносин у нових українських реаліях 
виникає нагальна необхідність визначення місця та 
ролі органів самоорганізації населення в системі 
місцевого самоврядування в Україні з позиції 
синергетичного підходу. 

Аналіз досліджень і публікацій. Дослідженню 
ролі, місця, ролі та діяльності органів самоорганізації 
населення в системі місцевого самоврядування, а 
також пошуку ефективного механізму їх діяльності 
присвячено праці О. Батанова, Д. Кольцової, 
В. Кравченка, В. Куйбіди, М. Лендьєл, Н. Мішиної, 
Н. Нижник, О. Оболенського, М. Пухтинського, 
Ю. Шарова, та ін. 

Прийнятність синергетичних підходів у сфері 
публічного управління обґрунтовується в роботах 
В. Бакуменка, Л. Євстигнєєвої, І. Письменного, 
В. Князєва, В. Мартиненка, Ю. Сурміна, Л. Мельника, 
І. Пригожина, С. Серьогіна, І. Стенгерса, А.Чемериса, 
І.Черленяка та ін.  

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є визначення місця та ролі 
органів самоорганізації населення в системі місцевого 
самоврядування в Україні з позиції синергетичного 
підходу. Зазначена мета потребує вирішення двох 
проблемних завдань:  

– обґрунтування наявності таких властивостей 
органів самоорганізації населення (далі – ОСН), які б 
підтверджували коректність застосування 
синергетичних підходів до управління ними; 

– розкриття особливих властивостей органів 

самоорганізації населення в системі місцевого 
самоврядування як систем, що здатні до 
самоорганізації. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сьогодні – і не в останню чергу завдяки 
синергетичному підходу – змінюється традиційне 
уявлення про громадянське суспільство як сукупність 
створених на добровільній основі організацій, які 
виражають інтереси певних соціальних груп і 
організують своїх членів незалежно від державної 
влади. У сучасному світі стає зрозумілим, що 
громадянське суспільство є полем взаємодій 
приватних інтересів і способів діяльності суспільних 
суб’єктів, а також процесом спонтанного виникнення 
і розвитку різних соціальних структур. Так, за 
висловом Дж.Кіна, категорія громадянського 
суспільства описує складний і рухливий комплекс 
захищених законом недержавних інституцій, які 
здебільшого є ненасильницькими, самоорганізованими, 
саморегульованими, перебувають у постійному 
зв’язку одна з одною та з державними інституціями, 
що, як «рамка», обмежують, звужують чи водночас 
уможливлюють їхню діяльність [1]. 

Розвиток локальної демократії та реальна участь 
громадян у вирішенні питань місцевого значення є 
однією з найважливіших умов побудови 
громадянського суспільства. А вирішення проблем 
місцевого розвитку тісно пов’язане з розвитком 
системи місцевого самоврядування в Україні, однією 
зі складових якої є органи самоорганізації населення. 
Відомий вчений Ф. Фукуяма писав, що «…сама 
тенденція до самоорганізації життєво необхідна для 
ефективної діяльності демократичних політичних 
інститутів» [2]. 

Самоорганізація відіграє вирішальну роль у 
формуванні багатошарових спільнот у 
громадянському суспільстві, що стабілізує взаємодію 
між його членами. Прийнято вважати, що система є 
самоорганізованою, якщо вона вимагає просторової, 
часової чи функціональної структури без 
спеціального втручання ззовні. На думку Т. Імади, 
можна виділити два основних підходи до дослідження 
феномену самоорганізації: 1) з точки зору 
«кібернетичної самоорганізації», що послуговується 
логікою системи та кібернетичного контролю 
(«самоорганізація шляхом системного контролю», 
«контрольна схема») та 2) «синергетична 
самоорганізація», що ґрунтується на механізмах, 
створених новим порядком, коли система змінює свій 
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стан від нестабільної рівноваги через зростання 
флуктацій до нового балансу («самоорганізація 
елементами синергії», «флуктаційна схема») [3]. 

Тому в умовах трансформаційних змін, які 
довготривалий час переживає українське суспільство, 
застосування синергетичних підходів до управління 
складними соціальними системами, на наш погляд, 
видається досить перспективним напрямом наукових 
досліджень. Застосування цієї наукової методології в 
державному управлінні дасть можливість 
сформулювати як загальні орієнтири щодо 
прогнозування подальшого розвитку соціальних 
систем, так і практичні результати для побудови 
оптимальної моделі органів публічної влади та 
підвищення ефективності їх діяльності. На думку 
С. Серьогіна та І. Письменного синергетичний підхід 
у поєднанні із системним у державному управлінні 
дозволить надати необхідний позитивний імпульс до 
реального становлення та розвитку громадянського 
суспільства, сприяти його самоорганізації, 
пришвидшити процеси децентралізації державної 
влади, створити науково-методологічне підґрунтя для 
ефективного функціонування інституту місцевого 
самоврядування, зміцнення зворотних зв’язків між 
органами влади й населенням тощо [4].  

Перевага синергетичного підходу до дослідження 
значення та ролі органів самоорганізації населення в 
системі місцевого самоврядування в Україні також 
полягає і в тому, що він дає можливість побудувати 
цілий спектр альтернативних сценаріїв розвитку ОСН, 
комплексно враховувати всю сукупність факторів 
(політичних, економічних, соціальних, суб’єктивних, 
психологічних тощо), які визначають вибір того чи 
іншого сценарію. Адже синергетика забезпечує 
свободу конструювання майбутнього в межах 
різноманітних потенційних можливостей, притаманних 
самій реальності.  

Використання в цій статті синергетики як 
методології дослідження процесів самоорганізації 
населення в системі місцевого самоврядування 
спочатку вимагає певного окреслення її каркасу за 
посередництвом формулювання основних 
синергетичних принципів [5].  

Визначальним принципом синергетики є принцип 
самоорганізації систем. Його можна визначити як 
сукупність процесів, у ході яких створюється, 
підтримується, відтворюється чи вдосконалюється 
структура системи і які спрямовані на збереження її 
цілісності. 

Наступним, конкретизуючим стосовно принципу 
самоорганізації виступає принцип самовідтворення 
систем. Відповідно до нього збереження власних 
параметрів складної самоорганізовуваної системи є її 
власною проблемою і завданням, оскільки всі її 
функції в кінцевому рахунку спрямовані на власне 
відтворення, на стримування росту ентропійних 
показників та на послаблення наслідків ентропійних 
процесів – це означає наявність певної 
антиентропійної тенденції всередині самої системи. 
«Закон зростання ентропії, – як відзначається в одній 
з праць І.Пригожина, – є відображення зростаючої 
дезорганізації» [6]. Відомо, що закон наростання 

ентропії є властивістю закритих систем. У той же час 
і у відкритих системах (а соціальні системи 
безпосередньо належать до даного класу систем) 
можна спостерігати ентропію, яка наштовхується на 
антиентропійні процеси, оскільки будь-яка відкрита 
система має властивість самоорганізації 
(самоуправління) [7]. Як відзначає відомий дослідник 
самокерованих систем Б. Українцев, «за час існування 
таких систем їхня ентропія підтримується на одному 
рівні або навіть часом зменшується, якщо система є 
досить високоорганізованою й здатною до 
прогресивного розвитку» [8]. Поняття «самовідтворення» 
також підкреслює момент спадкоємності – тобто те, 
що розвиток не тільки вносить нові риси в соціальну 
систему, але й включає збереження старих 
характеристик чи висування на передній план тих рис, 
якими характеризувалася система на попередніх 
етапах свого розвитку. 

Самоорганізація забезпечуються дією принципу 
підкорення, згідно якого кожну систему 
характеризують її власні змінні, що визначають рамки 
і специфіку цих процесів.  

Одним із основних синергетичних принципів є й 
принцип відкритості систем як визначальної умови 
самоорганізації. Поняття відкритості пов’язане з 
певним уявленням про відносини системи з 
оточенням: відкритими вважаються ті системи, які 
мають можливість вільного багатостороннього обміну 
речовиною, енергією та інформацією.  

Наслідком визнання дії принципу самоорганізації 
стає розуміння того, що складним системам не можна 
диктувати шляхи їх розвитку. Замість цього необхідно 
побачити їх власні, внутрішні тенденції розгортання, 
обрати з них оптимальну для своїх суб’єктивних цілей 
і зрозуміти, як вивести систему на обраний шлях 
еволюції. Так у синергетиці виокремлюється ще одне 
важливе положення – принцип резонансного впливу, 
який допомагає зрозуміти, як ефективно управляти 
самоорганізовуваними системами. Відповідно до 
нього, головною виявляється не сила впливу (і далеко 
не завжди запланований вплив породжує бажаний 
результат), а його оптимальна топологічна орієнтація: 
якщо вірно визначити точку впливу та спосіб 
резонансної ініціації подій, можна за допомогою 
слабкої, незначної (але такої, що відповідає структурі 
самої системи) дії отримати надзвичайно ефективний 
результат і зекономити при цьому час, зусилля й 
ресурси. 

Принцип нестійкості як стану готовності системи 
до змін і моменту вибору їх напряму означає, що в 
точці нестійкої рівноваги система характеризується 
високою чутливістю до слабких сигналів, від 
випадкового впливу яких може залежати майбутнє 
цієї системи. 
Взагалі збуджуючі впливи (як внутрішні, так і 
зовнішні), система відчуває постійно і вони 
перманентно спричинюють певні відхилення параметрів 
системи, так звані флуктуації (принцип постійних 
флуктуацій). Але система стає максимально чутливою 
до них тільки на деяких етапах свого розвитку, а саме – 
в періоди домінування нестійкості над стійкістю її 
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структури, коли від старого шляху розвитку система 
вже об’єктивно змушена була відмовитись, а новий 
тільки обирає з чисельності потенційних. 

Наступний ‒ принцип біфуркації розвитку систем: 

у певні моменти самоорганізації, коли під впливом 
об’єктивних обставин стара структура системи і шлях 
її розвитку перестають бути адекватними, система 
опиняється перед вибором із чисельності варіантів 
подальшої еволюції, і саме в такі періоди вона стає 
максимально чутливою навіть до слабких впливів.  

Державне управління за таких умов покликане 
забезпечити визначення та втілення в життя найбільш 
оптимального напрямку суспільних трансформацій. 
Але це не лише вибір політичних, економічних, 
соціальних чи інших пріоритетів, а також і вибір 
способу життя, духовних та моральних принципів 
життєдіяльності соціуму. Переважання індивідуальних 
інтересів над суспільними під час прийняття 
політичних та державно-управлінських рішень значно 
ускладнює перехід системи до стану атрактора й 
вимагає від управлінської та політичної еліти 
особливої відповідальності за прийняті рішення, які є 
вирішальними при проходженні соціальною 
системою точки біфуркації [4]. Тому науковці 
виділяють і принцип дії атракторів. 

Важливим є також синергетичний принцип 
необоротності змін, адже він стверджує, що 
виникнення нових параметрів порядку – це подія, яка 
не має зворотного руху. Елементи, що поєднались у 
новій формі кооперації, набувають дещо нових 
властивостей, аналогічно і їх роз’єднання призводить 
до якісних змін структури системи, – тобто вихідний 
первісний стан повернути неможливо, а процес 
самоорганізації спрямований виключно вперед.  

Перехід від хаотичного стану до певного порядку 
із виникненням стійких динамічних структур 
відбувається в результаті когерентної, узгодженої 
взаємодії елементів даної системи. Ця закономірність 
оформлюється в принцип кооперативних ефектів: 
якщо елементи системи діють узгоджено в напрямі 
спільної мети, спостерігається синергетичний ефект – 
результати їх колективної дії не дорівнюють 
алгебраїчній сумі результатів дій окремих елементів, 
а перевищують її. 

Синергетичні підходи дійсно дають змогу дещо з 
іншої точки зору оцінити значення та роль органів 
самоорганізації населення в системі місцевого 
самоврядування в Україні. Так, згідно з 
синергетичним принципом «крихкості хорошого» [10] 
можна стверджувати, що хоч би яке було позитивне 
теперішнє становище системи, навіть з урахуванням її 
реформування, воно не може стати ідеальним. 
Модернізація й реформування є постійною потребою 
процесу розвитку. І дійсно, прийняття і впровадження 
Закону України «Про органи самоорганізації 
населення» [11] не тільки не вирішило поставлених 
завдань, але навіть подекуди загострило певні 
суперечності. Однак, з іншого боку, функціонування 
будь-якої системи і необхідно розглядати як 

безперервний процес виникнення і вирішення 
суперечностей і конфліктів між її елементами та 
зовнішнім середовищем, а обов’язковою умовою 
розвитку системи є напрацювання інституційних 
механізмів розв’язання цих конфліктів. 

Наступний принцип, узагальнюючи існуюче 
наукове бачення, ми назвали принципом спільної 
ефективності. Його дія витікає з того, що система 
місцевого самоврядування є складною структурою, 
вона об’єднує в собі менші структурні елементи 
(зокрема, ОСН), які розвиваються в індивідуальному 
темпі. Згідно з синергетичною теорією темп розвитку 
відкритої системи вищий, ніж темп розвитку будь-
якої її складової, що найбільш динамічно 
розвивається. Звідси витікає принцип, що більш 
вигідно розвиватись разом, у цілому, оскільки це веде 
до економії матеріальних і духовних витрат. 

Синергетичний аналіз складних систем показує, 
що керуючі параметри не регулюють безпосередньо 
поведінку об’єкта управління, а формують внутрішній 
механізм його самоорганізації. Самоорганізація 
передбачає, що складні системи мають здатність 
розвиватися відповідно до власних тенденцій та 
потенціалу, а також відновлювати рівновагу, 
адаптуватися до змін та якісно перетворюватися. 
Соціально-економічна самоорганізація є збільшенням 
складності системи у формі структуризації соціально-
економічних зв’язків і рівнів та у формі здатності 
створювати більш досконалі продукти (структури) 
технічної, економічної, інформаційної природи [12].  

Мистецтво синергетичного управління полягає в 
оптимальному застосуванні стимулюючих позитивних і 
стримуючих негативних зворотних зв’язків, з 
допомогою яких забезпечуються необхідний рівень 
стабільності в соціумі та одночасно його творча, 
інноваційна самоорганізація. Така самоорганізація 
виступає найважливішим фактором виникнення 
якісно нових структур у суспільстві, які сприяють 
зниженню соціальної ентропії завдяки підтриманню 
ними параметрів порядку, необхідних для досягнення 
поставлених цілей. Тільки за умов державної 
підтримки об’єктивних сил самоорганізації 
громадянського суспільства та їх природного 
(ненасильницького) спрямування на досягнення 
соціально значущих цілей, які відповідають 
суспільним очікуванням і базуються на задоволенні 
потреб особистості, можливе виникнення 
синергетичного ефекту в тріаді «суспільство – 
держава – людина», тобто забезпечення її виходу на 
якісно новий рівень розвитку. Синергетичний 
потенціал самоорганізації громадянського суспільства 
науковці пропонують розглядати в таких форматах: 

– як здатність до використання доступних 
ресурсів (явних та латентних) з метою досягнення 
максимального для певних умов результату;  

– як сукупність ресурсів, інструментів, 
технологій, засобів цілепокладання та засобів 
досягнення цілей;  

– як ставлення до коеволюційно конкурентних 
акторів та позиціювання в полі конкуренції з ними;  

– як здатність організаційної системи визначати 
еволюцію власного розвитку;  
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– як здатність до переміщення в полі траєкторій 
цивілізаційного розвитку;  

– як здатність до формування таких режимів 
самоорганізації, які впливають на зміст поля 
траєкторій цивілізаційного розвитку [13]. 

Самоорганізацію громадян визначають як таку 
організаційну форму демократії, яка твориться 
громадянами безпосередньо за місцем проживання, 
виходячи з загальних інтересів, діє в суворо 
визначених територіальних і правових межах, 
виконує переважно функції сприяння місцевим 
органам влади, у своїй діяльності опирається на 
переконання, роз'яснення і конкретний громадський 
вплив, та служить засобом участі громадян в 
управлінні державними та громадськими справами 
[14]. Інша позиція полягає у тому, що органи 
самоорганізації населення є постійно діючими 
представницькими органами частини територіальної 
громади, які утворюється згідно з дозволом її ради, 
обираються загальними зборами громадян або їх 
представниками за ініціативою мешканців населеного 
пункту, які тимчасово або постійно проживають на 
певній території в межах села (селища чи міста), 
можуть бути наділені радою частиною її власної 
компетенції, а також фінансами й майном. Ці органи, 
будучи максимально наближеними до мешканців 
громади, створюються в їх інтересах, для задоволення 
їх культурно-побутових та інших потреб, сприяють та 
контролюють додержання громадянами Конституції 
та законів України, реалізації рішень органів 
державної виконавчої влади і місцевого 
самоврядування, місцевих референдумів, зборів 
громадян за місцем проживання, прийнятих у межах 
їх компетенції тощо [15]. 

В Україні діяльність такого чинника системи 
місцевого самоврядування, як органи самоорганізації 
населення як створених з дозволу рад, з ініціативи 
жителів-будинкових, вуличних, квартальних й інші 
об’єднань мешканців, що можуть наділятися радами 
частиною власної компетенції, фінансів, майна, 
регулюється Законом України «Про органи 
самоорганізації населення» [11]. В останньому ці 
органи визначаються як представницькі органи, 
створювані жителями, які на законних підставах 
проживають на території села, селища, міста або їх 
частин, для вирішення завдань, передбачених цим 
Законом. За допомогою таких органів територіальні 
громади безпосередньо беруть участь в управлінських 
відносинах щодо вирішення багатьох політичних, 
економічних, соціокультурних проблем громади. Втім 
дослідники зазначають, що статус органів 
самоорганізації населення є недостатньо 
врегульований чинним законодавством, а визначення 
цих органів у нормативно-правових актах 
характеризується неповнотою [16]. Таке нормативно-
організаційне забезпечення діяльності органів 
самоорганізації населення є його легалізацією ‒ 
наближенням до функцій органу самоврядування або 
інституційним оформленням. 

Із моменту включення органів самоорганізації 
населення до системи місцевого самоврядування в 
Україні ще не вироблено єдиного послідовного 

підходу до нормативно-правової регламентації 
створення й діяльності органів самоорганізації 
населення. Це призвело до того, що нині в країні 
існують органи самоорганізації населення як із 
громадською, так і з публічною природою. На неї 
впливає передусім те, від кого виходила ініціатива 
їхнього створення, ким і на яких умовах вони 
фінансуються та наскільки їх члени є незалежними 
від органів публічної влади та їх посадових осіб [17]. 

Органи самоорганізації населення, що поєднані 
спільною територією та соціально-побутовими 
умовами життєдіяльності, утворюються для реалізації 
їх практичних інтересів та дають населенню змогу 
виробити ефективний управлінський механізм 
активізації діяльності громадян. Таким чином, через 
органи самоорганізації можливе досягнення високого 
рівня залученості громадян до самоуправління, 
вирішення певних питань місцевого значення 
безпосередньо, а не через інститути представницької 
демократії. У рамках цих органів забезпечується та 
активізується постійна та дієва участь громадян, які 
мають змогу контролювати діяльність як органів 
місцевого самоврядування, так і органів державного 
управління. Громадяни за посередництвом цих 
органів мають змогу цілеспрямовано впливати на 
формування громадської думки членів громади, 
орієнтувати їх на активізацію громадських ініціатив, 
сприяти формуванню громадської свідомості, для якої 
місцева ініціатива має найвищу цінність. У ході 
діяльності цих органів відбувається виховання 
населення, формуються основні навички суспільно-
політичної діяльності. Важливе значення має й те, що 
органи самоорганізації населення не лише сприяють 
соціально-економічному розвитку території, а й 
спонукають становлення та розвиток самої громади як 
активної територіальної спільноти [18]. 

В цілому, погоджуємося з позицією дослідників, 
які вважають, що активна участь громадян в 
управлінні суспільно-політичними та соціальними 
процесами на власній території проживання відіграє 
визначальну роль, зокрема у підвищенні компетентності 
населення у здійсненні самоврядування, формує 
почуття причетності до життя громади, втім, важливе 
значення має й те, що відсутність апробації 
методології проведення подібних заходів, 
неконтрольованість складу їх учасників, наявність 
значної кількості думок у підвищує ризик існування 
розбіжностей та конфліктів навіть при вирішенні не 
дуже в важливих питань [19].  

Функціонування й подальший розвиток органів 
самоорганізації населення в Україні надасть можливість:  
– по-перше, створити нові й модернізувати діючі 

механізми розвитку місцевої демократії, 
– по-друге, залучати громадян до практичної участі 

у вирішенні багатьох питань місцевого значення, 
що в свою чергу оптимізує процес ухвалення 
рішень про надання відповідних громадських 
послуг, наблизивши їх до споживачів;  

– по-третє, поліпшити благоустрій території, 
розширити та раціоналізувати інфраструктуру, 
надати більшої уваги громадянам похилого віку, 
багатодітним сім’ям, дітям-сиротам та іншим 
категоріям населення, які потребують допомоги;  
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– по-четверте, проведення роз’яснювальної роботи 
щодо реформ та трансформаційних процесів, що 
відбуваються в Україні, через ОСН сприятиме їх 
підтримці та встановленню довіри громадян до 
влади;  

– по-п’яте, розвантажити органи місцевого 
самоврядування від вирішення тих питань 
місцевого значення, що можуть бути успішно 
вирішені самим населенням, шляхом передачі цих 
питань, зокрема разом із відповідними 
фінансовими і матеріальними ресурсами, до 
повноважень ОМС.  
Саме таким чином і виникає цей могутній 

синергізм, що володіє кумулятивним зарядом та 
мультиплікативним ефектом. 

Певним чином можна констатувати наявність 
передумов для введення терміна «синергізм органів 
самоорганізації населення в системі місцевого 
самоврядування в Україні», під яким пропонуємо 
розуміти ефект суттєвого підвищення рівня 
докладання зусиль ОСН для ефективного вирішення 
питань місцевого значення, що досягається завдяки 
гармонійному поєднанню зовнішніх (організаційних) 
та внутрішніх (самоорганізаційних) рушійних сил. 
При цьому починає діяти основний закон 
синергетики: відповідність потреб та інтересів 
суб’єктів їх здібностям і можливостям, правильне 
розуміння ними інтересів інших суб’єктів та 
суспільства в цілому, взаємодія і взаємодопомога в 
реалізації усіх цих інтересів на принципах розвитку 
громадянського суспільства. 

Зрештою, загальні принципи досягнення 
синергетичного ефекту діяльності органів 
самоорганізації населення в системі місцевого 
самоврядування в Україні зосереджені в основних 
функціях управління:  
на рівні планування ‒ місія органів самоорганізації 
населення в системі місцевого самоврядування, 
спільна мета, яку поділяють рівною мірою всі члени 
територіальної громади;  
на рівні організаційної структури ‒ гнучка система 
муніципального менеджменту; система лідерства; 
заохочення створення органів самоорганізації 
населення в системі місцевого самоврядування в 
Україні; чіткий опис функцій, процесів, процедур, 
еталонів якості надання публічних послуг; 
доступність (відкритість) інформації;  
на рівні мотивації (стимулювання) ‒ співучасть всіх 
члени територіальної громади у досягненні цілей 
соціально-економічного розвитку; сприятимуть 
перетворенню розрізненого і різноманітного 
населення конкретної території у реальну, дієву 
місцеву спільноту ‒ консорцію. 

Вбачається, що творитиметься спільна місцева 
громадянська ідентичність, члени громади через 
взаємодію та спільність дій усвідомлюватимуть своє 
право та можливості впливати на хід свого життя, 
розроблятимуть програми розвитку громади, 
вирішуватимуть проблеми її функціонування та 
будуть готовими відповідати за соціальний стан 
спільноти. 

на рівні контролю ‒ «м'якість» зовнішнього контролю 
з поступовим переходом до самоконтролю, 
запровадження дієвого інституту громадського 
контролю у місцевому самоврядуванні. 

Таким чином, сама громада, застосовуючи 
управлінські механізми через діяльність органів 
самоорганізації населення акумулює пропозиції з того 
чи того питання, здійснює аналіз ситуації, творить 
узгоджену позицію, а також втілює її у відповідні 
рішення та контролює їх виконання. Отже, члени 
громади на основі самовизначення, координації і 
консолідації власних інтересів, повинні брати пряму 
участь у процесі прийняття рішень і через такі свої дії 
змушувати місцеві органи влади захищати ці інтереси 
та інтереси їх територіальної громади, а також 
контролювати процес прийняття рішень органами 
місцевого самоврядування, що стосуються 
життєзабезпечення територіальних громад та їх 
спільної власності. 

Висновки і перспективи подальших досліджень.  
Отже, ця робота виконана в рамках системного 

підходу за допомогою синергетичної методології і 
спрямовувалась на визначення місця та ролі органів 
самоорганізації населення в системі місцевого 
самоврядування в Україні.  

Оскільки органи самоорганізації населення в 
системі місцевого самоврядування в Україні є 
складною, відкритою, нелінійною, нерівноважною 
системою, до її дослідження можна застосовувати 
синергетичну методологію. Доцільність цього аспекту 
полягає в наступному: 

– по-перше, синергетична методологія 
ефективно працює саме в перехідні, трансформаційні 
періоди самоорганізації систем; 

– по-друге, вона розкриває дію внутрішніх 
чинників і механізмів самоорганізації систем, а тому 
має більше шансів у пошуку механізмів і принципів їх 
формування на природних засадах; 

– по-третє, практична реалізація принципів 
синергетики здатна сприяти становленню органічної 
еволюційної цілісності. 

Сучасні умови становлення, розвитку й реалізації 
синергізму діяльності органів самоорганізації 
населення в системі місцевого самоврядування в 
Україні достатньо впливають на формування та 
модифікацію останнього, роблять цей інститут 
надбанням національного конституціоналізму, 
важливим чинником формування державності. 
Інститут локальної демократії у формі функціонування 
територіального співтовариства детермінує процеси 
становлення правової демократичної державності, 
активізує та об’єктивує питання про розвиток і вибір 
найбільш ефективних форм самоорганізації і 
самоврядування населення на локальному рівні ‒ за 
місцем проживання. Тому створення національної 
моделі органів самоорганізації населення в системі 
місцевого самоврядування в Україні додасть не тільки 
нове дихання в розвитку державності, але і дасть 
реальний вихід особистому й колективістському 
потенціалові населення територіальної громади, 
здатним забезпечити усунення багатьох кризових 
явищ у житті суспільства й держави, додасть їм 
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додаткові стимули для розвитку та вдосконалення. 
Вищевикладене зумовлює потребу подальших 

наукових досліджень і розробки механізму 
ефективної діяльності органів самоорганізації 

населення в системі місцевого самоврядування в 
Україні із застосуванням новітніх теорій та концепцій 
державного управління. 
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ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ ОРГАНОВ САМООРГАНИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В УКРАИНЕ: СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
 

В статье исследуются значение и роль органов самоорганизации населения в системе местного 
самоуправления в Украине с позиций синергетического подхода. Ведь сегодня активное участие граждан в 
управлении общественно-политическими и социальными процессами на своей территории проживания играет 
определяющую роль, в частности в повышении компетентности населения в осуществлении самоуправления, 
формирует чувство сопричастности к жизни общины. 

В начале статьи обосновывается наличие определенных свойств органов самоорганизации населения (далее 
‒ ОСН), подтверждающие правильность применения синергетических подходов к управлению ими. 
Применение этой методологии дает возможность сформулировать как общие ориентиры по 
прогнозированию дальнейшего развития органов самоорганизации населения, так и практические результаты 
для построения оптимальной модели взаимодействия органов местного самоуправления и органов 
самоорганизации населения, повышение эффективности их деятельности. 

Далее в исследовании процессов самоорганизации населения в системе местного самоуправления в Украине 
определяется его каркас посредством формулировки основных синергетических принципов. Выделяются 
следующие принципы: самоорганизации систем, принцип самовоспроизводства систем, принцип подчинения, 
принцип открытости систем, принцип резонансного воздействия, принцип неустойчивости, принцип 
постоянных флуктуаций, принцип бифуркации развития систем, принцип действия аттракторов, принцип 
необратимости изменений, принцип кооперативных эффектов, принцип «хрупкости хорошего », принцип 
общей эффективности и тому подобное. 

В статье констатируется, что с момента включения органов самоорганизации населения в систему 
местного самоуправления в Украине еще не выработано единого последовательного подхода к организационно-
правовой регламентации создания и деятельности органов самоорганизации населения. Это привело к тому, 
что сейчас в стране существуют органы самоорганизации населения как с общественной, так и с публичной 
природой. 

Доказано, что функционирование и дальнейшее развитие органов самоорганизации населения в системе 
местного самоуправления в Украине позволит: 

- создать новые и модернизировать действующие механизмы развития местной демократии; 
- привлекать граждан к практическому участию в решении многих вопросов местного значения, в свою 

очередь оптимизирует процесс принятия решений о предоставлении соответствующих общественных услуг, 
приблизив их к потребителям; 

- улучшить благоустройство территории, расширить и рационализировать инфраструктуру, 
предоставить больше внимания гражданам пожилого возраста, многодетным семьям, детям-сиротам и 
другим категориям населения, которые нуждаются в помощи; 

- проведение разъяснительной работы относительно реформ и трансформационных процессов, 
происходящих в Украине, через ОСН способствовать их поддержке и установлению доверия граждан к 
власти; 

- разгрузить органы местного самоуправления от решения тех вопросов местного значения, которые 
могут быть успешно решены самим населением, путем передачи этих вопросов, в частности вместе с 
соответствующими финансовыми и материальными ресурсами, к полномочиям органов самоорганизации 
населения. 

В конце статьи делается вывод, что современные условия становления, развития и реализации синергизма 
деятельности органов самоорганизации населения в системе местного самоуправления в Украине достаточно 
влияют на формирование и модификацию последнего, делают этот институт важным фактором 
формирования государственности. Поэтому создание национальной модели органов самоорганизации 
населения в системе местного самоуправления в Украине придаст не только новое дыхание в развитии 
государственности, но и даст реальный выход личному и коллективистскому потенциалу населения 
территориальной общины, способным обеспечить устранение многих кризисных явлений в жизни общества и 
государства, придаст им дополнительные стимулы для развития и совершенствования. 

Ключевые слова: органы местного самоуправления, органы самоорганизации населения, территориальная 
община, синергетический подход, принципы 
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ROLE AND VALUE OF BODIES OF SELF-ORGANIZATION OF POPULATON IN THE SYSTEM OF 
LOCAL GOVERNANCE IN UKRAINE: SYNERGISTIC APPROACH 

 
The role and value of bodies of self-organization of populaton in the system of local governance in Ukraine are 

analyzed in the article from the standpoint of a synergistic approach. Nowadays active participation of citizens in 
management of social-political and social processes in their own territory of residence plays the determinant role 
particularly in capacity building of population in governance, creates a sense of belonging to the community. 

The existence of certain features of bodies of self-organization of population (hereinafter - BSP) that would confirm 
the correctness of the application of synergetic approaches to management of them is substantiated in the beginning of 
the article. The application of this scientific methodology makes it possible to formulate general orientations for 
predicting further development of BSP as well as practical results to construct the optimal model of interaction between 
local government bodies and BSP, to develop the efficiency of their activity. 

Further research of the processes of self-organization of population in the system of local governance in Ukraine 
defines its carcass through the formulation of basic principles of synergy. Such principles are distinguished as: self-
organizing systems, principle of self-reproduction systems, principle of submission, principle of system’s openness, 
principle of resonance effects, principle of instability, principle of constant fluctuations, principle of bifurcation of 
systems’ development, principle of the attractors’ actions, principle of irreversibility of changes, cooperative effects 
principle, principle of "fragility of good", principle of joint efficiency and so on. 

It is stated in the article that since the inclusion of BSP into the system of local governance in Ukraine the single 
consistent approach to organizational and legal regulation of creation and activities of BSP have not yet been 
implemented. This led to the fact that BSP with both social and public nature function in the country now. 

It is proved that operation and further development of BSP into the system of local governance in Ukraine will 
allow: 

- Creating new and updating existing mechanisms of development of local democracy; 
- Engaging citizens to take practical part in the solution of many local issues, which in turn optimizes decision-

making process about delivering relevant public services by bringing them closer to the customers; 
- Improving the management of the territory, expanding and rationalizing infrastructure, giving more attention to 

the elderly people, large families, orphans and other categories of people who need help; 
- Conducting explanatory work through BSP about reforms and transformation processes taking place in Ukraine 

will contribute to their support and establishment of public trust in government; 
- Unloading local governments from solving local matters that can be successfully solved by the population itself, 

through the transfer of these issues, particularly with the relevant financial and material resources, to the powers of 
BSP. 

The conclusion is made in the end of the article that contemporary conditions for formation, development and 
realization of synergism of activity of BSP in the system of local governance in Ukraine sufficiently influence the 
formation and modification of the latter, make this institution an important factor in the formation of the statehood. 

Therefore, the creation of a national model of BSP in the system of local governance in Ukraine not only will add 
new breath to the development of statehood, but will also give the real output for personal and collective potential of 
population of local community, capable of providing elimination of numerous crisis phenomena in society and the state, 
will give them additional incentives for development and improvement. 

Keywords: local governance bodies, bodies of self-organization of population, local community, synergistic 
approach, principles. 
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО 
ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ  

ЗА ВИКОРИСТАННЯМ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ 
 
 

У статті авторами дослідженно органи спеціального призначення в системі 
державних закупівель шляхом аналізу функцій і завдань, що виконують організаційні 
структури у сфері контролю й нагляду. Авторами виявлено основні недоліки та 
напрями їх усунення у сфері державного фінансового контролю системи державних 
закупівель в Україні, що дозволило розробити класифікатор типових порушень 
законодавства під час здійснення закупівель за державні кошти. Для аналізу завдань, що 
виконують організаційні структури у сфері контролю й нагляду, було досліджено 
органи спеціального призначення в системі державних закупівель. Адже вони є органами 
державної влади, котрі виконують управлінські функції, а контроль – невід’ємна 
складова управління, й він не може бути сконцентрованим односуб’єктно. Перевірки 
державних закупівель проводяться органами ДФІУ на всіх стадіях їх здійснення. Це дає 
змогу в режимі реального часу виявляти порушення на певних стадіях державних 
закупівель, зокрема ще під час затвердження річного плану закупівель, у процесі 
проведення торгів чи укладання договорів, а не лише постфактум, як це відбувається 
під час проведення інспектування. ДФІУ має право проводити контроль на всіх етапах 
проведення торгів, починаючи від застосування законодавства щодо створення 
комітетів з конкурсних торгів і до виконання умов договорів. Під час перевірки 
відслідковується не тільки наявність необхідної документації, але й відповідність її 
змісту всім законодавчим актам. Аналіз сучасного стану функціонування системи 
державних закупівель в Україні свідчить про те, що досягнуті у цій сфері результати 
ми не можемо вважати досконалими. Тому, на нашу думку, необхідно удосконалити 
ефективну систему державних закупівель, що сприятиме розвитку конкурентного 
середовища та ефективному витрачанню бюджетних коштів. Для втілення в життя 
такої системи вважаємо доцільним створити класифікатор типових порушень і 
забезпечити їх моніторинг у сфері державних закупівель, який можуть 
використовувати в практичній роботі, виключно на добровільних засадах, усі органи, 
установи, організації, до компетенції яких належить вирішення питань у сфері 
державних закупівель, а також розпорядники державних коштів. Також розглянуто роль 
і місце системи незалежного й громадського контролю за державними закупівлям, а 
також запропоновано напрями з удосконалення незалежного й громадського контролю 
у сфері державних закупівель. 

Ключові слова: державні закупівлі, система державних закупівель, державний 
фінансовий контроль, конкурсні торги, класифікатор типових порушень, громадський 
контроль. 

 
 

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими 
науковими чи практичними завданнями. Серед 
найважливіших проблем сучасного економічного 
розвитку України особливе місце займає проблема 
підвищення ефективності використання та витрачання 

державних ресурсів для забезпечення економічної 
безпеки та стійкого розвитку національної економіки. 
Питання ефективності використання державних 
коштів при здійсненні державних закупівель 
безпосередньо пов’язані із державним фінансовим 
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контролем (далі – ДФК). Саме він дозволяє виявити 
якість використання державних коштів, недоліки і 
правопорушення у сфері державних закупівель і 
намітити шляхи підвищення ефективності їх 
використання. В умовах ринкових відносин роль ДФК 
зростає. Він стає важливою складовою фінансово-
економічного механізму державних закупівель та 
управлінською функцією держави й обов’язковою 
умовою нормального функціонування економіки та 
фінансової системи країни. 

На сьогодні фінансовий контроль ефективності 
використання державних коштів здійснюють зовнішні 
й внутрішні органи фінансового контролю. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
виділення не вирішенних раніше частин загальної 
проблеми, котрим присвячується означена стаття. 
Питанню ефективного ДФК системи державних 
закупівель в Україні приділяється постійна увага. Над 
проблематикою раціонального використання 
державних коштів при здійсненні державних 
закупівель працюють багато науковців, таких яких 
Л. Катроша, О. Підмогильний, Г. Пінькас, 
Д. Слизьконіс та багато інших. Проте незважаючи на 
наявність певних наукових доробок з порушеної 
тематики питання розвитку й удосконалення ДФК за 
витрачанням бюджетних коштів на здійснення 
державних закупівель були й залишаються 
актуальними. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є розкриття особливостей 
фінансового контролю системи державних закупівель 
в Україні в Україні для досягнення якої в роботі 
поступально вирішено такі завдання: 

– розроблено класифікатор типових порушень 
законодавства під час здійснення закупівель за 
державні кошти; 

– виявлено основні недоліки та напрями їх 
усунення у сфері ДФК системи державних закупівель 
в Україні; 

– розглянуто роль і місце системи незалежного 
й громадського контролю за державними закупівлям. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На 
вимогу ст. 7 Закону України № 1197-VII регулювання 
та контроль у сфері державних закупівель належить 
до компетенції Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку України), 
Державної фінансової інспекції України (далі – 
ДФІУ), Державної казначейської служби України 
(далі – ДКСУ), Державної служби статистики України 
(далі – Держстат України), Рахункової палати України 
(далі – РПУ) та Антимонопольного комітету України 
(далі – АМКУ) у межах своїх повноважень, 
визначених Конституцією та законами України [1]. 

Мінекономрозвитку України має забезпечувати 
нормативно-методологічне забезпечення державних 
закупівель, сприяти розвитку інфраструктури та 
комунікативних систем державних закупівель, 
надавати суб’єктам господарювання необхідні 
роз’яснення з питань державних закупівель, 
проводити експертизи процедур закупівель, а також 
моніторинг та аналіз державних закупівель і 
державного замовлення. 

Отже, Мінекономрозвитку України не залишає без 
уваги державні закупівлі, регулюючи та координуючи 
цю сферу, активно співпрацюючи з іншими 
державними органами та громадськістю з метою 
запобігання зловживанням та проявам корупції, а 
також іншим фактам порушення чинного 
законодавства. Оскільки Мінекономрозвитку України 
бажає зробити процес закупівель максимально 
відкритим і прозорим, під його керівництвом 
видається спеціалізований офіційний інформаційний 
бюлетень та функціонує відповідний веб-портал, а 
також періодично формуються збірники нормативно-
правових актів і методичних матеріалів, проводиться 
навчання спеціалістів, семінари та наради. Вказавши 
прямо повноваження Мінекономрозвитку України, 
ДФІУ, АМКУ пошук низки законодавчих актів, де 
визначено повноваження інших суб’єктів контролю, 
законодавцем покладено на плечі зацікавлених осіб, 
зокрема замовників. 

Для аналізу завдань, що виконують організаційні 
структури у сфері контролю й нагляду, було 
досліджено органи спеціального призначення в 
системі державних закупівель. Адже вони є органами 
державної влади, котрі виконують управлінські 
функції, а контроль – невід’ємна складова управління, 
й він не може бути сконцентрованим односуб’єктно. 

Перевірки державних закупівель проводяться 
органами ДФІУ на всіх стадіях їх здійснення. Це дає 
змогу в режимі реального часу виявляти порушення 
на певних стадіях державних закупівель, зокрема ще 
під час затвердження річного плану закупівель, у 
процесі проведення торгів чи укладання договорів, а 
не лише постфактум, як це відбувається під час 
проведення інспектування. 

ДФІУ має право проводити контроль на всіх етапах 
проведення торгів, починаючи від застосування 
законодавства щодо створення комітетів з конкурсних 
торгів і до виконання умов договорів. Під час 
перевірки відслідковується не тільки наявність 
необхідної документації, але й відповідність її змісту 
всім законодавчим актам [2, с. 260]. 

За результатами дослідження звітів РПУ, 
аналітичних та статистичних звітів Держстату 
України, висновків Мінекономрозвитку України 
маємо змогу виокремити основні типові порушення, 
які допускають організатори процедур конкурсних 
торгів: 

– закупівля товарів, робіт і послуг без 
застосування процедур закупівель; 

– проведення процедур закупівель з 
порушенням норм чинного законодавства; 

– неправильна або складена з порушеннями 
звітність за результатами проведення конкурсних торгів; 

– відсутність розподілення функцій кожного з 
членів комітету з конкурсних торгів; 

– порушення порядку визначення предмета 
закупівлі; 

– порушення термінів проведення оцінки, 
інформування учасників про результати процедури 
закупівлі; 

– невідповідність конкурсних пропозицій 
умовам конкурсної документації; 
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– відсутність забезпечення; 
– недотримання порядку зміни істотних умов 

договору тощо [3, 4, 5]. 
Тому можемо зробити висновок, що в наявних 

проблемах у сфері закупівель за бюджетні кошти 
винні обидві сторони як замовник, так і виконавець. 

Аналізуючи проблеми, які існують у системі 
державного контролю у сфері державних закупівель, 
необхідно окремо розглянути громадський контроль.  

Серед інших функцій Мінекономрозвитку України 
у Законі № 1197 прописано і функції взаємодії з 
громадськістю й проведення громадських слухань з 
питань удосконалення системи державних закупівель 
та інформування громадськості про політику та 
правила державних закупівель [6]. 

ДФК закупівель дає змогу органам ДФІУ 
оперативно реагувати на звернення щодо порушень, 
скоєних у сфері державних закупівель, своєчасно 
встановлювати, усувати й запобігати таким 
порушенням на всіх стадіях державних закупівель і є 
важливим кроком до системного підходу для 
здійснення фінансового контролю, впровадження 
його превентивних методів та посилення контролю у 
сфері державних закупівель. Отримані результати 
стають основою для визначення заходів, спрямованих 
на скорочення неефективних видатків та підвищення 
ефективності використання бюджетних коштів у 
цілому. Застосування таких заходів є одним із 
важливих завдань державних органів управління та 
контролю за витрачанням і використанням 
бюджетних коштів. Підвищення ефективності 
використання коштів бюджету – це важливий фактор 
зростання добробуту та прискорення економічного 
розвитку країни. 

Аналіз сучасного стану функціонування системи 
державних закупівель в Україні свідчить про те, що 
досягнуті у цій сфері результати ми не можемо 
вважати досконалими. Тому, на нашу думку, 
необхідно удосконалити ефективну систему 
державних закупівель, що сприятиме розвитку 
конкурентного середовища та ефективному 
витрачанню бюджетних коштів. Для втілення в життя 
такої системи вважаємо доцільним створити 
класифікатор типових порушень і забезпечити їх 
моніторинг у сфері державних закупівель, який 
можуть використовувати в практичній роботі, 
виключно на добровільних засадах, усі органи, 
установи, організації, до компетенції яких належить 
вирішення питань у сфері державних закупівель, а 
також розпорядники державних коштів. 

Процес удосконалення фінансового контролю у 
сфері державних закупівель має перебувати в 
постійній динаміці, а сам контроль – відповідати 
умовам сьогодення й виступати одним із базових 
елементів боротьби з “тіньовою” економікою та 
фінансовим шахрайством для забезпечення 
прозорості, конкурентності та дієвості процедур 
держзакупівель, що є важливим фактором 
ефективного функціонування системи державних 
закупівель в Україні [7, с. 68]. 

Класифікатор типових порушень законодавства 
під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг 

за державні кошти використання якого в роботі 
допоможе замовникам їх уникнути: 

– здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за 
державні кошти без застосування процедур 
конкурсних торгів; 

– подрібнення вартості та предмета закупівлі; 
– допущення до участі в конкурсних торгах 

пов’язаних осіб; 
– визнання конкурсних торгів такими, що 

відбулися за наявності підстав для їх відміни; 
– укладання договору всупереч вимогам 

документації конкурсних торгів та визначеним у ній 
основним умовам; 

– недотримання замовником принципів 
державних закупівель; 

– порушення стадій державних закупівель; 
– непроведення оприлюднення інформації 

щодо закупівлі товарів, робіт, послуг через 
спеціалізовані засоби масової інформації та 
інформаційну систему в мережі Інтернет; 

– недотримання термінів висвітлення 
інформації в системі Інтернет відповідно до 
проведеної процедури закупівлі; 

– недотримання замовником вимог щодо 
забезпечення рівноправного доступу всіх учасників 
до інформації з питань закупівель; 

– проведення процедур закупівлі до здійснення 
публікації оголошення про неї; 

– порушення порядку організації та створення 
комітету з конкурсних торгів; 

– порушення термінів проходження навчання 
та підвищення кваліфікації членів комітету з 
конкурсних торгів, відсутність відповідних 
сертифікатів чи свідоцтв з питань організації та 
здійснення процедур закупівель; 

– проведення закупівлі товарів на засадах 
міжвідомчої координації з порушенням переліку, 
затвердженого Кабінетом Міністрів України; 

– непроінформування генеральним замовником 
торгів головних розпорядників коштів Державного 
бюджету України про результати процедур 
міжвідомчої закупівлі; 

– порушення умов договору головними 
розпорядниками коштів за результатами здійснених 
процедур генеральним замовником (крім випадків, 
коли товар не відповідає вимогам головного 
розпорядника); 

– ненадання звіту генеральним замовником 
уповноваженому органу із зазначенням усіх 
замовників; 

– допущення невідповідності учасників торгів 
кваліфікаційним вимогам замовника; 

– недотримання вимоги щодо складання звітів 
за результатами здійснення процедури закупівлі; 

– недотримання вимоги щодо відміни конкурсних 
торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися; 

– порушення вимоги щодо зазначення у запиті 
цінових пропозицій повної сукупної інформації про 
предмет закупівлі, суттєві умови договору та умови 
поставки; 

– порушення функції та повноваження 
замовника;  
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– порушення термінів розкриття цінових 
пропозицій та вимог щодо складання протоколу про 
їх розгляд; 

– допущення перевищення граничних сум витрат. 
Сучасна бюджетна практика свідчить, що чинний 

нині механізм контролю за використанням 
бюджетних коштів під час здійснення державних 
закупівель залишається неефективним. Слід зазначити, 
що в сфері державних закупівель є досить велика 
кількість порушень, які за допомогою спеціальної 
методики потрібно виявляти та запобігати їм, адже це 
забезпечить ефективнішу діяльність установи. 

На нашу думку, основні недоліки та напрями їх 
усунення у сфері державного контролю системи 
державних закупівель в Україні такі: 

1. В Україні нині існує надмірно розгалужена та 
недостатньо дієздатна система органів, які мають 
контрольно-перевірні функції, що призводить до їх 
дублювання, отже, й дублювання завдань та 
результатів окремих перевірок, що є суттєвою вадою 
системи контролю державних закупівель. Тобто сама 
система державного фінансового контролю наразі 
потребує удосконалення, яке вже здійснюється в 
межах адміністративної реформи. Проте ця реформа 
недостатньо підготовлена та науково не обґрунтована 
й здебільшого не виключає реалізацію 
малоефективного сценарію за методом “спроб і 
помилок”. Вона фрагментарна й спрямована 
переважно на реорганізацію окремих служб і відомств 
з метою посилення їх фіскальної, а не контрольної 
функції. Тому одним із основних напрямів 
удосконалення державного фінансового контролю є: 
по-перше, здійснення функціонального обстеження 
державних контролюючих органів для усунення 
фактів дублювання їхньої діяльності; по-друге, 
створення спочатку описової, потім імітаційної 
моделі інституціональних змін у цій сфері й лише 
після їх апробації впровадження їх у реальну 
практику. 

У контексті вдосконалення інституційного 
механізму державного фінансового контролю 
процедури державних закупівель за бюджетні кошти 
важливо забезпечити дотримання законодавства у 
сфері держзакупівель і припинення розтрати 
бюджетних коштів на всіх рівнях, включаючи 
підприємства, які мають підтримку з державних або 
місцевих бюджетів. З цією метою органам, які 
здійснюють такий контроль, необхідно надати такі 
функції: 

o контролю за дотриманням вимог 
законодавства на всіх стадіях проведення державних 
закупівель; 

o складання протоколів про адміністративні 
порушення, пов’язані з порушеннями законодавства у 
сфері державних закупівель; 

o запобігання проявам корупції у сфері 
закупівель; 

o подання відповідних матеріалів до 
правоохоронних органів;  

o розгляду заяв фізичних осіб-підприємців та 
юридичних осіб про факти порушення законодавства 
про державні закупівлі. 

Все це дасть можливість більш дієво 
контролювати доцільність і цілеспрямованість 
витрачання бюджетних коштів.  

2. З метою вдосконалення контролю за 
бюджетними видатками також було б доцільно 
створити на громадських засадах окремий інституту 
експертів незалежного й громадського контролю у 
сфері державних закупівель з наданням йому 
повноважень незалежної експертизи законності й 
цільового використання бюджетних коштів. 

3. Важливим напрямом удосконалення державного 
контролю є також підвищення ступеня 
відповідальності керівників органів державного 
контролю перед парламентом та громадськістю, 
посадових осіб за порушення бюджетної дисципліни 
та належного відшкодування фінансових втрат 
внаслідок неправильних управлінських рішень. У 
цьому контексті слід зазначити, що чинна система 
санкцій за порушення фінансової дисципліни та 
бюджетного законодавства недостатньо дієва. 
Наприклад, широко застосовуються безособові 
штрафні санкції для державних організацій за 
нецільове використання бюджетних коштів. 
Вважаємо за доцільне в кожному порушенні 
визначати конкретних посадових осіб, що несуть 
відповідальність за управлінські рішення, які 
призвели до втрат фінансових ресурсів. 

Усі ці заходи дадуть можливість забезпечити 
належний ефективний контроль та аналіз цін у сфері 
державних закупівель, дотримання одного з головних 
принципів державних закупівель – ефективного 
витрачання державних коштів на засадах конкуренції 
та уникнути фактів придбання товарів, робіт і послуг 
за завищеними цінами. 

Роль і місце системи незалежного й громадського 
контролю за державними закупівлями полягають у 
такому: 

• забезпечення вільного та безперешкодного 
доступу всіх зацікавлених осіб до інформації про 
державні закупівлі з метою сприяння попередньому, 
поточному та послідовному контролю у цій сфері; 

• організація належного громадського 
моніторингу на всіх стадіях державних закупівель; 

• висвітлення процедур закупівель за державні 
кошти в засобах масової інформації, доведення до 
громадськості фактів резонансних порушень і 
зловживань з боку органів влади та замовників торгів; 

• дієва участь у підготовці нормативно-
правової бази, що регулює сферу державних 
закупівель, підготовка й надання методичних 
рекомендацій і роз’яснень для учасників та 
замовників торгів, контролюючих та правоохоронних 
органів; 

• налагоджена взаємодія з учасниками процесу 
державних закупівель щодо забезпечення дотримання 
основних принципів закупівель за державні кошти 
тощо [8, c. 42]. 

До того ж часткове або повне усунення 
громадськості від участі в контрольних функціях у 
сфері державних закупівель містить низку ризикових 
факторів, що негативно впливають на її існування, 
обмежують основні принципи здійснення державних 
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закупівель – добросовісну конкуренцію та 
недискримінацію учасників; призводять до втрати 
державними контролюючим та правоохоронними 
органами суттєвих важелів запобігання корупційним 
проявам та зловживанням державними коштами; 
призводять до виведення з під дії Закону питомої 
частки всіх державних закупівель країни; обмежують 
прозорість здійснення закупівель через зменшення 
кількості документів, що оприлюднюються 
замовниками торгів, можливість усім зацікавленим 
суб’єктам безперешкодно отримувати інформацію 
про оголошення торгів та про їх результати. У таких 
умовах, з урахуванням того, що в Україні будується 
громадянське суспільство, демократія та соціально-
орієнтований ринок, роль незалежних громадських 
організацій тільки посилюється. 

Усі ці заходи дадуть можливість забезпечити аналіз 
цін у сфері, належний та ефективний контроль 
державних закупівель, дотримання головного 
принципу державних закупівель – ефективного 
витрачання державних коштів на засадах конкуренції 
та уникнути фактів придбання товарів, робіт і послуг за 
завищеними цінами. 

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. На основі 
аналізу звітів органів державної влади, до завдань та 
функцій яких Законом проголошено координацію та 
контроль системи державних закупівель розроблено 
класифікатор типових порушень законодавства під 
час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за 
державні кошти використання якого в роботі 
допоможе замовникам їх уникнути. 

Запропоновано у контексті удосконалення 
інституційного механізму ДФК процедури державних 

закупівель за бюджетні кошти надати органам, які 
здійснюють такий контроль певні функції: контроль 
за дотриманням вимог законодавства на всіх стадіях 
проведення державних закупівель; складання 
протоколів про адміністративні порушення, пов’язані 
з порушеннями законодавства у сфері державних 
закупівель; запобігання проявам корупції у сфері 
закупівель; подання відповідних матеріалів до 
правоохоронних органів; розгляд заяв фізичних осіб-
підприємців та юридичних осіб про факти порушення 
законодавства про державні закупівлі. 

Внесено пропозиції з метою вдосконалення 
контролю за бюджетними видатками створити на 
громадських засадах окремий Інститут експертів 
незалежного й громадського контролю у сфері 
державних закупівель з наданням йому повноважень 
незалежної експертизи законності й цільового 
використання бюджетних коштів. 

Визначено роль і місце системи незалежного й 
громадського контролю за державними закупівлями 
та запропоновано: надати незалежним громадським 
організаціям право бути присутніми у якості 
спостерігачів на засіданнях комітетів з конкурсних 
торгів; зобов’язати державні, казенні, комунальні 
підприємства, а також господарські товариства, що 
перебувають під контролем органів державної влади, 
оприлюднювати базову інформацію щодо їхніх 
закупівель за власні кошти; зобов’язати 
розпорядників бюджетних коштів оприлюднювати з 
певною періодичністю інформацію про результати 
закупівель, які є нижчими за закупівельні пороги, 
встановлені профільним законом. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 
 

В статье авторами исследовано органы специального назначения в системе государственных закупок 
путем анализа функций и задач, которые выполняют организационные структуры в сфере контроля и 
надзора. Авторами выявлены основные недостатки и направления их устранения в сфере государственного 
финансового контроля системы государственных закупок в Украине, что позволило разработать 
классификатор типичных нарушений законодательства при осуществлении закупок за государственные 
средства. Проверки государственных закупок проводятся органами ДФИУ на всех стадиях их осуществления. 
Это позволяет в режиме реального времени выявлять нарушения на определенных стадиях государственных 
закупок, в частности еще при утверждении годового плана закупок, в процессе проведения торгов или 
заключения договоров, а не только постфактум, как это происходит во время проведения инспектирования. 
ДФИУ имеет право проводить контроль на всех этапах проведения торгов, начиная от применения 
законодательства по созданию комитетов по конкурсным торгам и к выполнению условий договоров. При 
проверке отслеживается не только наличие необходимой документации, но и соответствие ее содержания 
всем законодательным актам. Анализ современного состояния функционирования системы государственных 
закупок в Украине свидетельствует о том, что достигнутые в этой сфере результаты мы не можем 
считать совершенными. Поэтому, по нашему мнению, необходимо усовершенствовать эффективную систему 
государственных закупок, что будет способствовать развитию конкурентной среды и эффективному 
расходованию бюджетных средств. Для воплощения в жизнь такой системы считаем целесообразным 
создать классификатор типичных нарушений и обеспечить их мониторинг в сфере государственных закупок, 
который могут использовать в практической работе, исключительно на добровольных началах, все органы, 
учреждения, организации, в компетенцию которых входит решение вопросов в сфере государственных 
закупок, а также распорядители государственных средств. Также рассмотрены роль и место системы 
независимого и общественного контроля за государственными закупкам, а также предложены направления по 
совершенствованию независимого и общественного контроля в сфере государственных закупок. 

Ключевые слова: государственные закупки, система государственных закупок, государственный 
финансовый контроль, конкурсные торги, классификатор типовых нарушений, общественный контроль. 
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WAYS OF IMPROVING THE SYSTEM  

OF STATE FINANCIAL CONTROL THE USE OF BUDGET FUNDS 
 

In article the author examines the organs of special purpose in the public procurement system by analyzing the 
functions and tasks performed in the organizational structure of control and supervision. The author has identified the 
major weaknesses and areas of elimination of state financial control of public procurement in Ukraine that has allowed 
to develop a classifier typical violations of the law in the exercise of public procurement. Also the role and place of the 
independent and public control of public procurement, and suggests areas for improvement and independent and public 
control of public procurement. 

On the basis of reports of public authorities, the tasks and functions of law which proclaimed the coordination and 
control of the public procurement system developed classifier typical violations of the law during the procurement of 
goods, works and services for public funds in the use of which will help customers avoid them. 

Proposed in the context of improving the institutional mechanism state financial control of public procurement 
procedures for the budget to provide bodies carrying out such control certain functions: monitoring compliance with 
legal requirements at all stages of public procurement; report on administrative violations related to violations of the 
law on public procurement; preventing corruption in procurement; submission of relevant materials to law enforcement 
agencies; consideration of applications for individual entrepreneurs and legal entities for violations of the law on 
public procurement. 

Proposals to improve control over budgetary expenditures create volunteer experts independent of individual 
institutions and public control of public procurement with giving him authority independent examination of the legality 
and targeted use of public funds. 
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The role and place of the independent and public control over public procurement and proposed: to provide an 
independent civil society organizations may attend as observers at meetings of the committees of the tender; oblige a 
state, utilities and business partnerships, under the control of public authorities to disclose basic information about 
their purchases at their own expense; Procuring entities should publish at regular intervals about the results of 
procurement, which is below the procurement thresholds established specialized law. 

Keywords: public procurement, public procurement system, governmental financial control, competitive 
procurement, classifier of typical violations, public control. 
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БЮДЖЕТНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ЗАСІБ 
ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ САМОСТІЙНОСТІ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
 
 

У статті розглянуто проблеми розвитку фінансового забезпечення місцевого 
самоврядування в Україні. Проведено аналіз існуючого нормативно-правового 
регулювання бюджетів територіальних громад. Пропонуються подальші шляхи 
розвитку бюджетної і фінансової самостійності місцевих органів влади.  

У статті розглянуто сутність і роль децентралізації в контексті формування 
делегованої системи бюджетного регулювання в Україні, що є основою формування 
ефективного економічного та соціального розвитку суспільства. Доведено, що 
децентралізація не повинна обмежуватись виключно перерозподілом фінансових 
ресурсів між регіонами, а стимулювати місцеві органи влади до фінансової автономії 
та розвиток власного фінансово-економічного потенціалу. У той час, як розподіл 
доходів між окремими видами бюджетів повинен забезпечити бюджет кожного рівня 
достатнім обсягом доходів,а перерозподіл видаткових повноважень повинен бути 
таким, щоб межі надання бюджетної послуги співпадали з межами її споживання. Для 
розв’язання цих проблем постає необхідність створення умов для оптимальної 
економічної самостійності регіонів, вжиття організаційних, правових та економічних 
заходів для забезпечення ефективного регулювання процесів регіонального розвитку 
країни й координації міжрегіональних зв’язків, тобто опрацювання засад продуманої 
регіональної бюджетної політики в основі якої мають бути власні повноваження 
місцевих органів самоврядування, які забезпечувалися б належними фінансовими 
ресурсами, відповідно до норм міжнародного права та світового досвіду організації 
місцевого самоврядування.  

Ефективно побудований фіскальний федералізм дозволяє збалансувати потреби на 
місцях з їх фінансовими можливостями, а неефективно побудований – нівелює 
прагнення місцевих органів влади до економічного піднесення регіонів та, за наявності 
дефіциту фінансових ресурсів,утворює поле для корупції. 

Ключові слова: бюджетна децентралізація, місцеве самоврядування, фінансове 
забезпечення, адміністративно-територіальний устрій. 

 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. На 
сьогоднішній день, коли українська державність 
перебуває у кризовій ситуації, питання бюджетної 
децентралізації є найважливішим аспектом, однією з 
базових умов незалежної та ефективної діяльності 
органів місцевого самоврядування. Бюджетна 
децентралізація збільшує можливості участі органів 
місцевого самоврядування у розвитку підконтрольної 
території; сприяє ефективному забезпеченню 
суспільними послугами шляхом ретельнішого 
узгодження видатків органів влади з місцевими 
потребами та пріоритетами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання пов’язані з децентралізацією державного 
бюджету – шлях розвитку місцевого самоврядування 
досліджували вітчизняні вчені та практики. Зокрема, 
цим проблемам присвячено наукові праці  

В. О. Григоренко, Л. М. Клівіденко, О. Д. Василик,  
П. А. Трачук, О. О. Сунцова, Т. В. Сеньків, та ін. 
Однак сьогодні не існує єдиної думки щодо 
оптимального механізму реформування місцевих 
бюджетів відповідно до критерію ефективності 
розподілу фінансових ресурсів, які формуються саме 
на місцевому рівні. 

Метою статі є пошук шляхів підвищення фінансової 
самостійності місцевих бюджетів в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Соціально-
економічний розвиток територій залежить від 
ефективності управління процесами формування та 
використання фінансових ресурсів території, як 
запоруки сталого економічного розвитку. 

Сьогодні дослідження проблеми економічного 
розвитку території набуває особливого значення і є 
умовою ефективного здійснення соціально-
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економічних перетворень в межах регіону і всієї 
країни загалом. В останні роки в Україні набули 
великої актуальності проблема нестачі фінансових 
ресурсів в органах місцевого самоврядування та 
нестабільність їхніх доходних джерел. За таких умов 
серйозним чинником стабілізації економічної ситуації 
в Україні має стати ефективне формування місцевих 
бюджетів, здатне перетворити територіальні громади 
з дотаційних на суб’єкти, які самостійно, за рахунок 
власних доходів, спроможні розв’язувати будь-які 
соціально-економічні проблеми. У розвинених 
країнах світу територіальні громади, котрі 
опираються на власні фінанси, є стабілізатором 
соціально-політичного ладу та фінансово-економічної 
ситуації в державі. Однією із причин обмежень у 
забезпеченні фінансовими ресурсами місцевих 
органів самоврядування є надмірна централізація 
бюджетних коштів у Державному бюджеті Україні у 
зв’язку з чим переважна частина коштів підлягає 
щорічному перерозподілу між державним і місцевими 
бюджетами. 

Адміністративно-територіальні одиниці сьогодні 
відчувають значну потребу у власних територіальних 
фінансових ресурсах. Сьогодні перерозподіл ресурсів 
здійснюється на користь найменш забезпечених 
територій за рахунок самодостатніх територій, це 
приводить до утриманства і зниження рівня зусиль 
органами місцевого самоврядування із самовідтворення 
ресурсної бази, ефективності управління власними 
засобами, а також суперечить поняттю «справедливості» 
[1].  

Для розв’язання цих проблем постає необхідність 
створення умов для оптимальної економічної 
самостійності регіонів, вжиття організаційних, 
правових та економічних заходів для забезпечення 
ефективного регулювання процесів регіонального 
розвитку країни й координації міжрегіональних 
зв’язків, тобто опрацювання засад продуманої 
регіональної бюджетної політики [2] в основі якої 
мають бути власні повноваження місцевих органів 
самоврядування, які забезпечувалися б належними 
фінансовими ресурсами, відповідно до норм 
міжнародного права та світового досвіду організації 
місцевого самоврядування.  

З року в рік місцеві бюджети набувають дедалі 
більшої ваги за обсягом щодо розв’язання соціально-
економічних проблем регіонів, де проживає 
переважна частина населення України. У нашій країні 
кількість місцевих бюджетів чи не найбільша в 
Європі: у 2001 році їх налічувалось більше 12 тис. За 
кількістю місцевих бюджетів серед європейських 
країн Україна поступається лише Франції [3, с. 320] 

Місцеві бюджети – це фонди фінансових ресурсів, 
призначені для реалізації завдань і функцій, що 
покладаються на органи місцевого самоврядування. 
Склад місцевих бюджетів України, як і в інших 
країнах, відображає особливості адміністративно-
територіального поділу та специфіку функціонування 
місцевого самоврядування [4, c. 115]. 

Місцеві бюджети є основним каналом доведення 
до населення кінцевих результатів суспільного 
виробництва, що спрямовуються на суспільне 

споживання. Через місцеві бюджети суспільні фонди 
споживання розподіляються в територіальному і 
соціальному розрізах. Разом з іншими ланками 
бюджетної системи місцеві бюджети є одним з 
головних інструментів реалізації на практиці 
програми економічного і соціального розвитку як 
регіонів, так і країни в цілому. 

На сьогодні постійне прагнення до самостійності 
місцевих бюджетів, до подальшого розвитку та 
зміцнення місцевого самоврядування вимагає більшої 
фінансової незалежності та життєздатності органів 
місцевої влади. Рівень розвитку країни та зростання 
добробуту населення безпосередньо залежать від 
зростання сильної місцевої влади, яка здатна 
забезпечувати належне фінансування закладів освіти, 
культури, охорони здоров'я, вирішувати проблеми та 
відстоювати інтереси населення, тощо. Дія інституту 
місцевого самоврядування є нормою демократичного 
розвитку країни, що передбачає широку автономію 
населення у вирішенні питань самоврядного розвитку. 
Все це є фундаментальною умовою для 
децентралізації бюджетних коштів, як однієї з 
моделей функціонування міжбюджетних відносин  
[5, с. 180]. 

Пріоритетними напрямками перетворення 
місцевих бюджетів у ефективний інструмент 
соціально-економічного розвитку міста повинно стати 
удосконалення наступних аспектів їх формування, 
розподілу і використання: 

• збільшення, розширення та зміцнення 
фінансової основи місцевого самоврядування за 
рахунок удосконалення податкового законодавства, 
ідентифікації нових інструментів залучення грошових 
коштів та реалізації інноваційно-інвестиційних 
програм на території міста; 

• застосування новітніх підходів формування 
видаткової частини місцевих бюджетів та підвищення 
ефективності процесу децентралізації управління 
фінансовими ресурсами в акумульованих бюджетах; 

• підвищення адекватності системи 
регулювання міжбюджетних відносин та 
оперативності надання міжбюджетних трансфертів; 

• впровадження в практику середньо та 
довгострокового планування місцевих бюджетів; 

• проведення кількісної та якісної оцінки 
виконання місцевого бюджету на всіх стадіях його 
реалізації; 

• підвищення превентивних заходів і 
посилення контролю відносно порушення 
бюджетного законодавства та чітке визначення 
відповідальних осіб в розрізі кожного напрямку 
здійснення бюджетної політики на місцевому рівні.  

Для того, щоб місцеві бюджети стали основою 
фінансової самостійності місцевої влади, потрібно 
здійснити ряд заходів:  

o по-перше, необхідно чітко розподілити 
компетенції між органами центральної влади, 
регіонального та місцевого самоврядування і 
поступово переходити до децентралізації державних 
фінансів; 

o по-друге, джерела податкових надходжень 
необхідно розподілити між центральною і місцевою 
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владою в адекватності виконання ними функцій, що 
повинно знайти своє відображення в законодавстві 
про місцеве самоврядування;  

o по-третє, потрібно надати органам місцевого 
самоврядування можливість самостійно 
встановлювати перелік місцевих податків і зборів та 
їх ставки [6, с. 8]. 

Розмежування функцій між рівнями управління є 
завданням, з яким стикаються усі багаторівневі 
країни. Ключовим принципом є зона корисності 
публічної функції яка визначається доступністю 
зовнішніх користувачів до послуг (фізичний аспект) 
та подальшим практичним використанням послуг. До 
цього, слід враховувати ефективність пов’язаних з 
певними послугами заходів на різних рівнях 
публічної влади (економія на масштабах). Як 
результат, функції можуть бути розділені відповідно 
до їхньої корисності на центральному та регіональних 
рівнях. Цей принцип є тотожним принципу 
субсидіарності, який є одним із основоположним у 
вітчизняній бюджетній системі. Субсидіарність – 
принцип, відповідно до якого розподіл повноважень 
між різними рівнями влади здійснюється таким 
чином, коли нижній рівень влади отримує такі 
повноваження, які наступний за ним територіальний 
рівень влади не може здійснювати більш ефективно. 
Реалізація цього принципу дозволяє, з одного боку, 
максимально наблизити процес прийняття рішення до 
громадян, з іншого - цей рівень може володіти 
організаційними, матеріальними і фінансовими 
ресурсами, які забезпечують обсяг і якість публічних 
послуг, що надаються населенню відповідно до 
загальнодержавних стандартів. При цьому пріоритет 
нижнього рівня при розподілі повноважень повинен 
перешкоджати будь-яким способам централізації в 
системі територіальної організації влади. 

Загалом, рівень децентралізації у публічному 
секторі повинен відповідати співвідношенню двох 
показників якими є: 

1) свобода органів місцевої влади у прийнятті 
рішень; 

2) адекватність політичної відповідальності 
місцевих органів влади за прийняті нею рішення. 

В частині видаткових повноважень місцеве 
самоврядування повинно мати право приймати 
рішення щодо врегулювання питань, які 
безпосередньо стосуються життя мешканців за 
принципом субсидіарності. Однак, у той же час 
місцева влада також має бути зобов’язана виконувати 
передані функції. 

З боку держави ще у 2000 р. в Україні розпочалася 
бюджетна реформа, що повинна була 
характеризуватися кардинальними змінами в системі 
формування та виконання місцевих бюджетів. 
Прийняття Бюджетного кодексу України обумовило 
фундаментальні зміни всієї бюджетної системи. 

Проте реформа не є завершеною, оскільки не 
відбулося чіткого розподілу повноважень і 
відповідальності між центральними та місцевими 
органами влади. Необхідність зміцнення фінансової 
основи місцевого самоврядування була визначена у 
Концепції реформування місцевих бюджетів яку 

схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 23 травня 2007 р. № 308-р. [7]. 

Згідно зазначеної Концепції метою реформування 
місцевих бюджетів було визначено зміцнення 
фінансової основи місцевого самоврядування, 
посилення впливу системи формування місцевих 
бюджетів на соціально-економічний розвиток та 
поліпшення добробуту громадян України. 

Також було визначено, що необхідною умовою 
реалізації поставлених в концепції завдань була 
якісна та об’єктивна оцінка стану та потенціалу 
регіонів, виявлення загальних тенденцій розвитку 
соціальних процесів та рівнів міжрегіональної 
диференціації, а також запровадження їх моніторингу. 
Як наслідок була прийнята постанова Кабінету 
Міністрів України «Про запровадження оцінки 
міжрегіональної та внутрішньорегіональної 
диференціації соціально-економічного розвитку 
регіонів» від 20 травня 2009 р. № 476 [8]. Була 
сформована база даних, що повинна була дати 
можливість визначити основні причини, які 
обумовлюють диференціацію соціально – 
економічного розвитку регіонів та приймати 
відповідні управлінські рішення на державному, 
регіональному та місцевому рівнях, спрямовані на їх 
усунення. Бюджетний кодекс, прийнятий 8 липня 
2010 р. [9] значно розширив перелік доходів, за 
закріплюються за місцевими бюджетами. 

Крім того, із прийняттям Податкового кодексу 
змінено склад місцевих податків та зборів, що на 
думку законодавця мало суттєво змінити ситуацію із 
формуванням доходів місцевих бюджетів [10]. Але, 
практична реалізація зазначених змін не мала 
достатніх позитивних наслідків для формування 
фінансової бази місцевого самоврядування. 

Активний прояв ця ситуація мала вже навесні 2014 
р., коли стала одним із каталізаторів загострення 
політичної ситуації в східних і південних регіонах 
країни. Тому Кабінетом Міністрів України 1 квітня 
2014 р. було схвалено Концепцію реформування 
місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади в Україні [11] 

Якщо Концепція реформування місцевих 
бюджетів, прийнята у 2007 р., була спрямована 
виключно на створення умов для підвищення 
конкурентоспроможності регіонів, забезпечення їх 
сталого розвитку, високої продуктивності 
виробництва та зайнятості населення, то метою 
Концепції реформування місцевого самоврядування 
та територіальної організації влади в Україні 2014 р. є 
«визначення напрямів, механізмів і строків 
формування ефективного місцевого самоврядування 
та територіальної організації влади для створення і 
підтримки повноцінного життєвого середовища для 
громадян, надання високоякісних та доступних 
публічних послуг, становлення інститутів прямого 
народовладдя, задоволення інтересів громадян в усіх 
сферах життєдіяльності на відповідній території, 
узгодження інтересів держави та територіальних 
громад» [11].  

Висновки. Таким чином, для ефективного 
впровадження бюджетної децентралізації слід 
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встановити відповідальність за бюджет і розподіл 
надходжень відповідно до розподілу завдань. Так, для 
бюджетів нижнього рівня потрібно, щоб їхні завдання 
могли вирішуватись максимально вільно від 
бюджетних рішень вищих рівнів. З цією метою 
доречно розмежувати на законодавчому рівні видатки 
на виконання делегованих державою і власних 
повноважень органами місцевого самоврядування, як 
це є у Бюджетному кодексі. Щодо делегованих 
функцій, однією із складових є покращення 
фінансової основи місцевого самоврядування могло б 
бути затвердження державних соціальних стандартів, 
які б гарантували якісні послуги (професійні 
стандарти) та в той же час служили б як основа для 
розрахунків фінансових потреб регіонів та їхніх 
місцевих бюджетів. Це дозволить чітко визначити 
відповідальність держави за прийняття рішень щодо 
делегованих повноважень та їх фінансове 
забезпечення. Водночас рівень фінансової допомоги з 
боку держави повинен відповідати можливості 
місцевого самоврядування забезпечувати дотримання 
вказаних соціальних стандартів. 

Стосовно власних повноважень держава може 
встановити загальні вимоги для місцевого 

самоврядування щодо якості надання суспільних 
послуг. Однак, ці стандарти не мають бути занадто 
специфічні. При цьому місцевому самоврядуванню 
повинні бути надані вагомі фінансові інструменти для 
забезпечення виконання цих повноважень. Такі 
інструментами мають включати право встановлення, 
регулювання ставок та адміністрування місцевих 
податкових доходів, а також забезпечувати правовий 
захист рішень органів місцевого самоврядування в 
частині стягнення місцевих податків та зборів. 
Держава повинна забезпечити розумну схему 
фінансової допомоги на виконання власних 
повноважень, яка б дозволяла заохочувати ініціативу 
місцевих рад до ефективного використання 
бюджетних коштів. 

Перспективи подальших досліджень. 
Подальшого вивчення в сучасних умовах потребує 
комплекс заходів, що сприятиме подальшому 
формуванню децентралізації територіальних 
фінансових ресурсів. Крім того, при втіленні заходів 
для фінансової децентралізації потрібно аналізувати 
кожен реалізований крок для забезпечення соціально-
економічного розвитку територій.  
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БЮДЖЕТНАЯ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ КАК СПОСОБ УВЕЛИЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

В статье рассматриваются проблемы развития финансового обеспечения местного самоуправления в 
Украине. Проведен анализ существующего нормативно-правового регулирования бюджетов территориальных 
общин. Предлагаются дальнейшие пути развития бюджетной и финансовой самостоятельности местных 
органов власти. 
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Обобщены сущность и роль децентарлизации в контексте формирования децентрализованной системы 
бюджетного регулирования в Украине, что является основой формирования эффективного экономического и 
социального развития общества. Доказано, что децентрализация не должен ограничиваться исключительно 
перераспределением финансовых ресурсов между регионами, а стимулировать местные органы власти к 
финансовой автономии и развитие собственного финансово — экономического потенциала. В то время, как 
распределение доходов между отдельными видами бюджетов должно обеспечить бюджет каждого уровня 
достаточным объемом доходов, а перераспределение расходных полномочий должен быть таким, чтобы 
границы предоставления бюджетной услуги совпадали с границами ее потребления. Эффективно 
построенный децентрализая позволяет сбалансировать потребности на местах с их финансовыми 
возможностями, а неэффективно построен — нивелирует стремление местных органов власти к 
экономическим подъемам регионов и, при наличии дефицита финансовых ресурсов, образует поледля 
коррупции. 

Ключевые слова: бюджетная децентрализация, местное самоуправление, финансовое обеспечение, 
административно-территориальное устройство.  
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ВUDGET DECENTRALIZATION  

AS A METHOD OF INCREASING THE FINANCIAL INDEPENDENCE OF LOCAL GOVERNMENT 
 

This article discusses the development financial provision of local government in Ukraine. Analysed the current 
regulatory management of the territorial communities budgets. Proposed further budget development and financial 
autonomy of local authorities. 

The essence and role of fiscal federalism is examined in the decentralized of forming a decentralized system of 
budgetary regulation in Ukraine that the basis for stimulating an effective economical and social development process. 
It is proved that fiscal federalism does not have to be 

limited solely by redistribution of financial resources between regions, but to encourage local authorities to 
explicate financial autonomy and develop its own economic and financial potential. While the distribution of revenues 
among separate types of budgets has to provide a budget of each level with a sufficient volume of funds, redistribution 
of expenditure responsibilities has to ensure that the limits of providing budgetary service match the limits of its 
consuming. 

Effectively constructed decentralized allows to balance local demands with their financial possibilities, and 
ineffectively constructed one - discourages local authorities to work for economic raise of regions and creates a field 
for corruption in case of lack of financial resources. 

Key words: budget decentralization, local government, financial provision, administrative and territorial structure. 
 

© Лопушанська Г. І., 2015 Дата надходження статті до редколегії: 05.02.2015 р. 



Випуск 242. Том 254 
 

86 

УДК 35.078 
Позняк А. О., 

 магістрант Інституту державного управління  
Чорноморський державний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв, Україна 
Е-mail: bratislava@ukr.net 

 
 

НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ 
ГРОМАДСЬКИХ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ 

 
 

У статті досліджується розробка загальних підходів до визначення особливості 
діяльності органів місцевого самоврядування щодо забезпечення ефективності 
надання послуг населенню, а також напрямків підвищення якості. Задоволення потреб і 
очікувань споживачів є основною ідеєю міжнародного стандарту системи управління 
якістю (ISO 9001:2000). І якщо перші редакції цього світового стандарту стосувалися 
здебільшого споживачів товарів і послуг широкого вжитку, то поширення доктрини 
«служіння» розгорнуло дію цього стандарту і на відносини держави і громадянина. 

Упровадження в життя українського суспільства європейських стандартів (у тому 
числі й правил «належного врядування») є твердим напрямом і пріоритетом державної 
політики України. Черговим підтвердженням цього стало підписання Україною і 
Євросоюзом Договору про Асоціацію. Для подальшого кроку в цьому напрямі Україні 
необхідно продемонструвати європейській спільноті певні реальні досягнення. Якісних 
змін у діяльності органів публічної влади прагне і українське суспільство. Оскільки якісні 
зміни може принести лише формування нового світогляду службовців органів публічної 
влади, це має найближчим часом стати елементом державної політики. 

Отже, одним з пріоритетів у діяльності органів публічної влади, в тому числі й 
органів місцевого самоврядування має стати забезпечення впровадження доктрини 
громадських послуг як нової ідеології держави і стандарту поведінки службовців, які 
уособлюють владу, вона має бути доведена до кожного службовця. 

Добре відомо, що організації змінюються тільки тоді, коли відбуваються зміни в 
культурі працівників і їхній поведінці на всіх рівнях організації. Поведінка персоналу у 
формі рішень та послуг, які вони надають, змінюється тільки тоді, коли принципи, що 
застосовуються, і організація роботи є добре зрозумілими. Зміни в організації роботи є 
ознаками змін в культурі, що демонструють відданість організації клієнтові. 

У сучасних умовах пріоритетними для формування організаційної культури та 
організаційної поведінки в органах місцевого самоврядування є орієнтація на такі 
основні цінності: якість робочого життя та досягнення балансу між роботою та 
життям. Якість робочого життя – це якість відчуттів людини на робочому місці. 
Висока ефективність має супроводжуватися високим рівнем задоволення службовцем 
роботою, що забезпечує у діях керівництва: делегування, довіра, винагорода, чуйність. 
Баланс між роботою і життям – це створення впевненості у тому, що робочі вимоги 
розумно узгоджуються з особистим життям людини та її позаслужбовими обов'язками. 
Наведені ключові цінності передбачають, що організація основним пріоритетом вважає 
інтереси людей. 

Ключові слова: адміністративні послуги, громадські послуги, задоволення потреб 
місцевої громади, належне врядування, організаційна культура. 

 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Одним із стратегічних завдань сучасного 
українського поступу є запровадження нової ідеології 
функціонування виконавчої влади та місцевого 
самоврядування як діяльності із забезпечення 
реалізації прав і свобод громадян, надання 
управлінських, державних, адміністративних та 
громадських послуг. Актуальність проблеми надання 
якісних управлінських послуг в системі державного 
управління не викликає сумніву. Активно 

висвітлюються питання їх законодавчого 
врегулювання, критеріїв оплати, визначення переліку 
необхідних послуг, критеріїв оцінки якості та 
ефективності їх надання тощо. З'являються методичні 
рекомендації щодо врегулювання системи платних 
громадських послуг органів влади, в яких 
визначаються основні підходи до визначення типів 
управлінських послуг, їх кваліфікації. 

Останнім часом учені широко досліджують дану 
проблему. Науковці розглядають різні аспекти 

 



Наукові праці. Державне управління 
 

87 

надання послуг населенню у контексті проблем 
державного управління, проте, виникає об'єктивна 
необхідність створення комплексних наукових 
досліджень даного напряму у зв'язку із динамічними 
змінами в сучасному державотворенні, а також 
необхідності підвищення якості послуг та 
задоволення потреб місцевого населення. 

Аналіз досліджень і публікацій. Дослідженням 
теми адміністративних послуг присвячені роботи І. 
Коліушка та В. Тимощука, які охоплюють широке 
коло аспектів цієї тематики – від теоретичних аспектів 
доктрини адміністративних послуг, питань оцінки їх 
якості, організації їх надання до реформування 
публічної адміністрації в Україні (зокрема щодо 
відносин публічної адміністрації з громадянами) та 
правових аспектів надання публічних послуг під час 
проведення адміністративної та адміністративно-
територіальної реформи. У роботах Т. Буренко,  
І. Голосніченко досліджені правові аспекти 
адміністративних послуг, В. Долечека та М. Іжа,  
Н. Нижник – організаційно-правові; М. Афанасьєвим, 
В. Маматовим та Т. Калитою проведений аналіз аспектів 
стандартизації та якості послуг; В. Авер’яновим 
розглянуто послуги як чинник удосконалення 
діяльності органів державної влади та місцевого 
самоврядування. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою цього дослідження є розробка 
загальних підходів до визначення особливості 
діяльності органів місцевого самоврядування щодо 
забезпечення ефективності надання послуг населенню, а 
також напрямків підвищення якості. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
Центр політико-правових реформ в одному зі своїх 

досліджень ще у 2003 р. зазначав, що розбудова 
України як правової, демократичної держави вимагає 
радикальної зміни пріоритетів у державній діяльності й 
принципів та форм відносин між владою і приватними 
(фізичними та юридичними) особами. Людина, її права 
та свободи відповідно до Конституції України визнані 
найвищою соціальною цінністю. Держава не управляє 
суспільством, а надає йому послуги, а відтак – 
головне завдання сучасної держави полягає саме в 
наданні суспільству якісних послуг. 

Відомо, що проблема «чиновницького» (в 
негативному розумінні) світогляду дісталася Україні 
та її державним органам як спадщина від радянських 
часів. Упродовж довгих семи десятків років у 
радянському суспільстві людина була лише 
«гвинтиком» державної машини, її права і свободи 
були здебільшого декларативними, а на реальні 
потреби мало хто зважав. Відповідну тактику 
поведінки демонстрували і державні органи [11]. 

Наведений стандарт світосприйняття і поведінки 
був характерний для службовців органів публічної 
влади того часу; досить поширеним цей стандарт 
лишається і зараз. Він докорінно різниться з моделлю 
поведінки службовців органів публічної влади країн з 
розвиненою демократією. Адже там доктрина 
«служіння» (надання послуг) з'явилася і поширилася 
ще наприкінці 80-х рр. минулого століття. 

Основою цієї доктрини стало принципово інше 
бачення відносин органів влади і суспільства: в її 
основі лежить твердження про те, що суспільство для 
органів влади є споживачем державних публічних 
послуг, і головна мета діяльності державних установ – 
задоволення потреб і очікувань споживачів. 

Саме задоволення потреб і очікувань споживачів є 
основною ідеєю міжнародного стандарту системи 
управління якістю (ISO 9001:2000). І якщо перші 
редакції цього світового стандарту стосувалися 
здебільшого споживачів товарів і послуг широкого 
вжитку, то поширення доктрини «служіння» розгорнуло 
дію цього стандарту і на відносини держави і 
громадянина. 

Ідеологія доктрини адміністративних послуг стала 
наслідком поширення вимог цього стандарту на сферу 
державного управління. Нове розуміння мети 
діяльності управлінських установ відкрило шлях до 
широкого впровадження систем управління якістю в 
органах публічної влади у Великій Британії, США, 
Канаді, Нідерландах, Швеції, Фінляндії, Німеччині; 
наприкінці 90-х рр. ХХ ст. у країнах з розвиненою 
демократією це стало поширеною практикою. 

В Україну світогляд задоволення потреб 
споживача через управління якістю набув поширення 
на початку 2000 р. Однак тривалий час упровадження 
системи управління якістю за міжнародним 
стандартом ISO 9001:2000 і, відповідно, поширення 
нового світогляду щодо ставлення до споживачів 
відбувалося виключно в приватному секторі й на 
органи публічної влади не поширювалося. 

Лише у 2006 р. з'явилося перше бачення 
можливого впровадження цього стандарту в органах 
публічної влади. Але, незважаючи навіть на 
затвердження відповідної Програми, тривалий час 
воно існувало виключно в концептуальному баченні 
на рівні Головдержслужби [7]. Тому сама ідеологія 
доктрини надання адміністративних послуг 
службовцями органів публічної влади різних рівнів 
лишилася здебільшого не зрозумілою та не 
сприйнятою. У 2007-2009 рр. тема адміністративних 
послуг була широко представлена в публічних 
виступах вітчизняних посадових осіб різних рівнів. 
Але поширення цього стандарту світосприйняття на 
місцях почалося з прогресивних очільників громад – 
міських, селищних голів, – які прагнули впровадити в 
життя ці стандарти. Також суттєвим фактором була 
грантова підтримка світової спільноти. Тож у 2007-
2009 рр. за такого сприяння (здебільшого за грантами 
Агентства США з Міжнародного Розвитку (USAID) і 
за підтримки Центру політико-правових реформ) 
системи управління якістю за міжнародним 
стандартом ISO 9001:2000 були впроваджені у 
виконавчих комітетах міських рад міст Бердянська, 
Комсомольська, Славутича, Українки, Вінниці, 
Борисполя, Кам’янця-Подільського, Тернополя, 
Кривого Рога, Львова, Дніпропетровська, Луцька, 
Новограда-Волинського тощо. 

Слід зазначити, що обов'язковим елементом 
розробки і впровадження системи управління якістю 
за міжнародним стандартом ISO 9001:2000 є навчання 
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персоналу. Причому навчанню підлягає весь персонал 
установи [2]. 

Адже залучення працівників є одним з восьми 
принципів, на яких система управління якістю 
ґрунтується; у редакції ДСТУ ISO 9000-2001 
«Системи управління якістю. Основні положення та 
словник» цей принцип звучить так: Працівники на 
всіх рівнях становлять основу організації, і їхнє повне 
залучення дає змогу використовувати їхні здібності на 
користь організації» [3].  

Варто закцентувати увагу, що метою такого 
навчання є залучення кожного працівника до нової 
системи цінностей. Саме залучення, а не примус, 
оскільки працівник має стати носієм нової ідеології. 
Слід наголосити, що першим навчанню підлягає вище 
керівництво – як носій і гарант нової системи 
цінностей установи [1]. І саме ця нова система 
цінностей є базисом для багатьох принципових речей: 
інакшого розуміння мети діяльності, нових підходів 
до її оцінювання, нової моделі поведінки службовця 
стосовно споживача послуг тощо. Без зміни системи 
цінностей працівників органів публічної влади 
реального впровадження систем громадських послуг у 
цих органах не відбудеться. На рівні держави, 
вважаємо, достатньої кількості системних кроків у 
цьому напрямі зроблено не було. 

Тривалий час зацікавленість держави сферою 
надання адміністративних послуг була ситуативною, 
безсистемною і суперечливою. Здебільшого її метою 
було намагання терміново залучити плату за надання 
таких категорій послуг до джерел наповнення 
державного бюджету. Наслідком стала значна 
кількість нормативно-правових актів, ухвалених з цих 
питань Президентом України, урядом, центральними 
органами виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування. 

Водночас навіть найдосконаліша система надання 
послуг (у тому числі громадських) формалізована 
якісними переліками, стандартами, правилами і 
процедурами, якщо вона не відображає реальну 
систему цінностей установи, лишається просто набором 
формальних правил. У такому разі задовольнити 
потреби суспільства в послугах нової якості вона не 
здатна. 

Упровадження в життя українського суспільства 
європейських стандартів (у тому числі й правил 
«належного врядування») є твердим напрямом і 
пріоритетом державної політики України. Черговим 
підтвердженням цього стало підписання Україною і 
Євросоюзом Договору про Асоціацію. Для подальшого 
кроку в цьому напрямі Україні необхідно 
продемонструвати європейській спільноті певні реальні 
досягнення. Якісних змін у діяльності органів публічної 
влади прагне і українське суспільство. Оскільки якісні 
зміни може принести лише формування нового 
світогляду службовців органів публічної влади, це має 
найближчим часом стати елементом державної 
політики. 

Отже, одним з пріоритетів у діяльності органів 
публічної влади, в тому числі й органів місцевого 
самоврядування має стати забезпечення впровадження 
доктрини громадських послуг як нової ідеології 

держави і стандарту поведінки службовців, які 
уособлюють владу, вона має бути доведена до 
кожного службовця. 

Нацдержслужба як орган виконавчої влади, який 
формує єдину державну політику у сфері державної 
служби і забезпечує її реалізацію, бере участь у 
формуванні державної політики у сфері служби в 
органах місцевого самоврядування, а також організовує 
та координує професійне навчання державних 
службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування, має розробити певний стандарт знань з 
цього питання. На етапі первинного впровадження цей 
стандарт знань у максимально стислі терміни і майже 
одночасно має бути донесений до кожного 
службовця. Здійснити це належним чином зможе 
лише якісний носій – людина, яка фахово розуміється 
на цих питаннях і поділяє цей світогляд [8]. 

Окрему увагу слід приділити обов'язковості 
навчання керівників. Адже саме керівник установи, як 
правило, є фундатором її системи цінностей. З метою 
закріплення результату в часі зазначений вище 
стандарт знань варто «прищеплювати» кожному, хто 
вступив на службу в органах державної влади та 
органах місцевого самоврядування. Цю діяльність 
можуть реалізовувати регіональні Центри підвищення 
кваліфікації державних службовців. 

Окрему увагу слід приділити підготовці керівного 
складу. Адже у разі декларування установою 
прогресивної системи цінностей (наприклад факт 
упровадження системи управління якістю і навіть 
одержання сертифіката відповідності вимогам 
міжнародного стандарту ISO 9001:2000), з 
призначенням керівника, який цю систему цінностей не 
поділяє, виникає ризик існування в цій установі системи 
«подвійних стандартів». Без одного з ключових 
принципів – лідерства – за якого керівник є 
уособленням і гарантом системи цінностей установи, 
система управління якістю залишиться існувати лише 
на папері. Поширення таких негативних явищ ставить 
під загрозу надання суспільству адміністративних 
послуг стабільно високої якості, що є неприпустимим 
в умовах реалізації Програми економічних реформ 
[4]. 

Персонал як носій системи цінностей є ключовим 
фактором у впровадженні систем адміністративних 
послуг в органах публічної влади. Особливий вплив 
щодо реального впровадження в роботу органів 
публічної влади справляють керівники цих органів, їх 
особистісна система цінностей. Адже керівник є 
носієм і гарантом системи цінностей установи. Якщо 
керівник поділяє і є носієм системи цінностей доктрини 
послуг, це є запорукою відсутності «подвійних 
стандартів» у діяльності такого органу і гарантією 
надання суспільству адміністративних послуг стабільно 
високої якості. Без зміни системи цінностей 
працівників органів публічної влади реального 
впровадження систем адміністративних послуг у цих 
органах не відбудеться. 

Найближчим часом державі слід зосередитися 
саме на поширенні ідеології доктрини громадських 
послуг серед службовців органів публічної влади 
різних рівнів. Працівники цих органів мають стати 
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носіями нової системи цінностей. Досягти цього 
можна саме через залучення, а не примус. І саме 
зараз, коли очікується реформа органів влади, є 
надзвичайно слушний момент залучення персоналу до 
системи європейських цінностей. Це може стати 
складовим елементом реформи органів державного 
управління та місцевого самоврядування й вивести її 
результати на значно вищий рівень. 

Для їх досягнення пропонується Нацдержслужбі: 
1) у стислий термін розробити певний стандарт 

знань з доктрини «належного врядування» та 
адміністративних послуг; 

2) визначити потребу у проведенні навчання 
персоналу через складання переліку органів публічної 
влади, чий персонал має пройти обов'язкове навчання. 
До цього переліку включити також органи місцевого 
самоврядування; 

3) у максимально стислі терміни донести 
розроблений стандарт знань до кожного службовця. 
Для цього в кожному органі організувати та провести 
обов'язкові виїзні навчальні семінари, залучивши до 
цієї роботи виключно якісних носіїв знань; 

4) включити розроблений стандарт до програми 
навчання вперше прийнятого на службу посадової 
особи місцевого самоврядування. Таке навчання 
зробити обов'язковим для всіх категорій посадових 
осіб місцевого самоврядування упродовж перших 
двох місяців з дня складання присяги. Проводити 
його в регіональних Центрах підвищення кваліфікації 
державних службовців. Попередньо підготувати 
якісних викладачів – носіїв знань, здатних донести 
слухачам європейський стандарт мислення і 
світогляду; 

5) розробити методичні рекомендації і 
рекомендовану програму навчання для осіб, 
зарахованих до кадрового резерву органів публічної 
влади різних рівнів, організувати їх упровадження; 

6) включити знання стандартів «належного 
врядування» до базових кваліфікаційних вимог 
посадової особи місцевого самоврядування, а також 
до умов конкурсного відбору на посади [10]. 

Найбільш фундаментальне питання, яке стоїть 
перед будь-якою організацією, що розпочинає 
трансформацію обслуговування, є зміна культури. 
Зміна культури вимагає часу, діалогу, вміння слухати 
і роботи з персоналом на багатьох рівнях. Необхідні 
специфічні плани, щоб продемонструвати і зміцнити 
намір організації відійти від обслуговування, 
орієнтованого на відділи (департаменти) і на місто, до 
обслуговування, орієнтованого на громадянина в 
процесі роботи. Необхідне належне управління, щоб 
на практиці продемонструвати, як нова культура буде 
виражатись внутрішньо і зовнішньо.  

Добре відомо, що організації змінюються тільки 
тоді, коли відбуваються зміни в культурі працівників і 
їхній поведінці на всіх рівнях організації. Поведінка 
персоналу у формі рішень та послуг, які вони 
надають, змінюється тільки тоді, коли принципи, що 
застосовуються, і організація роботи є добре 
зрозумілими. Зміни в організації роботи є ознаками 
змін в культурі, що демонструють відданість 
організації клієнтові. 

Системне формування та підтримка відповідної 
організаційної культури є однією з передумов 
досягнення сервісної орієнтації у діяльності органів 
місцевого самоврядування. Організаційна культура це 
складне явище, яке може сприйматися у таких 
напрямках: 

– по-перше, як складна композиція базових 
припущень, які прийняті членами організації і 
проявляються в проголошених організацією 
принципах і цінностях, що визначають для персоналу 
орієнтири поведінки. Ці принципи та ціннісні 
орієнтації передаються індивідам через «символічні» 
засоби духовного і матеріального оточення всередині 
організації [5]; 

– по-друге, як властива організації свідомість, 
що має витоки в поведінці її членів та керує 
формальними і неформальними моделями 
організаційної поведінки; 

– по-третє, як колективне ментальне 
програмування, яке відрізняє представників однієї 
соціо-економічної системи від інших; 

– по-четверте, як психологічний актив організації, 
який може бути використаний для прогнозування 
результатів через певний проміжок часу. 

У сучасних умовах пріоритетними для 
формування організаційної культури та організаційної 
поведінки в органах місцевого самоврядування є 
орієнтація на такі основні цінності: якість робочого 
життя та досягнення балансу між роботою та життям. 
Якість робочого життя – це якість відчуттів людини 
на робочому місці. Висока ефективність має 
супроводжуватися високим рівнем задоволення 
службовцем роботою, що забезпечує у діях 
керівництва: делегування, довіра, винагорода, 
чуйність. Баланс між роботою і життям – це 
створення впевненості у тому, що робочі вимоги 
розумно узгоджуються з особистим життям людини 
та її позаслужбовими обов'язками. Наведені ключові 
цінності передбачають, що організація основним 
пріоритетом вважає інтереси людей. 

Завдання, що в першу чергу повинні стояти перед 
органами місцевого самоврядування, повинні 
зосереджуватися на громадянах і персоналі: 

1) покращуючи задоволеність громадян, 
покращити досвід і взаємодію громадян та персоналу 
щодо послуг міста; 

2) покращуючи виконавчу здатність, покращити 
ефективність і результативність процесу надання 
послуг для досягнення рівня обслуговування, який 
буде прийнятним як для громадян, так і для 
персоналу; 

3) покращуючи зацікавленість працівників, 
покращити загальну задоволеність персоналу, який 
надає і підтримує послуги міста. 

Доцільно визначити основні атрибути культури 
досконалості у наданні послуг органами влади [9]: 

1. Прихильність до високої якості 
обслуговування – службовці та керівники чітко 
зорієнтовані на високу якість в обслуговуванні 
громадян та клієнтів і задоволення їх потреб, 
незалежно від каналу надання послуг та 
місцезнаходження. 
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2. Громадянин у центрі уваги – службовці та 
керівники забезпечують зорієнтованість усіх рішень 
на досягнення інтересів громадянина (зовнішнього 
або внутрішнього). Постійне вдосконалення програм 
та механізмів залучення зацікавлених сторін. 

3. Постійне підвищення якості обслуговування 
– службовці та керівники забезпечують перманентне 
покращення якості та своєчасності обслуговування 
громадян, а також партнерів шляхом прогнозування 
та адаптації до потреб. 

4. Інноваційне організаційне середовище – 
службовці та керівники забезпечують інноваційний 
підхід і співпрацю для досягнення бажаних 
результатів, а також мають відповідні інструменти, 
ресурси та організаційну підтримку для діяльності. 

5. Емоційна замученість (включеність) 
персоналу – кожен із службовців має вирішальне 
значення для успіху організації, керівникам необхідно 
забезпечити інтегрованість та продуктивність 
кожного співробітника на сто відсотків у процеси 
надання послуг. 

6. Підтримуюче лідерство – необхідно 
забезпечити розвиток лідерства на всіх організаційних 
рівнях. Внески керівників повинні бути реальними, 
постійно видимими, відображати значення 
організації, а також підтримувати, заохочувати та 
сприяти досягненню співробітниками високих 
результатів. 

7. Чуйний сервіс – службовці та керівники 
повинні оперативно виявляти та швидко реагувати на 
зовнішні або внутрішні потреби громадянина та 
забезпечувати належний рівень сервісу, знаходячи 
підхід до кожного громадянина. 

8. Постійне навчання – службовці та керівники 
повинні постійно вдосконалювати свої навички через 
організаційне навчання. Ідеологія концепції 
«організація, що навчається». 

Формування культури чуйного ставлення до 
клієнтів найкраще починати з прийому на роботу 
людей, риси характеру і погляди яких відповідають 
вимозі орієнтації на обслуговування (йдеться про 
людей, яким належить вступати в безпосередній 
контакт із клієнтами). Зокрема, результати досліджень 
показують, що доброзичливість, ентузіазм і уважність 
у сервісних службовців позитивно впливають на те, 
як клієнти сприймають якість одержуваного 
обслуговування. 

Організації, які намагаються стати більш чуйними 
до потреб клієнтів, необхідно акцент зробити на 
навчанні. Надзвичайно важливою є наявність 
процедур соціально-психологічної та професійної 
адаптації. Основою навчання є педагогічна діяльність 
керівника, а також відпрацьовані механізми 
наставництва. Запровадження процесів адаптації та 
ідеологія «організації, що навчається»; конкретний 
зміст програм навчання службовців має 
диференціюватися у залежності від виявлених потреб 
та завдань, проте, в будь-якому випадку, вони повинні 
надавати якомога більш повні знання про стандарти 
надання послуг, навчати майстерності «активного 
слухання», вмінню виявляти турботу про клієнта і 
правильно висловлювати свої емоції [6]. 

Оцінка діяльності службовців на основі їх 
поведінки, тобто на основі таких критеріїв, як 
старанність, доброзичливість, вміння працювати в 
колективі і вирішувати проблеми клієнтів, сприяє 
підвищенню якості обслуговування. Така оцінка 
наділяє робітників більшим ступенем контролю над 
обставинами, що впливають на те, як їх робота буде 
оцінена, тому вони прагнуть обслуговувати клієнтів 
як найкраще. 

Якщо керівництво організації хоче домогтися 
високої якості обслуговування клієнтів, воно повинно 
заохочувати і винагороджувати старанність працівників, 
спрямовану на «догоджання» клієнтам, а також 
заохочувати матеріально і просувати службовців по 
посадах залежно від того, наскільки якісно вони 
надають послуги. 

Лідер має подавати приклад, викликати в інших 
бажання наслідувати його, створює обстановку 
довіри. Мотивуючим можна назвати керівництво, 
якщо керівник оцінює насамперед досягнення і 
розвиває цінні здібності, тобто підвищує енергію 
працівника, а не гасить її покараннями. Багато 
досліджень показують, що якщо всередині установи 
відносини недоброзичливі, конфліктні, грубі, то 
установа не здатна забезпечити надання якісних 
послуг. 

Напрямки формування культури високої якості 
послуг в органах місцевого самоврядування через 
створення цілісної системи управління персоналом: 
запровадження управління персоналом на засадах 
компетенцій; відбір відповідних кандидатів; 
запровадження процесів адаптації та ідеологія 
організації що навчається; наділення службовців 
певними повноваженнями; розвиток лідерства на усіх 
рівнях організації; система оцінки результатів роботи; 
управління системою заохочень і винагороди. 

Висновки 
Зазначені вище заходи створять передумови для 

формування у персоналу органів публічної влади нової 
системи цінностей, яка базується на європейських 
стандартах відносин влади і суспільства. Органи 
публічної влади також сформують свої системи 
цінностей відповідно до державної політики та руху в 
напрямі європейських стандартів життя. Вказані 
системи цінностей стануть основою для кадрової 
політики таких органів (у тому числі критерієм відбору 
персоналу), а також для запровадження в повсякденне 
життя принципово інакшого ставлення органів влади до 
суспільства. Саме тоді доктрина громадських послуг 
повною мірою втілиться в життя. 

Основні характеристики лідерства для формування 
сервісної культури органів місцевого самоврядування. 
Заохочення за позитивне сильніше, ніж покарання за 
негативне. Помилки розглядаються, як можливість 
для навчання. Заохочення і підтримка ініциативності, 
інноваційності та креативності. Мінімізація проявів 
мікроменеджменту – менше перевірок, більше довіри 
службовцям. Нагороджувати за ефективність, 
просувати за здібності. Керівник – це не контролер, а 
вчитель або тренер. Службовці будуть ставитися до 
клієнта так, як керівник буде ставитися до 
службовців. За досягнення переваг в обслуговуванні 
мають винагороджуватися як окремі працівники 
зокрема, так і команди загалом. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ УСЛУГ 

НАСЕЛЕНИЮ 
 

В статье исследуется разработка общих подходов к определению особенности деятельности органов 
местного самоуправления по обеспечению эффективности предоставления услуг населению, а также 
направлений повышения качества. Удовлетворение потребностей и ожиданий потребителей является 
основной идеей международного стандарта системы управления качеством (ISO 9001: 2000). И если первые 
редакции этого мирового стандарта касались в основном потребителей товаров и услуг широкого 
потребления, то распространение доктрины «служение» развернуло действие стандарта и на отношения 
государства и гражданина. 

Внедрение в жизнь украинского общества европейских стандартов (в том числе и правил «надлежащего 
управления») является твердым направлением и приоритетом государственной политики Украины. 
Очередным подтверждением этого стало подписание Украиной и Евросоюзом Договора об Ассоциации. Для 
дальнейшего шага в этом направлении Украине необходимо продемонстрировать европейскому сообществу 
определенные реальные достижения. Качественных изменений в деятельности органов публичной власти 
стремится и украинское общество. Поскольку качественные изменения может принести только 
формирование нового мировоззрения служащих органов публичной власти, это должно в ближайшее время 
стать элементом государственной политики. 

Итак, одним из приоритетов в деятельности органов публичной власти, в том числе и органов местного 
самоуправления должно стать обеспечение внедрения доктрины общественных услуг как новой идеологии 
государства и стандарта поведения служащих, олицетворяющие власть, она должна быть доведена до 
каждого служащего. 

Хорошо известно, что организации изменяются только тогда, когда происходят изменения в культуре 
работников и их поведении на всех уровнях организации. Поведение персонала в форме решений и услуг, 
которые они предоставляют, меняется только тогда, когда принципы, применяемые и организация работы 
хорошо понятными. Изменения в организации работы являются признаками изменений в культуре, 
демонстрируют преданность организации клиенту. 
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В современных условиях приоритетными для формирования организационной культуры и организационного 
поведения в органах местного самоуправления является ориентация на следующие основные ценности: 
качество рабочей жизни и достижения баланса между работой и жизнью. Качество рабочей жизни - это 
качество ощущений человека на рабочем месте. Высокая эффективность должна сопровождаться высоким 
уровнем удовлетворения служащим работой, обеспечивает в действиях руководства: делегирование, доверие, 
вознаграждение, отзывчивость. Баланс между работой и жизнью - это создание уверенности в том, что 
рабочие требования разумно согласуются с личной жизнью человека и его внеслужебными обязанностями. 
Приведенные ключевые ценности предполагают, что организация основным приоритетом считает интересы 
людей. 

Ключевые слова: административные услуги, общественные услуги, удовлетворения потребностей 
местного сообщества, надлежащее управление, организационная культура. 

 
 

Poznjak A., 
 Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolayiv, Ukraine 

 
DIRECTIONS IMPROVE THE QUALITY OF PUBLIC SERVICES TO CITIZENS 

 
This article investigates the development of common approaches to determining the features of local governments to 

ensure the effectiveness of public services, as well as ways to increase quality. Meeting the needs and expectations is 
the main idea of the international standard quality management system (ISO 9001: 2000). And if the first edition of this 
international standard related mainly consumer goods and consumer services, the spread of the doctrine of "service" 
deployed the application of this standard and the relationship between the state and citizens. 

Implementation of Ukrainian society in European standards (including rules "good governance") is a solid 
direction and policy priority of Ukraine. Another proof of this was the signing of the EU-Ukraine Association 
Agreement. To further step in this direction Ukraine should demonstrate European community some real achievements. 
Qualitative changes in the activities of public authorities and seeks Ukrainian society. Since qualitative changes can 
bring only the formation of a new outlook employees of public authorities, it has soon become part of its policy. 

Thus, one of the priorities of the public authorities, including local governments should be to ensure implementation 
of the doctrine of public services as a new state ideology and standard behavior of employees who embody power, it 
must be brought to each employee. 

It is well known that organizations change only when there is a change in the culture of employees and their 
behavior at all levels of the organization. The behavior of personnel in the form of solutions and services they provide, 
changing only when principles applied, and the organization of work is well understood. Changes in work organization 
are signs of change in culture that is committed to the client organization. 

In modern terms a priority for the formation of organizational culture and organizational behavior in local 
government is targeting the following core values: quality of working life and achieve a balance between work and life. 
The quality of working life - a quality of human feelings in the workplace. High efficiency is accompanied by a high 
level of employee satisfaction with work, providing leadership in action: delegation, trust, remuneration 
responsiveness. The balance between work and life - is to create confidence that working reasonably consistent with the 
requirements of personal life and her off-duty obligations. These core values suggest that the organization considers the 
main priority interests of the people. 

Keywords: administrative services, public services, the needs of the local community, good governance, 
organizational culture. 
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МЕХАНІЗМИ ПІДВИЩЕННЯ СТА ТУСУ НАУКОВОЇ 
РОБОТИ У ВІЙСЬКОВИХ  

ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
 
 

В статті проаналізовано розвиток державних механізмів у сфері сучасної 
підготовки воєнних фахівців. Особливу увагу приділено розвитку наукового сектора 
в вищих військових навчальних закладах. Виділено основні напрями розвитку 
вітчизняної науки, та зокрема розглянуто її специфічні напрями з підготовки 
майбутніх офіцерів. Показано що однією з головних проблем у підготовці військових 
фахівців є поєднання масового і індивідуального навчання, посилення підходу до кожної 
особистості, персоналізація підготовки. Сучасний стан військово-професійної 
підготовки майбутніх офіцерів в умовах технократизму та інформатизму, що 
відбуваються в суспільстві, характеризується низкою суперечностей: між 
зростаючими вимогами до військово-професійної підготовки майбутніх офіцерів та 
усталеною практикою процесу навчання у ВВНЗ, що в значній мірі має репродуктивний 
характер; між підвищенням інформаційно-технічного рівня сучасного озброєння та 
військової техніки і науково-методичними розробками для опанування необхідними 
знаннями та навичками та потребами у курсантів розвитку індивідуальності, 
можливості виявляти себе у міжособистісних відносинах. Натомість дослідницька 
увага вчених до виявлення та формування умов щодо професійної підготовки 
майбутніх військових фахівців, відсутність визначення й обґрунтування структурної 
моделі персоналізації підготовки не дає можливості стверджувати про достатню 
вивченість окреслених проблем. Крім того, як засвідчив аналіз наявного наукового 
фонду, аспекти врахування необхідних умов, їх особливості, відносно формування 
майбутніх військових фахівців взагалі не вивчалися. Актуальність, недостатня наукова 
і методична розробка зазначених питань, а також необхідність вирішення проблеми 
підготовки майбутніх фахівців у теорії і практиці професійної військової освіти й 
зумовили вибір теми нашого дослідження. В результаті дослідження виділеної 
проблеми, було окреслено за ходи а ктивного держа вного впливу на  якісне 
відтворення ка дрового воєнного потенціа лу науковців, що зумовлено необхідністю 
виконання головних положень підготовки військових фахівців є поєднання масового і 
індивідуального навчання. 

Ключові слова : державні механізми, кадровий потенціал, воєнні фахівці. 
 
 

Постановка проблеми. Сучасний стан державної 
діяльності у сфері професійної підготовки майбутніх 
офіцерів зумовлено необхідністю виконання 
концептуальних положень Національної доктрини 
розвитку освіти України в ХХІ столітті та Концепції 
військової освіти в Україні, в яких одним з 
приоритетних напрямів розвитку військової освіти є її 
особистісна орієнтація. Однією з головних проблем у 
підготовці військових фахівців є поєднання масового і 
індивідуального навчання, посилення підходу до 
кожної особистості, персоналізація підготовки. Така 
персоналізація ґрунтується на принципах особистісно 
орієнтованої освіти, оскільки освіта в такому разі 
спрямована на самовизначення та самореалізацію 
особистості. Отже, необхідно формувати державні 

механізми військово-професійної підготовки у такий 
спосіб, щоб створювати майбутньому офіцеру 
можливості розвитку своєї індивідуальності, виявляти 
себе в міжособистісних відносинах і робити свій 
внесок у розвиток інших людей. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій У 
вітчизняній науці державного управління процес 
підготовки офіцерських кадрів і воєнних фахівців не 
залишався поза увагою українських дослідників, які з 
самого початку намагалися з`ясувати для себе історію 
його становлення та розвитку. Аналіз існуючих праць 
з цього питання показує, що одними із перших це 
намагалися зробити М. Рибак, В. Колесник, М. Голик, 
О. Удовець, А. Талімов, В. Толубко, М. Нещадим та 
ін. Їх праці і на сьогодні залишаються 
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найгрунтовнішими і фактологічно найбільш 
наповненими щодо навчання і виховання майбутніх 
офіцерів у системі вищих військових навчальних 
закладів. Зокрема, це стосується таких аспектів як 
розвиток та розбудова військових частин та 
підрозділів, навчання та виховання курсантів, 
слухачів, студентів військових кафедр, організація 
навчального процесу тощо 

Метою статті є дослідити та проаналізувати 
механізми підвищення ста тусу наукової роботи у 
військових вищих навчальних закладах. 

Виклад основного матеріалу Аналіз існуючих 
літератури та джерел свідчить, що починаючи з 90-х 
років ХХ ст. одним з найважливіших чинників для 
визначення майбутніх обріїв військової освіти стала 
політика України з цього питння.  

Сучасний стан військово-професійної підготовки 
майбутніх офіцерів в умовах технократизму та 
інформатизму, що відбуваються в суспільстві, 
характеризується низкою суперечностей: між 
зростаючими вимогами до військово-професійної 
підготовки майбутніх офіцерів та усталеною 
практикою процесу навчання у ВВНЗ, що в значній 
мірі має репродуктивний характер; між підвищенням 
інформаційно-технічного рівня сучасного озброєння 
та військової техніки і науково-методичними 
розробками для опанування необхідними знаннями та 
навичками та потребами у курсантів розвитку 
індивідуальності, можливості виявляти себе у 
міжособистісних відносинах. 

Натомість дослідницька увага вчених до 
виявлення та формування умов щодо професійної 
підготовки майбутніх військових фахівців, відсутність 
визначення й обґрунтування структурної моделі 
персоналізації підготовки не дає можливості 
стверджувати про достатню вивченість окреслених 
проблем. Крім того, як засвідчив аналіз наявного 
наукового фонду, аспекти врахування необхідних 
умов, їх особливості, відносно формування майбутніх 
військових фахівців взагалі не вивчалися [2, с.14]. 
Актуальність, недостатня наукова і методична 
розробка зазначених питань, а також необхідність 
вирішення проблеми підготовки майбутніх фахівців у 
теорії і практиці професійної військової освіти й 
зумовили вибір теми нашого дослідження. 

Ка дровий потенціа л – це серцевина  будь-якого 
на уково-освітнього орга нізму. На йва жливішою 
умовою вдоскона лення професійної підготовки 
ма йбутніх воєнних фа хівців є підвищення ста тусу 
наукової роботи у військових вищих навчальних 
закладах, особливість якої – за лучення більшості 
курса нтів до на уково-дослідної діяльності. 
Ста новлення курса нтських на укових пошуків 
повинно виступа ти одним з пріоритетів розвитку 
на укової роботи вузу. За  роки неза лежності відбула ся 
суттєва диференціа ція воєнних спеціа льностей, 
суттєвих змін за зна ла  структура  вищих на вча льних 
за кла дів, якісно змінилося розподілення випускників. 
Система  вищої військової освіти являє собою 
скла дний поліфункціона льний комплекс економіки, 
діяльність та  розвиток якого потребують широкого 
використа ння на укових зна нь, упрова дження на уково 

обґрунтова них методів упра вління, за лучення 
фіна нсових і ма теріа льних ресурсів. Ва жливою 
умовою ефективного функціонува ння вищої школи та  
за безпечення високої якості вищої освіти є її ка дрові 
ресурси. Пов’яза ні з цим реформа ційні процеси 
передусім спрямова ні на  досягнення якісно нового 
ста ну системи підготовки ка дрів вищої ква ліфіка ції 
нової генера ції, що відповіда тиме суча сному 
світовому рівню, за безпечить пріоритетний розвиток 
освіти і на уки, інтегра цію в міжна родний та  
європейський простір. У суча сних умова х основною 
конкурентною перева гою ста ють швидкість здобуття 
нових зна нь і їх втілення в това ра х і технологіях. 
Ва жливу роль почина ють відігра ва ти інтегра ція, 
створення нових орга ніза ційних і фіна нсових форм та  
підвищення якості трудових ресурсів. Ключового 
зна чення на бува ють мережі а бо системи, які можуть 
ефективно поширюва ти зна ння й інформа цію. Будучи 
до неда внього ча су га луззю, яка  функціонува ла  
а втономно, сьогодні на ука  вбудовується в систему 
виробництва  і дифузії зна нь. Вона  ста є ча стиною 
комплексної системи, зда тної сприяти виробництву 
зна нь, а  та кож перетворюва ти зна ння в нові 
технології, продукти і послуги, які зна ходять своїх 
реа льних спожива чів (покупців) на  на ціона льних а бо 
глоба льних ринка х. Та ка  система  здобула  на зву 
іннова ційної. 

Перехід до іннова ційної економіки озна ча є рух до 
економіки, побудова ної на  нових зна ннях, які, як 
пока зує досвід європейських кра їн, потребують 
неформа льного поєдна ння освіти та  на укових 
іннова цій. В Укра їні ці три скла дові роз’єдна ні між 
собою. Та  як пока зують висновки проведеного 
а на лізу, для створення сприятливого іннова ційного 
середовища  потрібна  чітка , цілеспрямова на  держа вна  
політика .  

Сьогодні можна  оста точно стверджува ти, що 
конкуренція між розвинутими кра їна ми фа ктично 
перетворила ся на  конкуренцію у сфері на уки і 
технологій. Основними чинника ми, що можно 
віднести до нега тивних та  га льмуючих розвиток 
на укової сфери Укра їни, є: 

1. Сформова ні принципи а дміністра тивного 
контролю на укових досліджень, які поглиблюють 
проблеми пода льшого розподілу на укових досліджень 
в за кла да х НА НУ і на вча льному процесі у внз, а  
та кож впрова дження результа тів та ких на укових 
досліджень. 

2. Економічно-іннова ційна  неприва бливість 
теперешнього виробничого сектора  Укра їни і 
відсутність його за конода вчого за безпечення . 

3. Відсутність уповнова жниї орга нів 
центра льної викона вчої вла ди, зда тних провести 
відповідні реформи на уково-технологічної сфери 
Укра їни [4, с.10]. 

4. Поглиблене скорочення держа вного сектора  
га лузевої на уки та  неефективне використа ння його 
для на ціона льного виробництва . 

5. Недоліки у підготовці і а теста ції на укових 
ка дрів, їх ма теріа льне і соціа льного за безпечення. 

6. За хисту пра в на  інтелектуа льну вла сність 
та  відсутність дієвої системи неза лежної 
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професійної експертизи на укових досліджень і 
розробок . 

Та ким чином, можно зробити висновок, що 
на укова  сфера  Укра їни, ча стично позба влена  
ва жливої держа вної підтримки і а льтерна тивного 
входження вітчизняного ка піта лу, та  пережива є 
зна чні труднощі. Серед першочергових за ходів 
відносно випра влення ситуа ції в цій сфері треба  
провести: 

1. Збільшення ста тусу ученого і ролі на уки у 
грома дському суспільстві через збільшення опла ти 
пра ці, та  за безпечення прожиткового мінімуму на  
основних поса да х і можливості пла нува ння 
пода льшої ка р’єри. 

2. Достойного фіна нсового за безпечення 
сфери на уки з держа вного бюджету (до 
за декла рова них 1,7% ВВП) та  повного оновлення 
ма теріа льно-технічної ба зи. 

3. Посилення конкурсного (гра нтового) 
фіна нсува ння на укових досліджень, та  та  
за беспечення їх викона ння. 

4. Укріплення на укового потенціа лу 
провідних відомих університетів Укра їни, з 
об’єдна нням їх в оновлену і ефективну на ціона льну 
на укову систему. 

5. Формува ння та  пода льше створення 
необхідних умов для повернення 
висококва ліфікова них на уковців, що отрима ли 
досвід в за кордонних університета х і на укових 
за кла да х світу. 

6. Створення держа вних та  на уково-
прива тних програ м відносно за лучення молодих 
на уковців до керівництва  ла бора торіями і 
підрозділа ми в університета х. 

7. Зміцнення на укових зв’язків з бізнесом та  
промисловими і іншими структура ми. 

8. Розширення до європейського на укового 
простору.за  ра хунок на укової ба зи Укра їни та  її 
міжна родної коопера ції і інтегра ція [3, .с.66]. 

Як пока зує зроблений а на ліз, для суттєвих змін 
в Укра їні для розвитку її на укової га лузі є 
необхідним: 

 в першу чергу цілеспрямова на , фіна нсово 
за безпечена  на уково-технологічна  політика  держа ви, 
що відповіда є на ціона льним інтереса м і світовим 
ста нда рта м; 

 по-друге – рівень фіна нсува ння на уки ма є 
бути приведений у відповідність з вимога ми чинного 
за конода вства  і з потреба ми не лише збереження, а ле 
і на рощува ння на укового потенціа лу держа ви;  

 по-третє –а кцент ма є бути зроблений на  
стимулюва нні за лучення до підтримки на уки за собів з 
різних джерел - в першу чергу за собів вітчизняних і 
за рубіжних інвесторів і за собів з-за  кордону;  

 ма ють бути ра дика льно спрощені усі 
процедури, пов’яза ні з міжна родною на уковою 
співпра цею, а  вітчизняні на уковці повинні отрима ти 
від уповнова женого орга ну держа вної викона вчої 
вла ди у сфері на укової політики доста тню 
інформа ційну підтримку для пошуку іноземних 
па ртнерів для міжна родної співпра ці;  

 необхідно створеня умови для 
стимулюва нного за лучення поза бюджетних за собів на  
проведення фунда мента льних досліджень, що не 
ма ють за  сенс отрима ння швидкого комерційного 
ефекту, зокрема  і через введення відчутних 
пода ткових пільг. 

Та ким чином, для як на йбільшого використа ння 
обмежених ресурсів, які держа ва  може на пра вити в 
на уково-технологічну сферу, треба  чітко визна читися 
з пріоритета ми не лише пода льшого вітчизняного 
на укового пошуку, а ле і з вибором конкретних 
ба зових іннова цій, що да ва ли б можливість в певні 
терміни вийти на  світовий ринок з новою 
конкурентноспроможною продукцією. Для цьго 
потрібна  і пода льша  конкретиза ція на укових на прямів 
на  підста ві чітких оцінок та  прогнозних розра хунків 
його на слідків від реа ліза ції відповідних програ м. 
Та кі фунда мента льні оцінки і чіткі прогнози можуть 
бути здійснені тільки держа вно-грома дськими 
експертними ра да ми при уповнова женому орга ні 
держа вної викона вчої вла ди у сфері на укової 
політики [2, с.89].  

При цьому ча стина  на укових робіт, які 
підтримують держа вні програ ми і гра нта ми, повинна  
на рощува тися швидше, ніж ба зове фіна нсува ння 
на укових уста нов. В першу чергу на  порядку денному 
стоїть підвищення соціа льного ста тусу на уковця, та  
зна чне повернення мотива ційних спонука нь до 
на укової пра ці, особливо через підвищення за рпла ти і 
на укових пенсій, диференціа цію та рифних окла дів, 
за твердження неза лежного а ка демічного і 
університетського са моврядува ння. На уковець 
повинен ста ти центра льною фігурою для на уки і 
освіти. Для цього служитиме відродження системи 
за га льної пропа га нди і популяриза ції на уково-
технічних зна нь, досягнень вітчизняних укра їнських 
на уковців. При цьому єдиним об’єктивним критерієм 
оцінки є визна ння сформова ного на укового 
середовища . При цьому єдиним індика тором здоров’я 
укра їнської на уки і кожної на укової уста нови може 
ста ти її конкурентоспроможність на  міжна родному 
рівні, інтегрова ність в за кордонний на уковий простір 
та  пода льший технологічний розвиток. Кількісними 
та  якісними пока зника ми можуть в першу чергу 
бра тися до ува ги: публіка ції у ведучих професійних 
міжна родних вида ннях і посила нь інших на уковців на  
ці публіка ції; доповіді на  міжна родних конференціях; 
отрима ні міжна родні гра нти на  на укові дослідження і 
на уково-технологічні розробки; уча сть в міжна родних 
на укових і на уково-технологічних програ ма х. 

В теперішній ситуа ції, що опинила ся укра їнська  
на ука  якісними пока зника ми рівня на укових 
досліджень та кож є: 

– уча сть в на ціона льних на укових програ ма х, які 
зна ходять пра ктичне за стосува ння в економіці, освіті, 
соціа льній сфері і тому подібне; 

– робота  в на укових дослідженнях за  гра нтовим 
фіна нсува нням; 

– за лучення до на укової діяльності на укової молоді; 
– оцінка  діяльності в професійному на уковому 

середовищі та  на укових ра да х. 
Тра диційні пока зники, до яких відносяться:  
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– кількість за хищених дисерта цій;  
– за га льна  кількість на укових співробітників, 

співробітників з міра ми; 
– кількість на укових публіка цій, що слугує 

здебільшенню інформа тивного, а  не оцінкового 
ха ра ктеру [1, с.45].  

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку Та ким 
чином, моніторинг змін, перера хова них вище 
пока зників, да сть уявлення про успішність реа ліза ції 
держа вної політики у сфері розвитку на уки у вищих 
військових навчальних закладах, а бо може свідчити 
про необхідність корегува ння цієї політики. 

За  результа та ми проведеного а на лізу можна  
визна чити, що за ходи а ктивного держа вного впливу 
на  якісне відтворення ка дрового воєнного потенціа лу 
науковців, ма ють бути спрямова ні на : 

– реа льно, а  не декла ра тивне підвищення ролі 
на уки і технологій в суспільстві, престижу на укової 
діяльності, пропа га нду на укових зна нь і тому подібне; 

– зміцнення і розвиток на укової скла дової в 
діяльності університетів і формува ння умов для 
створення дослідницьких університетів;  

– розробку програ ми інтегра ції вітчизняної на уки 
у світову систему, яка  б передба ча ла  поступове 
входження Укра їни в європейський на уковий простір, 

можливість ста жува ння за  кордоном молодих 
на уковців і створення умов для повернення в 
Укра їну тих на уковців, які ефективно пра цюють за  
кордоном; 

– вдоскона лення системи а теста ції на укових 
ка дрів вищої ква ліфіка ції; 

– омолоджува ння ка дрового потенціа лу на укової 
сфери. 

– розширення інформа ційного за безпечення 
на укової сфери, зокрема  реформува ння держа вної 
системи на уково-технічної і економічної інформа ції. 

З цією метою необхідно за безпечити: 
– дійсненне введення в дію За конів Укра їни 

відносно іннова ційної діяльності і визна чення її 
першочергових на прямів; 

– якісне реформува ння пода ткової системи, яка  
повинна  пра цюва ти допомога ти дослідницькій і 
іннова ційній діяльності, а  та кож допомогти 
звільнитися від пода тків на  добродійні внески, що 
на да ються розвиток на уки і освіти; 

– вдоскона лення системи непрямих методів 
держа вного впливу на  розширення сектору 
високотехнологічного виробництва . 

– за вершення формува ння дієвих систем та  
за конода вчіх а ктів, щодо охорони і за хисту пра в 
інтелектуа льної вла сності. 
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МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ СТАТУСА НАУЧНОЙ РАБОТЫ  

В ВОЕННЫХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
 

В статье проанализировано развитие государственных механизмов в сфере современной подготовки 
военных специалистов. Особое внимание уделено развитию научного сектора в высших военных учебных 
заведениях. Выделенных основные направления развития отечественной науки, и в частности рассмотрены ее 
специфического направления по подготовке будущих офицеров. Показано что одной из главных проблем в 
подготовке военных специалистов является сочетание массового и индивидуального обучения, усиление 
подхода к каждой личности, персонализация подготовки. Современное состояние военно-профессиональной 
подготовки будущих офицеров в условиях технократизма и информатизму, происходящих в обществе, 
характеризуется рядом противоречий: между возрастающими требованиями к военно-профессиональной 
подготовки будущих офицеров и сложившейся практике процесса обучения в вуза, что в значительной степени 
имеет репродуктивный характер; между повышением информационно-технического уровня современного 
вооружения и военной техники и научно-методическими разработками для овладения необходимыми знаниями 
и навыками и потребностями в курсантов развития индивидуальности, возможности проявлять себя в 
межличностных отношениях. Зато исследовательская внимание ученых к выявлению и формирования условий 
для профессиональной подготовки будущих военных специалистов, отсутствие определения и обоснования 
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структурной модели персонализации подготовки не позволяет утверждать о достаточной изученности 
обозначенных проблем. Кроме того, как показал анализ имеющегося научного фонда, аспекты учета 
необходимых условий, их особенности, относительно формирования будущих военных специалистов вообще не 
изучались. Актуальность, можем считать недостаточную научную и методическую разработку указанных 
вопросов, а также необходимость решения проблемы подготовки будущих специалистов в теории и практике 
профессионального военного образования и обусловили выбор темы нашего исследования. В результате 
исследования выделенной проблемы, были обозначены подходы активного государсвенного воздействия на 
качественное обнолвение кадров военного потенциала ученых, что обусловлено необходимостью выполнения 
основных положений подготовки военных специалистов и является сочетанием массового и индивидуального 
обучения. 

Ключевые слова: государственные механизмы, кадровый потенциал, военные специалисты. 
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MECHANISMS OF IMPROVING THE STATUS OF RESEARCH  
IN MILITARY HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS 

 
The article analyzes the development of state mechanisms in modern training of military specialists. Particular 

attention is paid to the development of the scientific sector in higher military educational institutions. Highlighted the 
main directions of development of domestic science, and in particular consider its specific directions for the 
preparation of future officers. It is shown that one of the main problems in the training of military professionals is a 
combination of mass and individual training, strengthening the approach to each individual, the personalization of 
training. The current state of the military training of future officers in a technocracy and informatizmu taking place in 
society, characterized by a number of contradictions between the growing demands for military training future officers 
and the established practice of the learning process in the university, which is largely a reproductive character; 
between increased information and technical level of modern armaments and military equipment, scientific and 
methodological developments for mastering the essential knowledge and skills and the needs of the students in the 
development of individuality, the possibility to express themselves in interpersonal relations. But research scientists' 
attention to identifying and creating the conditions for the training of future military experts, the lack of definition and 
justification of the structural model of personalization of training can not claim there is sufficient scrutiny of the 
problems identified. Furthermore, as the analysis of existing scientific fund accounting aspects of the necessary 
conditions, their features, on the formation of future military experts in general have not been studied. Relevance, lack 
of full scientific and methodical development of these issues, as well as the need to address the training of future 
specialists in the theory and practice of professional military education and determined the choice of the theme of our 
research. The study highlighted the problems have been identified by the moves and ded holding vnogo impact on 
quality playback military potency wood ka lu scientists, due to the need to fulfill the basic provisions of the training of 
military professionals is a combination of mass and individual learning.Keywords: state mechanisms, human resources, 
military specialists 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВОГО ТА 
ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 
 
 

Проаналізовано низку нормативно – правових актів, та наукових робіт як України 
так і інших країн світу, щодо нормативного підґрунтя при утворенні, реєстрації та 
подальшої господарської діяльності комунальних підприємств та взаємовідносини даних 
підприємств з органами місцевого самоврядування. Показано що управління існує і 
проявляється у взаємодії суб’єкта і об’єкту управління і тому стан і властивості 
системи залежать від властивостей її елементів і характеру їх взаємодії як по 
вертикалі, так і по горизонталі. Тому управління варто розглядати як процес 
створення цілеспрямованої взаємодії суб’єкта і об’єкту управління заради досягнення 
соціально значимих результатів. Отже, можна стверджувати, що управління виникає 
там і тоді, коли з’являється соціальна потреба в ньому. В статті автор наголошує 
що термін «власність» в українській мові – двозначний термін. З одного боку, він може 
означати «майно» – у формі якого-небудь предмета – «об’єкту власності». З іншого 
боку, – власність констатує фіксацію «належності» цього «майна» власникові. І те і 
інше значення тісно пов’язані між собою: якщо є як таке «майно», отже є присутнім і 
відношення «належності». Приватна власність, у своєму первинному значенні – це 
власність, якою володіє і розпоряджається одна людина. Між тим, у сучасному уявленні 
«приватна власність» – це вже не лише індивідуальна або особиста власність, але і 
практично будь-яка з форм групової власності. Безпосередню участь громадськості 
можливо забезпечити завдяки організації і формуванню інститутів громадських 
кураторів (спеціально делегованих представників територіальної громади, 
контролюючих використання комунальної власності), а також за допомогою зміни 
сприйняття у посадових осіб своєї ролі в цьому процесі. Їх завдання – максимально 
ефективно виконувати завдання, поставлені територіальною громадою по управлінню 
власністю і при цьому забезпечувати повну відкритість своєї діяльності. «Відкритість 
процесу управління» передбачає повноту, достовірність, доступність і гласність 
інформації про процес управління. 

Ключові слова: Комунальне підприємство, держава, органи місцевого 
самоврядування, закони України, нормативно-правовий акт, господарська діяльність. 

 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді та 
її зв'язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. 

У ході суспільного розвитку, економічні відносини 
комунальної власності знаходили відповідну правову 
оболонку, що вдосконалювалася на кожному окремому 
історичному етапі (починаючи з Магдебурзького 
права й закінчуючи чинним законодавством України). 
Але процеси правового закріплення комунальної 
власності в Україні дотепер не завершені, що 
обумовлює необхідність проведення подальших робіт 
у цьому напрямку.  

Аналіз останніх наукових досліджень. 
Варто зазначити, що розгляду питань управління 

(ефективного використання) комунальної 
(муніципальної) власності присвячені праці багатьох 

вітчизняних фахівців, зокрема, Г. І. Бондаренко 
(оцінка економічного потенціалу та ефективності 
використання комунальної власності), М. Л. 
Косматенко (організація управління підприємствами 
житлово-комунального господарства), О. П. Кірдан 
(оцінка відносин колективної власності в 
трансформаційній економіці), С. І. Кудин (теоретичний 
аналіз поглядів видатних представників економічних 
шкіл на соціально-економічну ефективність різних 
форм власності), Л. М. Малік (аспекти використання 
комунальної власності підприємствами), В. А. Устименко 
(господарсько-правові аспекти використання 
комунальної власності), О. С. Яворська (цивільно-
правові аспекти виконання договірних зобов’язань 
про передання майна у комунальну власність). Між 
тим, питання управління комунальною власністю в 
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сучасних умовах, ще не знайшли належного 
висвітлення у вітчизняній науковій літературі. 

Формулювання мети статті. 
Мета дослідження яка викладена в даній роботі, є 

визначення конкретних напрямків правового 
забезпечення ефективного використання комунальних 
підприємств, обґрунтування рекомендацій щодо 
вдосконалювання законодавства в цій сфері. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. 

Усе різноманіття наукових підходів до визначення 
поняття «управління» обумовлене багатогранністю і 
складністю цього явища, яке дуже важко представити 
одним визначенням. Тому представники різних 
наукових шкіл бачать це явище по-різному і 
формулюють визначення «управління» по-своєму, 
розставляючи акценти на тих або інших його 
аспектах.  

Найбільш поширене визначення «управління» – 
цілеспрямована дія суб’єкта управління на керований 
об’єкт з метою його переведення в якісно новий стан 
[1]. 

З точки зору представників системного підходу під 
управлінням варто розуміти діяльність по 
впорядкуванню різних процесів, усуненню їх 
дезорганізації, зниженню невизначеності і приведенню в 
потрібний стан з урахуванням тенденцій їх розвитку і 
зміни середовища. Іншими словами, управління повинне 
забезпечувати впорядкованість відповідної системи, її 
цілісність, нормальне функціонування і розвиток. Проте 
управління існує і проявляється у взаємодії суб’єкта і 
об’єкту управління і тому стан і властивості системи 
залежать від властивостей її елементів і характеру їх 
взаємодії як по вертикалі, так і по горизонталі. Тому 
управління варто розглядати як процес створення 
цілеспрямованої взаємодії суб’єкта і об’єкту 
управління заради досягнення соціально значимих 
результатів. Отже, можна стверджувати, що 
управління виникає там і тоді, коли з’являється 
соціальна потреба в ньому. Виходячи з цього, процес 
управління є невід’ємною частиною соціальних 
відносин і він має місце, як в соціальній, так і в 
політичній, економічній та інших сферах розвитку 
суспільства.  

Одними з найбільш соціальних відносин в історії 
людства були відносини з приводу власності. Перші 
спроби ґрунтовного розгляду категорії «власність» 
були зафіксовані ще в 5-4 ст. до нашої ери у працях 
Аристотеля, Ксенофонта і Платона. Між тим і до 
сьогодні в науковій літературі існують украй 
протилежні уявлення про її сутність та соціальні 
функції. На одному полюсі думок оцінка власності є 
вкрай негативною.  

Так, наприклад, на думку Р. Оуена, «власність 
була і є причина незліченних злочинів і лих, що 
випробовуються людиною» [10, с. 22]. 

На іншому полюсі – думка Г. Гегеля, який 
підкреслював, що «перший вид свободи є той, який 
ми пізнаємо як власність» [4, с. 354].  

Дж. Локк не давав якісних оцінок категорії 
«власність», а звернув свою увагу на джерело її 

формування. Власність для нього – це «те, що людина 
витягнула з предметів, створених і наданих йому 
природою... злила зі своєю працею» [8].  

Е.Дюркгейм представив визначення власності в 
досить вузькому сенсі, вказавши тільки на 
відношення індивідуума до того або іншого майна: 
«власність, врешті-решт, це тільки поширення особи 
на речі» [5, с. 171]. 

Слід зазначити, що не дивлячись на протилежні 
оцінки сутності та призначення власності, ця 
категорія використовується представниками усіх 
гуманітарних наук: історії, соціології, економіки, 
юриспруденції, політології, філософії тощо.  

Сучасні дослідження в основному присвячені 
праву власності і її економічному змісту.  

Між тим, найбільш ґрунтовно, визначення цієї 
категорії, на мою думку, дав ще Г. Гегель в 
«Філософії права». «Коли людина вкладає свою 
свободу в річ – це перший крок до власності, 
володіння. Це ще тільки для нього, а не для інших. 
Але коли власник хоче обміняти свою річ на іншу, він 
повинен визнати власника іншої речі таким, що має 
повне право на неї (адже інакше ніяк не отримати річ 
у своє повне право), а інший власник у свою чергу 
повинен визнати таке ж повне право за першим 
власником; таке взаємне визнання і є власність»  
[4, с.23]. На мою думку, ця ідея, що трактує власність 
виходячи з відносин товарного обміну, стала вагомим 
поштовхом для подальших наукових розвідок у цьому 
напрямі. 

При цьому не можна не погодитися і з  
Г. І. Черкасовим, який стверджує, що «там, де немає 
стосунків між людьми, не існує і власності», 
убачаючи суть цього явища в двоїстості стосунків: як 
між людьми, так і між людьми і речами [13, с. 11].  

Цей постулат дозволяє стверджувати, що, 
власність окремо від людей і речей існувати не може. 

При цьому між людьми можуть виникати 
стосунки, які з’являються завдяки лише існуванню 
власності. Тому Г.І. Черкасов акцентує увагу на такій 
типовій характеристиці власності, як «її здатності 
виступати опосередкованим зв’язком між суб’єктами» 
[13, с. 12].  

Таким чином, проведений аналіз дозволяє виявити 
необхідність визначення категорії «власність» в 
соціальному аспекті, яке є ключовим в розумінні 
цього феномену, оскільки дозволяє якнайповніше 
розкрити його сутність. Ж. Ж. Руссо стверджував:  

«Власність – ця істинна основа громадянського 
суспільства і істинна порука в зобов’язаннях 
громадян, бо якби майно не було заставою за людей, 
то не було б нічого легшого, як відхилитися від своїх 
обов’язків і насміятися над законами» [9]. Отже, 
відносини власності виступають, окрім іншого, і 
основою для формування громадянського суспільства 
і правової держави. 

Соціальну сутність власності можна простежити і 
в тлумачних словниках. Так, Тлумачний словник 
української мови стверджує, що власність, це, по-перше, 
майно, належне кому-, чому-небудь, а по-друге, 
належність чогось кому-, чому-небудь із правом 
розпоряджатися [3]. 
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Отже, термін «власність» в українській мові – 
двозначний термін. З одного боку, він може означати 
«майно» – у формі якого-небудь предмета – «об’єкту 
власності».  

З іншого боку, – власність констатує фіксацію 
«належності» цього «майна» власникові. І те і інше 
значення тісно пов’язані між собою: якщо є як таке 
«майно», отже є присутнім і відношення «належності». 
«Належність» є – є «майно», «належності» немає – 
«майна» теж немає. Якщо «майно» є, отже, є об’єкт, 
відносно якого може виникати суперечка про 
«належність». Таким чином, більш повним, серед цих 
визначень є друге: власність – є, передусім, не річ, а 
відношення – відношення між людьми з приводу 
розпорядження, використання речі. Отже, власність є 
соціальним відношенням, оскільки воно виникає в 
суспільстві і існує в суспільстві, і її існування поза 
суспільством є однозначно неможливим. В результаті 
можна визначити, що власність – це соціальні 
відносини між людьми з приводу способу 
привласнення, включаючи володіння, розпорядження 
і користування матеріальними і духовними благами. 
Виходячи з цього, не дивним є те, що ключову роль, 
на яку ще вказував К. Маркс [9], у відносинах 
власності грають суб’єкти соціального управління. 
Цими суб’єктами можуть бути фізичні і юридичні 
особи, а також органи публічної влади (державної 
влади і місцевого самоврядування). 

Власність, як практично будь-який інший, нині 
існуючий феномен людського буття, що пройшов 
багатовікову історію розвитку, набув величезної 
кількості своїх форм і видів. Для того, щоб ретельно 
розібратися в усьому цьому різноманітті форм 
власності, необхідно піддати їх класифікації і скласти 
в певну структуру, основою для якої виступає 
кількісна і якісна характеристика суб’єктів володіння 
власністю. Згідно з нею можна виділити дві основні 
форми власності:  

1) приватна(індивідуальна, особиста) власність,  
2) групова власність, яку в свою чергу (залежно 

від величини соціальної групи – розпорядника) можна 
розділити на дрібногрупову (колективну, корпоративну, 
кооперативну) власність; і великогрупову (державну, 
а також комунальну (муніципальну)) власність.  

Приватна власність, у своєму первинному значенні – 
це власність, якою володіє і розпоряджається одна 
людина. Між тим, у сучасному уявленні «приватна 
власність» – це вже не лише індивідуальна або 
особиста власність, але і практично будь-яка з форм 
групової власності. Між тим, різницю між поняттями 
«приватна власність» і «групова власність» можна 
знайти за допомогою звернення до категорії благо. 
Прагнення до отримання блага є метою практично 
будь-якого індивіда, засобом досягнення якого 
виступає власність. Спираючись на той факт, що якщо 
приватна власність служить приватному благу 
індивіда, отже, можна припустити, що групова 
власність повинна служити соціальному (суспільному) 
благу (благу великої чи малої соціальної групи). 

При цьому великогрупова власність у вигляді 
державної або комунальної власності – це особливий 
вид групової власності, де «групою власників» 

виступають громадяни держави, тобто увесь народ, 
або населення одного певного адміністративно-
територіального утворення. 

Державну та комунальну власність, для глибшого 
розуміння, слід розглядати в соціально-економічному 
контексті. Це дозволяє розглядати суб‘єктів управління 
власністю як членів «єдиного національного» або 
«комунального кооперативу». Вступ в члени 
«національного кооперативу» відбувається одночасно з 
отриманням громадянства цієї держави, а виключення – 
із смертю або втратою громадянства. Стати учасником 
«комунального кооперативу» можна в усіх випадках, 
які передбачені для вступу в «національний 
кооператив», а також у тому випадку, коли в межах 
однієї держави громадянин переїжджає на постійне 
місце проживання з однієї місцевості в іншу. Але на 
відміну від звичайного кооперативу тут немає 
фіксованого паю громадянина, його «частки» в 
спільній власності, а також відсутня можливість 
самостійного отримання або втрати паю, відповідно.  

Таким чином, по суті, як державна, так і 
комунальна власність – це власність усіх громадян в 
масштабі держави або адміністративно-територіальної 
одиниці без наявності у них якого-небудь фіксованій 
частки, із специфічними умовами вступу у володіння і 
втратою останнього. Ще однією специфічною рисою 
великогрупової власності є спосіб управління та 
розпорядження нею. З правової точки зору, тут чітко 
формулюється загальний принцип: державна 
власність – це власність, якою володіє весь народ, а 
розпоряджається держава за допомогою своїх органів, 
а муніципальна власність – це власність, якою 
володіють члени територіальної громади, а 
розпоряджаються – органи місцевого самоврядування. 

Отже, власність є одночасно економічною, 
соціальною, правовою та управлінською категорією. 

Економічна та соціальна природа власності 
полягає у наявності у певного суб’єкта можливості 
отримувати від речей, майна корисні властивості, 
використовувати їх для свого блага, задоволення 
інтересів і бажань. Правова основа власності полягає 
в наявності юридично встановлених, визнаних прав 
певних осіб на володіння речами, цінностями і 
подальших узаконених можливостей розпоряджатися 
об’єктами власності, використовувати їх на власний 
розсуд.  

Відносини, що виникають між різними суб’єктами 
з приводу отримання, використання, розділу об’єктів 
власності, називаються відносинами власності. Це, з 
одного боку, економічні відносини, оскільки в їх 
основі лежать економічні процеси і інтереси; з 
другого боку – соціальні, тому що відбуваються між 
людьми; з третього – правові, оскільки вони 
регулюються законами, з четвертого – управлінські, 
оскільки передбачають наявність суб’єкта та об’єкта 
власності, а також їх цілеспрямованої взаємодії 
заради досягнення певних соціально значимих 
результатів. Отже, дії власників щодо здійснення 
впливу на об’єкти своєї власності, на процеси, 
пов’язані з використанням майна, а також на інших 
зацікавлених у володінні та використанні цього майна 
суб’єктів складають сутність управління власністю. 
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Комунальна власність як одна форм групової 
власності, має свою специфіку, яка, згідно чинному 
українському законодавству, полягає в процесах 
управління нею. З одного боку, згідно із Законом про 
місцеве самоврядування в Україні [6], право 
комунальної власності – це право самої територіальної 
громади володіти, доцільно, економно, ефективно 
користуватися і розпоряджатися на свій розсуд і в 
своїх інтересах майном, що належить їй. І це право, 
згідно із законом, вони можуть використовувати 
безпосередньо. З іншого боку, органи місцевого 
самоврядування, згідно із ти же законом «від імені та 
в інтересах територіальних громад» виступають 
суб’єктом комунальної власності і отримують доход 
від її використання.  

Тому процес управління комунальною власністю 
носить подвійний характер і поєднує в собі двох 
суб’єктів управління – як територіальну громаду, так і 
органи місцевого самоврядування. Тобто будь-яка 
територіальна громада в Україні є фактичним 
суб’єктом управління комунальною власністю, але не 
кожна територіальна громада є реальним суб’єктом 
такого управління.  

Є певна специфіка і у об’єктів комунальної 
власності. Такі об’єкти, з одного боку, мають виключно 
одне цільове призначення – задоволення житлово-
комунальних, соціально-культурних і побутових 
потреб територіальної громади, але з іншого боку – 
вони багатофункціональні, оскільки задіяні у 
вирішенні широкого кола місцевих питань, зокрема 
використовуються для забезпечення доходу місцевого 
бюджету (за рахунок реалізації комунального майна, 
його орендного використання тощо), для зміцнення 
соціальної інфраструктури території (через розвиток 
інститутів соціального захисту населення і забезпечення 
зайнятості), для розвитку інженерної інфраструктури 
(транспортної, інформаційної, побутових і інженерних 
комунікацій), для стимулювання розвитку малого і 
середнього бізнесу, створення і зміцнення ринкової 
інфраструктури тощо. 

В цілому ж, сучасні принципи методології розвитку 
соціально-економічних стосунків і особливостей їх 
реформування мають на увазі пріоритет 
комунікативного підходу [3]. Цей підхід передбачає 
не лише наявність розгалужених зв’язків між 
елементами системи управління місцевої економіки, 
але і активне підключення до процесу управління 
територіальної громади. Саме в такому разі загальне 
суспільне благо (благо територіальної громади) може 
розглядатися кожним членом громади як своє 
особисте і виступати основою для соціальних дій. 

Безпосередню участь громадськості можливо 
забезпечити завдяки організації і формуванню 
інститутів громадських кураторів (спеціально 
делегованих представників територіальної громади, 
контролюючих використання комунальної власності), 
а також за допомогою зміни сприйняття у посадових 
осіб своєї ролі в цьому процесі. Їх завдання – 
максимально ефективно виконувати завдання, 
поставлені територіальною громадою по управлінню 
власністю і при цьому забезпечувати повну 
відкритість своєї діяльності. «Відкритість процесу 

управління» передбачає повноту, достовірність, 
доступність і гласність інформації про процес 
управління. Сутність відкритості управління 
комунальною власністю полягає в наступному. Вона, 
зокрема: 

 дозволяє кожному представнику громади 
розуміти процес управління комунальною власністю і 
його результати, бачити на які цілі і наскільки 
ефективно витрачаються місцеві податки: 

 створює умови для громадського обговорення 
і дозволяє реалізувати право громадськості на 
інформацію про процес управління комунальною 
власністю і урахування її точки зору в управлінських 
рішеннях по майну (пріоритети, розподіл ресурсів 
тощо); 

 підвищує відповідальність місцевої влади за 
підготовку і реалізацію процесу управління 
муніципальною власністю, оскільки посилюється 
можливість контролю з боку громадськості за якістю 
рішень, що приймаються, та їх виконанням; 

 є інструментом боротьби з корупцією; 
 підвищує довіру населення до органів 

місцевого самоврядування, оскільки воно краще 
розуміють дії влади, що створює передумови для 
формування дійового соціального партнерства. 

При цьому сутність відкритості процесу 
управління комунальною власністю визначається не 
лише доступністю інформації для громадськості. 
Відкритість є необхідною умовою громадської участі 
в процесах управління, але не достатнім.  

Відкритість управління комунальною власністю, 
будучи інструментом розвитку демократичних основ, 
у свою чергу залежить від соціальної та політичної 
зрілості територіальної громади, тобто готовності і 
здатності мешканців міста здійснювати громадський 
контроль за процесом управління комунальною 
власністю і брати участь в ухваленні рішень з питань 
формування політики управління комунальним 
майном. 

Виходячи з цього, можна відмітити, що 
відповідальність за підвищення ефективності 
управління комунальної власності і як наслідок, за 
підвищення якості життя територіальної громади, 
залежить і від самих громадян, від їх бажання і 
здатності самоорганізовуватися і реалізовувати дане 
їм право на участь в процесах управління.  

Однак умови для такої участі повинні створити 
законодавці, створивши реальні мотиви спільної праці 
громадян заради спільного блага, що в кінцевому 
результаті має надати певні вигоди і кожному.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. 
Комунальну власність необхідно розглядати як 
економічну, соціальну, правову і управлінську 
категорію, що має у своїй основі динамічний прояв, 
покликаний задовольняти різноманітні потреби, 
приносити реальну користь і благо територіальній 
громаді (в цілому і кожному її члену) сьогодні і в 
перспективі. 

Управління комунальною власністю є свідомою, 
цілеспрямованою дією територіальної громади 
безпосередньо або через уповноважених на це органів 
місцевого самоврядування на усі об’єкти власності, 
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що належать громаді з метою вирішення нагальних 
питань життєдіяльності громади та забезпечення її 
сталого розвитку.  

Найбільший ефект від управління комунальною 
власністю досягається тоді, коли, з одного боку 
територіальна громада і органи місцевого 
самоврядування мають єдине бачення стосовно 
питань використання об’єктів комунальної власності 
та розподілу отриманих коштів, з іншого – коли є 

чітка та узгоджена стратегія управління об’єктами 
комунальної власністю, що дозволяє задовольняти і 
нагальні потреби громадян, і забезпечувати 
можливість вирішення проблем територіальної 
громади у майбутньому. 

Вдосконалення правових засад реалізації права 
громадян на управління комунальною власністю 
стануть предметом подальших наукових досліджень. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВОВОГО И ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УКРАИНЕ 
 

Проанализированы ряд нормативно - правовых актов, и научных работ как Украины, так и других стран 
мира, по нормативному основу при создании, регистрации и дальнейшей хозяйственной деятельности 
коммунальных предприятий и взаимоотношения данных предприятий с органами местного самоуправления. 
Показано что управление существует и проявляется во взаимодействии субъекта и объекта управления и 
поэтому состояние и свойства системы зависят от свойств ее элементов и характера их взаимодействия как 
по вертикали, так и по горизонтали. Поэтому управление следует рассматривать как процесс создания 
целенаправленного взаимодействия субъекта и объекта управления для достижения социально значимых 
результатов. Следовательно, можно утверждать, что управление возникает там и тогда, когда появляется 
социальная потребность в нем. В статье автор подчеркивает, что термин «собственность» в украинском 
языке - двусмысленный термин. С одной стороны, он может означать «имущество» - в форме какого-либо 
предмета - «объекта собственности». С другой стороны, - собственность констатирует фиксацию 
«принадлежности» этого «имущества» владельцу. И то и другое значение тесно связаны между собой: если 
есть как такое «имущество», следовательно присутствует и отношение «принадлежности». Частная 
собственность, в своем первоначальном значении - это собственность, которой владеет и распоряжается 
один человек. Между тем, в современном представлении «частная собственность» - это уже не только 
индивидуальная или личная собственность, но и практически любая из форм групповой собственности. 
Непосредственное участие общественности возможно обеспечить благодаря организации и формированию 
институтов общественных кураторов (специально делегированных представителей территориальной 
общины, контролирующих использование коммунальной собственности), а также с помощью изменения 
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восприятия у должностных лиц своей роли в этом процессе. Их задача - максимально эффективно выполнять 
задачи, поставленные территориальной общиной по управлению собственностью и при этом обеспечивать 
полную открытость своей деятельности. «Открытость процесса управления» предусматривает полноту, 
достоверность, доступность и гласность информации о процессе управления. 

Ключевые слова: коммунальное предприятие, государство, органы местного самоуправления, законы 
Украины, нормативно-правовой акт, хозяйственная деятельность. 
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STATE REGULATION OF THE LEGAL AND FINANCIAL SUPPORT OF THE UTILITIES IN UKRAINE 
 
Analyzed a number of normative - legal acts and scientific works both Ukraine and other countries of the world, 

according to the normative basis for the establishment, registration and further economic activities of utility companies 
and the relationship of these companies with local governments. It is shown that there is a control and is shown in 
interaction between subject and object, and therefore control the state and properties of the system depend on the 
properties of its elements and their interaction both vertically and horizontally. Therefore, management should be seen 
as the process of creating targeted interaction between subject and object management to achieve socially significant 
results. Therefore, it can be argued that there is control when and where there is a social need for it. The author 
emphasizes that the term "property" in the Ukrainian language - an ambiguous term. On the one hand, it can mean 
"property" - in the form of any object - "object property." On the other hand, - says fixing property "belonging" of this 
"property" owner. Both value are closely linked: if there is such as "property", hence there is the attitude of 
"belonging". Private property, in its original meaning - this property, which owns and manages one person. 
Meanwhile, in a modern representation of "private property" - it is not only an individual or personal property, but 
virtually any form of group ownership. The direct participation of the public may provide through the organization and 
development of public institutions curators (specially delegated representatives of territorial communities, controlling 
the use of municipal property), as well as by changing the perception from the officials of their role in this process. 
Their mission - to most effectively carry out the tasks assigned territorial community property management, while 
ensuring full transparency of their activities. "Open Process Control" provides for the completeness, accuracy, 
availability and transparency of information about the management process. 

Keywords: PUD, state, local governments, the Law of Ukraine legal act, economic activity. 
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ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ 
ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ В СИСТЕМІ  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
 
 

Стаття присвячена аналізу основних підходів до визначення поняття паблік рілейшнз для 
державно-управлінських відносин, а також дослідження технологій у зв'язках з громадськістю. 
Автор відзначає, що в Україні продовжує залишатися невирішеною проблема підготовки 
спеціалістів-професіоналів у сфері «паблік рілейшнз» (PR) в органах державного управління, 
відсутні повноцінні навчальні програми та підручники, в яких би глибоко висвітлювались 
концептуально-категоріальні і технологічні основи PR як важливої теоретико-прикладної 
складової процесу державного управління. В Україні поки що практично немає консультативних 
агентств у галузі PR, а також ще не у всіх органах державної влади (зокрема на рівні районних 
адміністрацій) створено власні служби зв'язків з громадськістю. Тому сьогодні надзвичайно 
важливо дослідити функціональний статус зв'язків з громадськістю в системі державного 
управління в умовах системної трансформації українського суспільства, що є корисним та 
своєчасним в осмисленні глибинних механізмів руху до нового соціального, технологічного і 
духовно-культурного стану суспільства. Сьогодні у межах структур Верховної Ради України, 
Секретаріаті Президента України, Кабінету Міністрів України під назвами прес-служб 
працюють відділи або підрозділи, що виконують ті чи інші функції зв'язків з громадськістю. 
Подібні підрозділи утворені й у структурах окремих міністерств та відомств центрального, 
регіонального та місцевого рівнів, які носять різноманітні назви, наприклад, управління 
інформації та зв'язків з громадськістю, прес-служба, прес-центр, управління з питань 
внутрішньої політики. Основним завданням діяльності державних підрозділів зв'язків з 
громадськістю є створення позитивної репутації (позитивного іміджу), доброзичливого 
ставлення громадськості до нових в Україні державних, громадсько-політичних, господарсько-
економічних та інших інститутів суспільства. Однак, їхнім загальним недоліком є те, що їх 
переважно прес-посередницька діяльність у більшості випадків має ситуаційний і безсистемний 
характер. Вона відрізняється короткостроковістю акцій, розрахованих на моментальний, 
одноразовий ефект. 

Ключові слова: зв'язки з громадськістю, органи державної влади, державне управління, PR-
діяльність, PR-технології. 

 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв'язок з важливими науковими чи 
практичними завданнями. Сьогодні органам 
державної влади й управління з метою оптимізації 
своєї діяльності необхідна підтримка громадськості, 
ефективний зворотний зв'язок між державою та 
суспільством. У межах вирішення цього генерального 
завдання особливої актуальності набуває 
використання засобів, методів, прийомів та процедур 
інноваційної для України соціально-культурної 
технології «паблік рілейшнз» – зв'язки з 
громадськістю, спрямованих на забезпечення 
діалогових відносин між державою та її громадянами, 
урахування та цілеспрямоване формування 
громадської думки, стимулювання громадянської 
активності, підвищення авторитету та довіри до 
органів державної влади й управління.  

Слід визнати, що в Україні продовжує залишатися 
невирішеною проблема підготовки спеціалістів-
професіоналів у сфері «паблік рілейшнз» (PR) в 
органах державного управління, відсутні повноцінні 
навчальні програми та підручники, в яких би глибоко 
висвітлювались концептуально-категоріальні і 
технологічні основи PR як важливої теоретико-
прикладної складової процесу державного 
управління. Тому сьогодні надзвичайно важливо 
дослідити функціональний статус зв'язків з 
громадськістю в системі державного управління в 
умовах системної трансформації українського 
суспільства, що є корисним та своєчасним в 
осмисленні глибинних механізмів руху до нового 
соціального, технологічного і духовно-культурного 
стану суспільства. 
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Актуальність теми обумовлена тим, що 
використання паблік рилейшнз у державному 
управлінні сприяє реалізації Конституції України, 
законів та Указів Президента України. 

Використання PR-технологій у державному 
управлінні сприяє реалізації Конституції України, 
законів та Указів Президента України. Основним 
Законом, що регламентує діяльність у сфері PR є 
Закон України «Про інформацію» [9]. Також 
функціонують Закони України «Про телекомунікації» 
[13], «Про телебачення і радіомовлення» [12], «Про 
Основні засади розвитку інформаційного суспільства 
в Україні на 2007-2015 роки» [11], «Про додаткові 
заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності 
органів державної влади» [4] від 01.08.2002 р.; «Про 
додаткові заходи щодо забезпечення реалізації 
громадянами конституційного права на звернення» [5] 
від 13.08.2002 р. У чинному законодавстві України 
правові аспекти PR регулюються, зокрема, такими 
нормативними актами: Конституцією України; 
Законом України «Про друковані засоби масової 
інформації (пресу) в Україні» [6]; Законом України 
«Про науково-технічну інформацію» [10]; Законом 
України «Про захист інформації в автоматизованих 
системах» [8]; Законом України «Про інформаційні 
агентства» [7] та інші. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на які 
спирається автор. Аналіз аспектів даної проблеми 
закладений у дослідженнях вітчизняних учених та 
дослідників: В. Борисенко, А. Галумов, С. Колосок, 
В. Королько, В. Кузнєцов, С. Блек, Д. Ольшанський, 
Г. Почепцов, Є. Тихомирова, Т. Федорів. Серед 
закордонних дослідників дану проблему вивчали: 
Е. Бернейз, Дж. Брум, Ф. Буарі, Р. Диленшнайдер, 
С. Катліп, Л. Селерон, А. Сентеру, Д. Форрестол. Дані 
вчені у своїх роботах торкалися визначення поняття 
праблік рілейшнз для державно-управлінських 
відносин та досліджували технології PR-діяльності. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. Важливою та актуальною для 
української держави є проблема відсутності на 
поточний момент комплексного системного 
дослідження паблік рілейшнз, хоча окремі питання 
дослідження PR-технологій в системі державного 
управління на сучасному етапі почали привертати 
увагу вчених і спеціалістів. В Україні поки що 
практично немає консультативних агентств у галузі 
PR, а також ще не у всіх органах державної влади 
(зокрема на рівні районних адміністрацій) створено 
власні служби зв'язків з громадськістю.Однак 
незважаючи на досить велику кількість наукових 
праць присвячених вивченню PR-технологій в системі 
сучасного державного управління, слід зазначити, що 
питання щодо забезпечення дієвих механізмів 
державного регулювання PR-технологій в Україні до 
цього часу не було предметом комплексного 
наукового аналізу.  

Формулювання мети статті. Метою даної статті 
є аналіз основних підходів до визначення поняття 
паблік рілейшнз в системі державного управління.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Науковий термін «паблік рілейшнз» з’явився в 
практиці української суспільної науки та громадської 
думки в роки незалежності. 

Класичне визначення цього поняття дали 
американські дослідники Д. Форрестол та 
Р. Диленшнайдер. Визначення звучить лаконічно і 
точно: «РR – це використання інформації для впливу 
на громадську думку» [20, с. 56]. У даному визначені 
вплив на громадську думку розуміють як донесення 
до свідомості людей інформації, яка відповідає 
дійсності. В українській практиці РR досить часто 
розуміють не як вплив на громадську думку, а як її 
викривлення. Враховуючи особливість українського 
РR, уважаємо, що РR – це використання інформації 
для викривлення громадської думки, тобто РR 
виступає не як донесення до свідомості громадян 
інформації, яка відповідає дійсності, а донесення 
інформації, яка не обов’язково відповідає дійсності, з 
метою формування позитивного іміджу, фірми, 
установи, організації тощо.  

PR – це спеціалізована, професійно організована 
діяльність управління але управління особливого 
роду. Це адресне управління станом громадської 
свідомості у відповідній сфері корпоративних 
відносин, здійснюваних не насильницькими (не 
адміністративно-командними) засобами [19]. 

Паблік рилейшнз – це особлива функція 
управління, яка сприяє встановленню і підтримці 
спілкування, взаєморозуміння, взаємної прихильності 
і співпраці між органами влади і громадянами. На 
думку відомого американського дослідника 
Р. Харлоу, до цієї функції входить вирішення різних 
проблем: забезпечення керівництва організації органу 
державної влади інформацією про громадську думку і 
надання йому допомоги у розробці заходів у 
відповідь; забезпечення діяльності керівництва в 
інтересах громадськості; підтримка керівництва у 
стані готовності до різних змін шляхом завчасного 
передбачення тенденцій; використання досліджень і 
відкритого спілкування як основних засобів 
діяльності, базованих на етичних нормах спілкування 
[2].  

«Паблік рилейшнз» – багатопланове явище, що 
постійно розвивається. У поширеному в нас перекладі 
з англійської мови воно означає «зв’язки з 
громадськістю», але якщо бути більш точним, то 
«паблік» при дослівному перекладі все-таки 
наближається до терміна «публічне», на якому слід 
зупинитися докладніше. «Публічне» означає, що це 
особлива форма відносин між громадянами, 
державними владними структурами й органами 
місцевого самоврядування, політичними партіями і 
структурами самоорганізації населення, що 
відбуваються на інституційному та корпоративному 
рівнях. 

У 1975 році один з американських фондів 
«Foundation for Public Relations Research and 
Education» спробував узагальнити та проаналізувати 
всі підходи до визначення поняття «public relations». 
Було нараховано близько п’ятисот таких визначень. 
Якщо взяти до уваги інтенсивність розвитку цього 
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наукового напрямку в останні десятиріччя, то 
неважко собі уявити, наскільки зараз розширилася та 
збільшилася кількість цих трактувань. 

Один із засновників цієї науки Едвард Бернейз 
визначав РR таким чином: «Це зусилля, спрямовані на 
те, щоби переконати суспільство змінити свої підходи 
чи свої дії, а також забезпечити гармонізацію 
діяльності організації відповідно з інтересами 
суспільства і навпаки. 

Відомий британський спеціаліст «паблік 
рилейшнз» Сем Блек вважає, що РR – «це мистецтво і 
наука досягнення гармонії за допомогою 
взаєморозуміння, яке засновується на правді та повній 
інформованості» [3, c. 20]. 

Представники британського інституту «ІРК» 
трактують це поняття як «заплановане продовження 
зусиль, скероване на створення та підтвердження 
доброзичливих відносин і взаєморозуміння між 
організацією та громадськістю». 

У словнику Вебстера дається визначення РR як 
«сприяння становленню взаємопорозуміння і 
доброзичливості між особою, організацією та іншими 
людьми, групами людей і суспільством у цілому за 
допомогою розповсюдження роз’яснювального 
матеріалу, розвитку обміну інформацією та 
оцінювання громадської реакції на неї».  

На думку представника французької школи Філіпа 
Буарі, РR – це «моделі пошуку суспільного 
консенсусу» та «використання соціального 
менеджменту як комунікаційного діалогу», в якому, 
на думку іншого французького фахівця Люсьєна 
Мотра, «досягається сприйняття громадськістю 
викладених» та «посланих» інформаційних потоків». 

Ще один всесвітньо відомий науковець Луї 
Селерон, підкреслюючи особливості сутності РR, 
відзначає, що це «величезна перевага, незмінне благо 
інформації, яка може широко розповсюджуватися та 
використовуватися керівниками для здійснення 
реформування своєї організації» [18, c. 234-235].  

Представники російської школи РR трактують це 
поняття як «систему інформаційно-аналітичних та 
процедурно-технологічних дій, скерованих на 
гармонізацію взаємовідносин усередині даного 
проекту, а також між його учасниками та зовнішнім 
оточенням з метою успішної реалізації даного 
проекту». 

Інше відоме визначення PR належить С. Катліпу, 
А. Сентеру і Дж. Бруму: це управлінська функція, яка 
визначає, встановлює і пітримує взаємовигідні 
відносини між організацією і різними представниками 
громадськості, від яких залежить її успіх або невдача. 
[22]  

«Управлінська функція» вказує на 
цілеспрямованість, запланованість дій, а 
формулювання «взаємовигідні відносини» означають 
двосторонній процес комунікації, коли організація діє 
як у власних інтересах, так і в інтересах представників 
громадськості, з якими вона взаємодіє. Досить 
поширеним є визначення, яке дали ще у 1978 р. 
представники понад 30 національних асоціацій PR: 
«Паблік рілейшнз» – це мистецтво і наука аналізу 
тенденцій, передбачення їхніх наслідків, надання 

рекомендацій керівництву організацій і здійснення 
програм дій і інтересах організацій і громадськості. 
[21, с. 123] 

Основними завданнями PR-діяльності можна 
вважати: 

1) аналіз стану гродської думки та її тенденцій, 
аналіз первинного іміджу органу влади та способів 
його поліпшення / утвердження; 

2) вирішення оперативних завдань органів влади, 
поширення відомостей про діяльність суб'єкта PR, 
налагодження зв'язків з цільовими аудиторіями, 
налагодження і підтримка контактів із мас-медією і 
іншими комунікаційними каналами; 

3) поліпшення людського і соціального паблісіті 
органу влади, налагодження і підтримка контактів з 
мас-медією та іншими комунікаційними каналами за 
допомогою міжособистісних відносин; 

4) розвиток соціальної участі та формування 
культури залучення, комунікаційне забезпечення, 
впровадження інновацій, запобігання кризам 
відносинорганів влади зі стейкхолдерами; 

5) формування довіри, нарощування репутаційного 
капіталу органів влади, налагодження і підтримка 
зв'язків з усіма групами стекйкхолдерів [ 21]. 

Аналізуючи різні визначення цих понять, 
вважаємо, що найбільш наближеними до дійсної ролі 
зв'язків з громадськістю для державно-управлінських 
відносин є визначення українського дослідника 
С. Колоска: «РR – постійний комунікативний 
психологічний прямий та зворотній контакт органів 
управління будь-якої системи з громадськістю з 
метою створення, формування та функціонування 
позитивного іміджу управління, що впливає на 
виникнення сприятливого середовища для взаємодії 
обох сторін» [15, с. 7]. 

Підсумовуючи сказане, можна дійти висновку, що 
«зв’язки з громадськістю» – це перш за все 
інформування громадськості про діяльність органу 
влади чи організації або установи. Це передбачає 
надання саме той інформації, яку орган влади чи 
установа, організація бажають надати про себе та 
свою діяльність для більш сприятливих умов 
співпраці та взаємодії, але це ще не є взаємодія як 
результат. 

PR-технологі являють собою сукупність 
послідовно виконуваних процедур, прийомів та 
способів діяльності по організації зв’язків з 
громадськістю, спрямованих на найбільш оптимальну 
та ефективну реалізацію цілей та задач суб’єкта 
управління в певному місці і в певний час. 

У зв’язках з громадськістю застосовуються різні 
технології встановлення і підтримки зв'язків яким-
небуть суб'єктом зі своєю громадськістю, впливу на 
аудиторію з метою залучення її на свій бік, а також 
формування позитивного іміджу зацікавленого 
суб'єкта (особистості, організації) . 

Технологія у зв’язках з громадськістю – це 
повторювана алгоритмізована послідовність дій з 
громадськістю, яка в однакових умовах завжди 
призводить до одного й того ж результату. Кожна 
організація, що працює у сфері зв'язків з 
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громадськістю, розробляє свою технологію або набір 
технологій на основі вже існуючих методик . 

Відомий дослідник у сфері паблік рілейшенз 
Королько В. у своїй праці називає технології видами 
PR-діяльності. «Практика зв'язків з громадськістю 
може охоплювати різноманітні види діяльності  
(PR-діяльність): прес-посередництво, сприяння 
(просування), роботу відділів у справах громадськості 
(що, як правило, типово для державних установ), 
паблісіті, рекламу і багато чого іншого. Зазначена 
діяльність близька до маркетингу і просування 
товарів на ринок, але, знову-таки, це не тотожні 
явища» [16, с. 69-70]. 

Детальний огляд PR-технологій: прес-
посередництва, промоушен, громадських справ, 
паблісіті і реклами. В. Королько розділяє поняття піар 
і окремих видів піар-діяльності. Це розширює 
визначення піар і деталізує його. Деякі технології 
автор називає функціями піар. «А оскільки в цих 
підрозділах, як правило, працюють лобісти, 
зобов'язані мати справу з державними органами та 
установами, то зрозуміло, що лобіювання стало 
частиною функцій PR окремої недержавної 
організації» [17]. 

Якщо розглядати PR як функцію управління, то 
для системи державного управління об'єктом 
управління PR буде громадськість в особі громадян, 
виборців, партій, громадських організацій, корпорацій 
та ін. Суб'єктом цих відносин виступають державні 
органи та органи місцевого самоврядування. 

Паблік рилейшнз спирається на певні методи – 
сукупність прийомів, засобів та інструментів, за 
допомогою яких суб’єкт управління взаємодіє з 
громадськістю. До загальноприйнятих методів  
PR можна віднести: взаємодію з засобами масової 
інформації, використання друкованого слова; 
фотографії; виставки та ярмарки; кіно; аудіовізуальні 
засоби; використання усної мови; рекламу 
«престижу»; вивчення громадської думки; 
конференції; гостинність тощо. 

У державній установі PR здійснюється двома 
шляхами: через створення відділів або управлінь 
зв'язків з громадськістю або через залучення 
консультантів з PR. Часто використовують і те, і інше 
[1, с. 34]. 

В Україні поки що практично немає 
консультативних агентств у галузі PR, а також ще не у 
всіх органах державної влади (зокрема на рівні 
районних адміністрацій) створено власні служби 
зв'язків з громадськістю. Досвід західних країн та 
специфіка діяльності органів державної виконавчої 
влади й місцевого самоврядування, які повинні 
проводити постійні кампанії зі зв'язків з 
громадськістю, свідчить про доцільність створення в 
державних органах власних служб паблік рілейшнз. 

Відомий дослідник В. Кузнєцов у своїй праці 
досліджує такі технології, як іміджмейкінг, PR-
брендинг, медіа-рілейшнз, регулювання конфліктів і 
лобістська діяльність. Він називає ці технології 
видами зв'язків з громадськістю. Тут маються на увазі 
види діяльності, які входять до компетенції фахівця зі 
зв'язків з громадськістю. Технології – це «сукупність 

послідовно застосовуваних процедур, прийомів і 
способів діяльності, спрямованих на оптимальну і 
ефективну реалізацію цілей і завдань суб'єкта 
управління в певний час у певному місці» [17, с. 222]. 

У найзагальнішому вигляді технологія роботи 
фахівця зі зв'язків з громадськістю може виглядати 
наступним чином: 

♦ Визначити (сформулювати) свою позицію по 
відношенню до предмета майбутньої діяльності – 
акції; 

♦ Визначити позицію замовника роботи 
(замовником є або клієнт або керівництво компанії , в 
штаті якої працює спеціаліст); 

♦ Визначити позицію об'єкта зв'язків з 
громадськістю , тобто тих людей чи груп , з якими ви 
встановлюєте і підтримуєте зв'язки; 

♦ Проаналізувати інтереси (позиції) усіх сторін; 
♦ Виробити одну позицію , яка може стати єдиною 

для всіх; 
♦ Зробити те, заради чого шукався компроміс – 

реалізувати мету поставленого замовником роботи. 
Відділи зв'язків із громадськістю в органах 

державної влади почали формуватися на початку 90-х 
рр. ХХ ст. як необхідність суспільних зрушень у 
напрямі формування економічних інститутів 
демократії. Але з моменту запровадження інституту 
президентства (1992р.), коли у структурі 
Адміністрації Президента України була створена 
прес-служба глави держави, в Україні розпочався 
реальний процес налагодження зв'язків із 
громадськістю в органах державної влади і місцевого 
самоврядування. Саме тоді в Законі України «Про 
інформацію від 2 жовтня 1992 р. [9] була зафіксована 
норма, відповідно до якої право на інформацію 
забезпечується створенням у державних органах 
спеціальних інформаційних служб або систем, які 
гарантували б у встановленому порядку доступ до 
інформації. Перший етап формування національного 
корпусу служб зв'язків із громадськістю завершився в 
1995р. Його можна охарактеризувати кількісною 
наповненістю штатів пресових та інших служб, які 
здійснюють функції зв'язків із громадськістю, 
фахівцями [16, с. 41]. 

Сьогодні у межах структур Верховної Ради 
України, Секретаріаті Президента України, Кабінету 
Міністрів України під назвами прес-служб працюють 
відділи або підрозділи, що виконують ті чи інші 
функції зв'язків з громадськістю. Подібні підрозділи 
утворені й у структурах окремих міністерств та 
відомств центрального, регіонального та місцевого 
рівнів, які носять різноманітні назви, наприклад, 
управління інформації та зв'язків з громадськістю, 
прес-служба, прес-центр, управління з питань 
внутрішньої політики. 

Основним завданням діяльності державних 
підрозділів зв'язків з громадськістю є створення 
позитивної репутації (позитивного іміджу), 
доброзичливого ставлення громадськості до нових в 
Україні державних, громадсько-політичних, 
господарсько-економічних та інших інститутів 
суспільства. 
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Однак, їхнім загальним недоліком є те, що їх 
переважно прес-посередницька діяльність у більшості 
випадків має ситуаційний і безсистемний характер. 
Вона відрізняється короткостроковістю акцій, 
розрахованих на моментальний, одноразовий ефект. 
Функції існуючих державних служб зв'язків з 
громадськістю зводяться переважно до інформування 
громадськості, поширення не завжди ефективної 
реклами й спіндокторингу, що означає практичну 
діяльність із керування пресою для створення 
позитивного іміджу в суспільній думці [3, с. 81]. 

Висновки. Підсумовуючи названі трактування, 
можна зробити певний перелік невід’ємних 
складових, які розкривають зміст поняття «паблік 
рилейшнз», це: 

 особлива функція управління, яка сприяє 
становленню організації (проекту) і підтримці її з 
боку громадськості, спілкуванню та взаєморозумінню 
з зовнішнім оточенням; 

 це управлінська функція, яка визначає, 
встановлює і пітримує взаємовигідні відносини між 
організацією і різними представниками 
громадськості, від яких залежить її успіх або невдача. 
механізм вирішення різних завдань та проблем через 
співпрацю та взаєморозуміння, насамперед з 
зовнішнім оточенням; 

 можливість керівництва організацій бути 
інформованим про стан суспільної свідомості щодо 
результатів їх діяльності; 

 можливість відповідних структур управління 
своєчасно реагувати на стан справ залежно від 
громадської думки; 

 постійний комунікативний психологічний 
прямий та зворотній контакт органів управління будь-

якої системи з громадськістю з метою створення, 
формування та функціонування позитивного іміджу 
управління, що впливає на виникнення сприятливого 
середовища для взаємодії обох сторін; 

 можливість обирати дієві інструменти та 
знаряддя для підвищення ефективності управлінської 
діяльності з урахуванням громадського пошуку та 
громадських очікувань; 

 можливість попередження загрозливих 
ситуацій та своєчасне знаходження можливостей для 
ліквідації таких загроз, а також їх негативних 
наслідків; 

 використання етичних засобів спілкування, 
які сприяють взаєморозумінню та громадській 
толерантності. 

Технологія у зв'язках з громадськістю – це 
повторювана алгоритмізована послідовність дій з 
громадськістю, яка в однакових умовах завжди 
призводить до одного й того ж результату. Кожна 
організація, що працює у сфері зв'язків з 
громадськістю, розробляє свою технологію або набір 
технологій на основі вже існуючих методик . 

Перспективи подальших розвідок у даному 
напрямі полягають у подальшій оптимізації органами 
державної влади своєї діяльності з метою створення 
ефективного та прозорого зв'язку між державою та 
суспільством, а також подальшому вирішенні 
проблеми підготовки спеціалістів-професіоналів у 
сфері «паблік рілейшнз» (PR) органах державного 
управління. Дослідження основних понять паблік 
рілейшнз як інноваційної та соціо-культурної 
технології для України.  

 
 
ЛІТЕРАТУРА 
 

1. Борисенко Л. Технології державного піару / Л. Борисенко // Консалтинг в Україні. - 2008. - № 3 (44). - С. 18 - 21. 
2. Галумов Э.А. Основы PR / Э.А. Галумов [Електронний ресурс] // – Режим доступу: 

http://www.textfighter.org/text15/036_rileyshnz_organizatsii_pablik_1.php 
3. Блэк Сэм. Паблик рилейшнз. Что это такое? / Cэм Блэк. — М.: Новости, 2005. — С. 20. 
4. Закон України «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів влади» від 

01.08.2002 № 683/2002 [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/683/2002 

5. Закон України «Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення» 
від 13.08.2002 № 700/2002 [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/700/2002 

6. Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» від 16.11.1992 № 2782-XII [Електронний 
ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2782-12 

7. Закон України «Про інформаційні агентства» від 28.02.1995 № 74/95-ВР [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал 
Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/74/95-вр 

8. Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах» від 31.05.2005 № 2594-IV [Електронний ресурс] // 
Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2594-15 

9. Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-XII [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної 
Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 

10. Закон України «Про науково-технічну інформацію» від 25.06.1993 № 3322-XII [Електронний ресурс] // Офіційний веб-
портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3322-12 

11. Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» 
від 09.01.2007 № 537-V [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1861-17 

12. Закон України «Про телебачення і радіомовлення» від 21.12.1993 № 3759-XII [Електронний ресурс] // Офіційний веб-
портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3759-12 

 



Наукові праці. Державне управління 
 

109 

Пушняк С. А.,  
Черноморский государственный университет имени Петра Могилы, г. Николаев, Украина 

 
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ PR В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 
 

Статья посвящена анализу основных подходов к определению понятия паблик рилейшнз для 
государственно-управленческих отношений, а также исследования технологий в связях с общественностью. 
Автор отмечает, что в Украине продолжает оставаться нерешенной проблема подготовки специалистов-
профессионалов в сфере «паблик рилейшнз» (PR) в органах государственного управления, отсутствуют 
полноценные учебные программы и учебники, в которых бы глубоко освещались концептуально-
категориальные и технологические основы PR как важной теоретико прикладное составляющей процесса 
государственного управления. В Украине пока практически нет консультативных агентств в области PR, а 
также еще не во всех органах государственной власти (в том числе на уровне районных администраций) 
созданы собственные службы по связям с общественностью. Поэтому сегодня очень важно исследовать 
функциональный статус связей с общественностью в системе государственного управления в условиях 
системной трансформации украинского общества, является полезным и своевременным в осмыслении 
глубинных механизмов движения к новому социальному, технологическому и духовно-культурного состояния 
общества. Сегодня в рамках структур Верховной Рады Украины, Секретариате Президента Украины, 
Кабинета Министров Украины под названиями пресс-служб работают отделы или подразделения, 
выполняющие те или иные функции связей с общественностью. Подобные подразделения созданы и в 
структурах отдельных министерств и ведомств центрального, регионального и местного уровней, которые 
носят различные названия, например, управление информации и связей с общественностью, пресс-служба, 
пресс-центр, управление по вопросам внутренней политики. Основной задачей деятельности государственных 
подразделений по связям с общественностью является создание положительной репутации (положительного 
имиджа), доброжелательного отношения общественности к новым в Украине государственных, 
общественно-политических, хозяйственно-экономических и других институтов общества. Однако, их общим 
недостатком является то, что их преимущественно пресс-посредническая деятельность в большинстве 
случаев имеет ситуационный и бессистемный характер. Она отличается краткосрочностью акций, 
рассчитанных на моментальный, одноразовый эффект. 

Ключевые слова: связи с общественостю, органы государственной власти, государственное управлении, 
PR-деятельность, PR-технологии 
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THE MAIN APPROACHES TO THE DEFINITION OF PUBLIC RELATIONS  

IN THE PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM 
 

This paper focuses on the analysis of of the main approaches to the definition of public relations for the state-
management relations, and technology research in public relations.. The author notes that in Ukraine continues to be a 
problem of training specialists and professionals in the field of "public relations» (PR) in government, lack of proper 
curricula and textbooks which would be deeply covered conceptual and categorical and technological bases of PR as 
an important theoretical application component of the process of governance. In Ukraine, while virtually no advisory 
agencies in PR, and have not in all public authorities (including at the level of regional administrations) created their 
own service public relations. So today is very important to investigate the functional status of public relations in the 
system of public administration in terms of systemic transformation of the Ukrainian society, is a useful and timely in-
depth understanding of mechanisms of movement to the new social, technological, spiritual and cultural state of society. 
Today, within the structures of the Verkhovna Rada of Ukraine, the Secretariat of the President of Ukraine, the Cabinet 
of Ministers of Ukraine under the names of press services work departments or units that perform some of the functions 
of public relations. These units are created and in the structures of individual ministries and departments of the central, 
regional and local levels that have different names, such as the management of information and public relations, press 
office, press center, Directorate of domestic policy. The main task of the state departments of public relations is to 
create a positive reputation (positive image), friendly community to the new Ukrainian government, political, economic, 
business and other institutions of society. However, their common shortcoming is that they predominantly press 
intermediary activity in most cases is situational and sporadic. She shares to distinguish between short, designed for 
instant, one-time effect. 

Keywords: public relations, public authorities, public administration,public relations activities, PR-technologies. 
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ОРІЄНТИРИ ТА ПРІОРИТЕТИ РЕФОРМУВАННЯ 
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

 
 

У статті розглянуто питання реформування системи соціального захисту 
населення в Україні. Визначено проблеми і шляхи вдосконалення соціальної сфери на 
сучасному етапі. Запропоновано пропозиції стосовно діяльності органів державного 
управління в реалізації соціальної політики держави. Вказано що підвищення рівня 
життя людей, сприяння продуктивності праці та повній зайнятості, розвиток 
людського капіталу і збільшення ефективності надання послуг соціальної сфери – 
обов’язкові передумови здатності держави адекватно відповідати на виклики сучасної 
економіки. Зважаючи на це, будь-які реформи можна вважати результативними лише 
тоді, коли досягнуто баланс між економічним зростанням держави й добробутом 
конкретної особи. Саме висока якість життя конкретної особи та сім’ї є головною 
метою та основним показником економічних успіхів держави, оскільки є тим головним 
викликом, на який має бути знайдено відповідь у контексті модернізаційного 
спрямування України до її європейського вибору. Наголошено що важливою умовою 
досягнення в суспільстві соціальної стабільності є реформування системи соціального 
захисту, головною метою якого є розширення соціальної бази перетворень на основі 
стабілізації життєвого рівня населення, зменшення тягаря наслідків економічних 
реформ для найуразливіших верств населення, вжиття заходів щодо соціальної 
адаптації населення до цих перетворень. Автор наголошує що серед головних 
напрямків реформування цієї сфери слід виділити: розвиток пенсійного забезпечення та 
пенсійного страхування; впровадження системи медичного страхування; реформування 
системи соціальної допомоги, розвиток адресної допомоги; соціальне забезпечення 
жінок, дітей, молоді; забезпечення інвалідам рівних з іншими громадянами можливостей 
для участі в різних сферах життя суспільства тощо. 

Ключові слова: соціальна політика, напрями реформування, система соціального 
захисту населення, соціальне забезпечення, соціальне страхування, економічні 
реформи. 

 
 

Постановка проблеми. Сучасний стан і 
проблеми, які накопичилися у сфері соціального 
захисту населення України, обумовлюють 
необхідність перегляду підходів до механізмів 
державного управління соціальним захистом. 
Актуальною залишається спрямованість теорії та 
практики державного управління на реформування 
складових системи соціального захисту, що потребує 
наукового обґрунтування та практичного 
впровадження сучасних методів управління. 
Державна політика має бути побудована таким чином, 
щоб концентрувати зусилля органів державної влади 
на розв’язання протиріч і усунення невідповідностей 
між фактичними потребами населення в соціальному 
захисті і соціальних послугах та реальними 
можливостями держави в задоволенні конституційних 
соціальних прав громадян. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дана 
проблема привертає увагу вітчизняних та зарубіжних 
дослідників соціальних відносин. Серед них:  

О. Амоші, В. Бодрова, О. Веклич, А. Дегтяря, Н. 
Диденко, Д. Карамишева, Е. Лібанової, Н. Липовської, 
О. Новікової, Л. Пашко, Л. Пісьмаченко та інших. 

Метою статті є визначення особливостей та 
напрямів реформування соціальної політики України. 

Виклад основного матеріалу: Важливою умовою 
досягнення в суспільстві соціальної стабільності є 
реформування системи соціального захисту, 
головною метою якого є розширення соціальної бази 
перетворень на основі стабілізації життєвого рівня 
населення, зменшення тягаря наслідків економічних 
реформ для найуразливіших верств населення, вжиття 
заходів щодо соціальної адаптації населення до цих 
перетворень. З цією метою була розроблена і на даний 
час реалізовується програма економічних реформ 
чинного Президента України “Заможне суспільство, 
конкурентоспроможна економіка, ефективна 
держава”. Дана програма передбачає реформування 
економіки України протягом 2010-2014 рр. Щодо 
сфери забезпечення соціального захисту населення, то 
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у програмі зазначено наступні аспекти. Соціальна 
підтримка населення, що здійснюється у трьох основних 
формах (соціальних пільг, соціальної допомоги й 
субсидій), є надто складною й непрозорою [5]. 

Метою реформи є підвищення охоплення 
соціальною підтримкою незаможних верств 
населення при раціональному використанні 
бюджетних коштів. Для досягнення цілей на період 
реформи поставлено такі завдання: 

 посилити адресний характер надання 
соціальної підтримки; 

 підвищити ефективність управлінських 
рішень у системі соціальної підтримки населення; 

 запровадити стимули до економічно 
відповідальної поведінки одержувачів соціальної 
підтримки [5]. 

В Україні потребує модифікації сама концепція 
формування політики соціального захисту населення 
через визначення якісних параметрів державного 
регулювання соціального захисту, при якій держава 
виступає як головний гарант життєдіяльності та 
ефективного функціонування економічної системи й 
активний організатор та координатор економічних 
зусиль, що визначає оптимальні цілі та параметри 
суспільного розвитку, створюючи умови та механізми 
їх досягнення[6]. 

Необхідно звернути увагу на модернізацію 
програми житлових субсидій шляхом вдосконалення 
механізмів їх надання та впровадження соціальних 
нормативів споживання житлово-комунальних 
послуг. Необхідним кроком є запровадження 
непрямих методів оцінювання доходів громадян, які 
претендують на одержання соціальної підтримки. При 
наданні всіх видів пільг (крім пільг для осіб, які 
мають виняткові заслуги перед Батьківщиною) слід 
враховувати рівень доходів громадян [3, c. 45]. 

Аналіз суспільних організаційних форм 
соціального захисту населення показав, що в Україні 
вироблення державної політики соціального захисту 
населення потребує застосування «змішаної» моделі 
розробки державної політики, яка поєднує 
централізовану та демократичну моделі за критерієм 
відносини по лінії «центр – регіони» та пріоритетної 
ролі громадянського суспільства у встановленні цілей 
та завдань такої політики.  

«Змішана» модель є оптимальною в українських 
реаліях, оскільки містить механізми залучення до 
вироблення політики суспільних груп та організацій, 
що беруть участь у розробці та реалізації 
різноманітних програм та проектів, при сильному 
централізованому управлінні. Необхідна соціальна 
орієнтація економічних реформ, розширення 
економічних основ соціальної діяльності неприбуткових 
організацій, перш за все, за рахунок становлення і 
активної підтримки середнього класу, який є рушійною 
силою становлення та розвитку громадянського 
суспільства. При цьому добровільні об’єднання 
громадян виступатимуть інституційними інвесторами 
[6]. 

Підвищення рівня життя людей, сприяння 
продуктивності праці та повній зайнятості, розвиток 
людського капіталу і збільшення ефективності 

надання послуг соціальної сфери – обов’язкові 
передумови здатності держави адекватно відповідати 
на виклики сучасної економіки. Зважаючи на це, 
будь-які реформи можна вважати результативними 
лише тоді, коли досягнуто баланс між економічним 
зростанням держави й добробутом конкретної особи. 
Саме висока якість життя конкретної особи та сім’ї є 
головною метою та основним показником економічних 
успіхів держави, оскільки є тим головним викликом, на 
який має бути знайдено відповідь у контексті 
модернізаційного спрямування України до її 
європейського вибору. Згідно з міжнародними 
стандартами головним завданням соціальної політики 
є пом’якшення негативного впливу чинників, що 
виникають під час здійснення соціальних та 
економічних реформ, на найбільш соціально 
незахищені категорії населення. Для вирішення цього 
завдання необхідні: 

1. Зміна пріоритетів щодо форм соціального 
захисту. Має відбутися поступовий перехід від 
переважання натуральних трансфертів (передусім 
пільг) до грошових трансфертів. Водночас частина 
пільг може бути трансформована у соціальні послуги; 

2. Вміщення у центрі системи соціального 
захисту первинного та основного осередку 
суспільства – сім’ї, яка і є головним бенефіціаром 
соціальних послуг, споживачем державної соціальної 
допомоги та ланкою системи соціального 
забезпечення. Такий підхід дозволяє значно посилити 
профілактичний вимір системи соціального захисту. 

3. Реформування системи соціального захисту в 
напрямі запровадження системи раннього виявлення 
осіб і сімей, які перебувають у складних життєвих 
обставинах, модернізація системи їх соціального 
обслуговування, підвищення адресності та якості 
надання соціальних послуг за місцем проживання є 
одним зі стратегічних напрямів розвитку України та 
має на меті підвищити охоплення соціальною 
підтримкою незаможних верств населення при 
раціональному використанні бюджетних коштів. 
Реалізація поставленої мети потребує підвищення 
ефективності міжвідомчої взаємодії відповідних органів 
державної влади та місцевого самоврядування, 
координації їх дій, тобто запровадження інтегрованої 
системи надання соціальних послуг сім’ям та особам, які 
цього потребують, на основі уніфікованих мінімальних 
стандартів та єдиних технологій [1, c. 23]. 

Також слід здійснювати трансформацію державної 
політики щодо доходів населення, поєднання соціальних 
програм із політикою зайнятості. Необхідно створити 
базу яка має стати реконструкцією ринку праці та 
оплати останньої. Тільки за умови поступового (з 
урахуванням динаміки прожиткового мінімуму) 
зростання заробітної плати можна забезпечити 
зацікавленість працівника в ефективнішій праці та 
реалізувати постійне підвищення його 
продуктивності. 

Для виконання даних цілей слід сприяти 
збільшенню кількості насамперед високооплачуваних 
і захищених робочих місць. З метою збільшення 
частки заробітної плати у структурі доходів необхідно 
переглянути розмір прожиткового мінімуму і 



Випуск 242. Том 254 
 

112 

трансформувати мінімальну заробітну плату в дійсну 
соціальну гарантію для працюючого населення. 
Необхідно також чітко визначити загальну, галузеву 
та регіональну потреби в робочих місцях і на 
поточний період, і на перспективу на основі 
демографічних прогнозів та всебічного аналізу даних 
про чисельність і структуру зайнятих і безробітних, 
кількість і структуру наявних робочих місць, 
вивчення попиту і пропозиції, виходячи з напрямів і 
темпів розвитку виробництва, вибору пріоритетних 
напрямів створення нових робочих місць. Важливо 
досягти пом’якшення проблеми структурного 
безробіття завдяки реалізації моделі гнучкої 
зайнятості, механізмом реалізації якої може бути 
гнучкість робочого часу і структури робочих місць. 

Вирішення проблем розвитку соціальної сфери 
(нерівномірність доступу регіонів до фінансових 
ресурсів; високий рівень зносу основних засобів та 
інфраструктури соціальної сфери при недостатніх 
інвестиціях в оновлення основних засобів; 
нерівномірність соціальних гарантій) вимагає 
реформування системи соціального захисту населення у 
бік адаптації суб’єктів державного управління 
соціальним захистом до ринкових відносин, 
перегляду системи існуючих інститутів, покликаних 
забезпечити функціонування соціальної сфери в 
режимі ринкового господарського механізму [6]. 

Перспективами вдосконалення системи соціального 
захисту визначені Концепцією соціального забезпечення 
населення України. По суті, розроблена 
широкомасштабна, комплексна державна програма 
розвитку соціального забезпечення. Така програма 
створена в нашій країні уперше. Вона покликана 
радикально змінити систему соціального захисту 
населення. Серед головних напрямків реформування 
цієї сфери слід виділити: розвиток пенсійного 
забезпечення та пенсійного страхування; впровадження 
системи медичного страхування; реформування системи 
соціальної допомоги, розвиток адресної допомоги; 
соціальне забезпечення жінок, дітей, молоді; 
забезпечення інвалідам рівних з іншими громадянами 
можливостей для участі в різних сферах життя 
суспільства тощо. 

Удосконалення соціального страхування 
передбачає заходи, спрямовані на законодавче, 
організаційне, фінансове, кадрове забезпечення сфери 
соціального страхування на основі Конституції України. 
Реформування системи загальнообов’язкового 
державного соціального страхування громадян має 
відбуватися шляхом законодавчого визначення умов і 
порядку здійснення страхування на основі таких 
основних принципів, як відповідальність суспільства і 
держави за дбайливе ставлення до особистості 
громадянина та його потреб; державне гарантування 
реалізації застрахованими громадянами своїх прав, 
пов’язаних з отриманням соціальних послуг і 
матеріального забезпечення за загальнообов’язковим 
державним соціальним страхуванням [4, с. 53]. 

Державне регулювання системи соціального 
захисту населення передбачає інформаційно-
просвітницькі, законодавчо-правові, організаційно-

економічні важелі, які на сьогодні діють не в 
достатній мірі в Україні. Механізм здійснення 
соціальної політики має забезпечити головний 
принцип – адресність та диференційований підхід при 
запровадженні заходів із соціального захисту 
населення. Слід зауважити, що на вітчизняному ринку 
спрацьовують не всі функції, покладені на державне 
регулювання соціального захисту, зокрема серед них 
аналітична, інформаційна, контролююча і корегуюча 
функції. Усі вони використовуються, на жаль, 
частково [1, с. 35]. 

Висновки. Підсумовуючи вищезазначене слід 
знову наголосити, що на даний час існують значні 
проблеми функціонування системи соціального 
захисту населення в Україні, а саме тому слід 
здійснити низку реформ, які передбачають внесення 
змін у подальший розвиток соціальної політики 
держави. До пріоритетних напрямків реформування 
системи соціального захисту населення в Україні слід 
віднести: впровадження системи медичного 
страхування, реформування системи соціальної 
допомоги та розвиток адресної допомоги. Слід також 
приділити увагу соціальному забезпеченню жінок, 
дітей, молоді. Важливим напрямком реформування 
системи соціального захисту на даному етапі є 
забезпечення інвалідам рівних з іншими громадянами 
можливостей для участі в різних сферах життя 
суспільства. 

Реформування системи соціального захисту 
населення є багатоаспектним процесом, розрахованим 
на тривалу перспективу, а тому слід поступово 
вдосконалювати систему соціального захисту через 
створення відповідних умов в різних сферах 
суспільного життя, а саме : 

 політичній (забезпечення можливостей 
ефективного об’єднання функцій центрального та 
регіонального рівнів, місцевого самоврядування на 
засадах визначення відповідних рівнів компетенції та 
засобів відповідальності соціального захисту 
населення);  

 соціальній (реалізація принципів соціальної 
справедливості, адресності та консолідації соціальної 
допомоги з боку держави та бізнесу при вирішенні 
проблем розподілу суспільних благ незалежно від 
територіального розміщення установ соціального 
захисту населення);  

 економічній (забезпечення структурної 
перебудови сфери реабілітаційної індустрії на основі 
впровадження сучасних технологій, визначення її 
правового статусу як самостійної галузі економіки, 
відродження та розвиток нових та існуючих 
міжнародних, міжрегіональних, міжгалузевих та 
внутрішньогалузевих економічних зв’язків);  

 фінансовій (перегляд суті пільгового 
забезпечення, соціальної допомоги особам з обмеженням 
життєдіяльності та соціального обслуговування з 
соціальної допомоги, а також ефективного розподілу 
централізованих та нецентралізованих фінансових 
ресурсів між установами соціального захисту 
населення). 
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ОРИЕНТИРЫ И ПРИОРИТЕТЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ 
 

В статье рассмотрены вопросы реформирования системы социальной защиты населения в Украине. 
Определены проблемы и пути совершенствования социальной сферы на современном этапе. Предложено 
предложения относительно деятельности органов государственного управления в реализации социальной политики 
государства. Указано что повышение уровня жизни людей, содействие производительности труда и полной 
занятости, развитие человеческого капитала и повышение эффективности предоставления услуг социальной 
сферы - обязательные предпосылки способности государства адекватно отвечать на вызовы современной 
экономики. Несмотря на это, любые реформы можно считать результативными только тогда, когда достигнут 
баланс между экономическим ростом государства и благосостоянием конкретного лица. Именно высокое качество 
жизни конкретного человека и семьи является главной и основным показателем экономических успехов 
государства, поскольку является тем главным вызовом, на который должен быть найден ответ в контексте 
модернизационного направления Украины в ее европейского выбора. Отмечено что важным условием достижения 
в обществе социальной стабильности является реформирование системы социальной защиты, главной целью 
которого является расширение социальной базы преобразований на основе стабилизации жизненного уровня 
населения, уменьшения бремени последствий экономических реформ для наиболее уязвимых слоев населения, 
принятие мер по социальной адаптации населения к этим преобразованиям. Автор подчеркивает, что среди 
главных направлений реформирования этой сферы следует выделить: развитие пенсионного обеспечения и 
пенсионного страхования; внедрение системы медицинского страхования; реформирования системы социальной 
помощи, развитие адресной помощи; социальное обеспечение женщин, детей, молодежи; обеспечение инвалидам 
равных с другими гражданами возможностей участия в различных сферах жизни общества и тому подобное. 

Ключевые слова: социальная политика, направления реформирования, система социальной защиты населения, 
социальное обеспечение, социальное страхование, экономические реформы. 
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МОНІТОРИНГ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ  
ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ 

 
 

У статті досліджується моніторинг громадської думки щодо діяльності органів 
публічної влади. Це є однією зі складових розбудови конструктивного діалогу між 
органами державного управління, місцевого самоврядування та громадянами. За 
допомогою постійного системного дослідження можна дізнатися про рівень 
задоволення громадськості державною політикою загалом й діями місцевих органів 
влади. Згодом на основі цього можна робити правки у діяльність органів публічної влади 
з метою досягнення компромісу між інтересами громадян та інтересами держави. 

Право громадян на здійснення влади є загальновизнаним природним правом, а висока 
ступінь розвитку громадянського суспільства є запорукою демократичності держави. 
Становлення ж цього громадянського суспільства є процес постійного вдосконалення 
влади, політики, яка охоплює всі сфери життєдіяльності, суспільства та окремого 
громадянина. В сучасних умовах формування громадянського суспільства до процесів 
виконання владних повноважень повинна бути залучена кожен громадянин. В той же 
час, першочерговим завданням для органів влади є створення таких умов політико-
правових, що слугуватимуть становленню громадянського суспільства та зміцненню 
громадських об'єднань як повноцінну сторону у вирішенні проблем соціально-
економічного та соціокультурного характеру. 

Моніторинг громадської думки щодо діяльності органів влади повинен сприяти 
підвищенню ефективності прийняття рішенню та впровадження державної політики. 
Органи публічної влади при цьому є зацікавленою стороною, оскільки це спрощує їх 
роботу. Забезпечення зворотного зв’язку відбувається також за допомогою 
соціологічних опитувань, що виконують наступні функції: інформаційна, просвітницька 
та іміджеві. Тобто за їх допомогою люди отримують інформацію щодо діяльності 
влади та подальших перспектив, дізнаються про обов’язки органів влади та їх 
повноваження. При цьому створюється імідж відкритого органу влади, готового до 
співпраці та компетентного у виконанні власних повноважень. Вимогою сучасного 
суспільства до влади є доволі сталими. В очікуваннях громадськості влада повинна 
бути прозорою та відкритою, завчасно інформувати про всі події та рішення, що 
приймаються. Не останню роль відіграє й зворотній зв'язок, який дає можливість з 
одного боку забезпечити позитивний імідж органів влади, з іншого – дозволяє дізнатися 
про громадську думку, отримати певні рекомендації. 

Ключові слова: органи публічної влади, громадська думка, моніторинг громадської 
думки, соціологічне опитування, діалог влади з громадськістю. 

 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Систематичний моніторинг громадської думки 
створює передумови для оптимізації системи 
державного управління та місцевого самоврядування. 
Саме за допомогою постійного системного 
дослідження можна дізнатися про рівень задоволення 
громадськості державною політикою загалом й діями 
місцевих органів влади. Згодом на основі цього 

можна робити правки у діяльність органів публічної 
влади з метою досягнення компромісу між інтересами 
громадян та інтересами держави. Якщо дослідження 
громадської думки у стабільному суспільстві є 
бажаним, то в кризових ситуаціях воно є 
обов’язковим. Це стає необхідною передумовою 
підготовки до реформування, розробки стратегії 
розвитку з урахуванням громадської думки. 
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Залучення результатів дослідження повинне мати 
позитивний ефект як для органів публічної влади, так 
і для широкої громадськості, об'єднань громадян, що 
є представниками її інтересів. 

Аналіз досліджень і публікацій. Громадська 
думка щодо діяльності органів влади та загалом 
спектр взаємодії влади з громадськістю, залучення 
громадян до прийняття та впровадження в життя 
управлінських рішень є об’єктом дослідження таких 
науковців, як Е. Афонін [3], О. Бажинова [1], 
О. Висоцька [2], Л. Гонюкова [3], К. Кандагура [4], 
О. Крутій [5], У. Стефанчук [7] та інші.  

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є визначення сутності 
моніторингу громадської думки, як складової 
започаткування діалогу між владою та громадянами. 
Розгляд наукових доробок у вивченні різних аспектів 
громадської думки щодо діяльності органів влади дає 
можливість констатувати, що подібний варіант 
діалогу органів влади з суспільством є вкрай 
актуальним та потребує ретельного розгляду та 
уточнення. Це може стати одним з ключових 
моментів у формуванні сучасного демократичного 
суспільства. 

Виклад основного матеріалу дослідження  
Взаємодія органів управління та громадськості є 

неодмінною умовою їх прозорого та ефективного 
функціонування. Сучасний світовий досвід свідчить, 
що лише за умови постійній взаємодії органів 
публічної влади з громадськістю стає можливим 
якісне виконання своїх функцій. На теперішньому 
етапі розвитку української держави серед актуальних 
завдань не останнє місце займають питання залучення 
громадськості, а також громадських об’єднань до 
процесу прийняття рішень. В результаті цього 
досягається ефективність та прозорість діяльності 
органів публічної влади. 

Процес прийняття рішень в Україні, нажаль, ще не 
є дійсно прозорим, дії органів влади не завжди є 
зрозумілими для громадськості. При цьому закритість 
органів влади від суспільства, особливо при прийнятті 
управлінських рішень є вагомим фактором загрози на 
шляху до формування сучасного демократичного 
суспільства. Законодавство України фіксує певні 
можливості спільної взаємодії органів публічної 
влади та громадськості, однак методи та механізми 
цієї взаємодії не достатньо опрацьовані та потребують 
певного вдосконалення. 

Найбільш простим та розповсюдженим варіантом 
є встановлення зворотного зв'язку влади та 
суспільства на основі загального виборчого права. Так 
званий парламентський механізм. Однак, форма 
взаємодії, що успішно застосовувалася ще у XIX ст., 
сьогодні вже не задовольняє вимог громадськості в 
країнах розвиненої демократії. Для України 
використання лише такого парламентського 
механізму взаємодії теж є недостатнім. 

Демократичне врядування визнається необхідним 
підґрунтям для розвитку суспільства. Ефективне 
демократичне врядування являє собою результат 
взаємодії чітко функціонуючої влади та активного 
громадянина. Узагальнюючи сучасне бачення 

проблематики демократії, варто відмітити, що серед 
основних критеріїв демократії є «народовладдя». 

Право громадян на здійснення влади є 
загальновизнаним природним правом, а висока 
ступінь розвитку громадянського суспільства є 
запорукою демократичності держави. Становлення ж 
цього громадянського суспільства є процес 
постійного вдосконалення влади, політики, яка 
охоплює всі сфери життєдіяльності, суспільства та 
окремого громадянина. 

В сучасних умовах формування громадянського 
суспільства до процесів виконання владних 
повноважень повинна бути залучена кожен 
громадянин. В той же час, першочерговим завданням 
для органів влади є створення таких умов політико-
правових, що слугуватимуть становленню 
громадянського суспільства та зміцненню громадських 
об'єднань як повноцінну сторону у вирішенні проблем 
соціально-економічного та соціокультурного 
характеру. 

Зараз у державі наявна проблема того, що 
недостатньо враховується та досліджується органами 
влади громадська думка. До того ж, складним є 
визначення дослідження громадської думки, що 
розуміється як опосередкована форма консультацій 
органів влади з громадськістю стосовно створення й 
впровадження державної політики. Дослідження 
громадської думки реалізується за допомогою: 

– соціологічних досліджень, наприклад, 
анкетування, контент-аналіз вхідної інформації; 

– запровадження створення колонок у 
друкованих чи Інтернет ЗМІ; 

– використання експрес-аналізу інтерв'ю, 
коментарів та різноманітних матеріалів у ЗМІ для 
визначення точки зору різних груп населення; 

– обробки даних та узагальнення зауважень і 
пропозицій, що висловлені через звернення громадян; 

– аналізу конкретної інформації, яка надходить 
через скриньку скарг тощо. 

В ідеалі, результати дослідження громадської 
думки повинні використовуватися органами влади під 
час виконання своїх функцій, прийняття відповідних 
рішень, а також їх подальшого впровадження. 

Варто відзначити, що не завжди управлінські 
рішення відповідають запитам громадян і не завжди 
їх проблеми вирішуються у повному обсязі. 
Громадяни деколи намагаються вплинути на 
адміністративні процеси, проте більшість подібних 
спроб не мають жодного результату. Як наслідок, 
оцінка діяльності органів влади складається 
громадянами під впливом досить негативного 
шаблону. Якість впровадження управлінських рішень 
часто впливає негативно не тільки на ефективність 
відповідної державної політики, а й рівень добробуту 
населення, їх життя та самопочуття як громадянина 
цієї держави [1]. 

Моніторинг громадської думки щодо діяльності 
органів влади повинен сприяти підвищенню 
ефективності прийняття рішенню та впровадження 
державної політики. Органи публічної влади при 
цьому є зацікавленою стороною, оскільки це спрощує 
їх роботу. Забезпечення зворотного зв’язку 
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відбувається також за допомогою соціологічних 
опитувань, що виконують наступні функції: 
інформаційна, просвітницька та іміджеві. Тобто за їх 
допомогою люди отримують інформацію щодо 
діяльності влади та подальших перспектив, 
дізнаються про обов’язки органів влади та їх 
повноваження. При цьому створюється імідж 
відкритого органу влади, готового до співпраці та 
компетентного у виконанні власних повноважень. 

Як зазначається в Методичних рекомендації з 
проведення соціологічних досліджень, опитування 
громадської думки дають змогу органам влади: 

– правильно визначати пріоритети діяльності; 
– вирізняти найгостріші проблемні питання 

розвитку сфери (галузі) чи регіону; 
– узгоджувати позиції влади і громади з 

приводу способів розв'язання проблемних питань; 
– вивчати слабкі місця впроваджуваних 

реформ, 

– уникати несвоєчасних та хибних рішень; 
– прогнозувати соціальні наслідки заходів, що 

плануються; 
– своєчасно реагувати на зміни в настроях 

населення, вносити необхідні корективи у свою 
діяльність. [6, с. 6] 

Важливим у проведенні моніторингу є системність 
проведення та стабільність запитів. Додатковим 
фактором впливу можна назвати прийняття важливих 
рішень, визначальні моменти у діяльності органів 
влади, окільки вони можуть впливати на динаміку 
змін настроїв громадськості. Моніторинг може бути 
декількох видів в залежності від періодичності та 
мети: квартальний, піврічний, річний, загальний, 
конкретний тощо.якщо брати до уваги критерії 
оцінювання громадської думки, то їх можна зобразити 
у вигляді трирівневої структури (рис. 1). 

 
І рівень 

(загальний) 
– дотримання прав громадян; 
– відповідність діяльності законодавству; 
– результативність. 

ІІ рівень 
(визначення напрямків моніторингу) 

– рівень задоволення органами виконавчої влади життєвих потреб населення на 
відповідній території чи у відповідній галузі; 
– прозорість та відкритість у діяльності органів виконавчої влади. 

ІІІ рівень 
(конкретизація обраних напрямків) 

– результативність; 
– своєчасність; 
– професійність; 

– активність; 
– систематичність; 
– правдивість. 

Рис. 1. Критерії оцінювання громадської думки. 
 

Недоліком використання даних критеріїв 
оцінювання громадської думки є те, що вони можуть 
використовуватися узагальнено, без розкриття теми 
широким переліком уточнюючих питань. Для 
подолання цієї проблеми варто залучати фахівців з 
відповідною освітою та досвідом роботи [6, c. 10]. 

Якісне вирішення проблеми забезпечення 
зворотного зв’язку та забезпечення активного діалогу 
між органами публічної влади та громадськими 
організаціями може бути тільки за умови відповідного 
забезпечення досвідченими кадрами. О. Висоцька, 
серед таких кадрів виділяє соціальних модераторів. 
Вони мають забезпечувати позитивну взаємодію 
влади з громадянами на основі характерних 
властивостей сторін, функціональності, мотивації, 
активності тощо. Залучення фахівців, здатних 
проводити моніторинг, глибинний аналіз та визначати 
головні напрямки дослідження є складовою так 
званого належного врядування [2]. 

Вимогою сучасного суспільства до влади є доволі 
сталими. В очікуваннях громадськості влада повинна 
бути прозорою та відкритою, завчасно інформувати 
про всі події та рішення, що приймаються. Не 
останню роль відіграє й зворотній зв'язок, який дає 
можливість з одного боку забезпечити позитивний 

імідж органів влади, з іншого – дозволяє дізнатися 
про громадську думку, отримати певні рекомендації. 
Подібні вимоги, як зазначає дослідник О. Крутій, 
можуть бути задоволені тільки через застосування так 
званих діалогових форм: 

1) публічний менеджмент є основою 
взаємовідносин організаціями громадянського 
суспільства; 

2) соціальне партнерство, що забезпечує 
співпрацю держави, профспілок та підприємців 
(трипартизм) – допомагає знайти спільну мову, 
вирішувати суперечливі питання та досягати 
максимального комфорту для всіх сторін; 

3) тісна взаємодія на місцевому рівні державних 
органів влади та органів місцевого самоврядування, їх 
співпраця. 

Як свідчить досвід, в сучасному українському 
суспільстві діалог органів публічної влади з 
громадськістю знаходиться ще у процесі формування. 
Характерною особливістю на даному етапі є 
достатньо низький рівень соціальної активності, в 
свою чергу й представниками публічної влади 
фактично не докладається зусиль для використання 
потенціалу місцевих громад у вирішенні суспільно 
значущих проблем. Навіть якщо декларується 



Наукові праці. Державне управління 
 

117 

необхідність залучення громадськості, населення 
зазвичай не має достатньої інформації щодо 
діяльності місцевої влади, а більше поінформована 
про загальнодержавні справи й діяльність центральної 
влади. Виділяється, що для ефективного 
інформаційного забезпечення територіальної громади 
варто інтенсивніше залучати місцеві газети, 
систематично публікувати данні щодо стану справ, 
прийняття рішень та їх впровадження. Велике 
значення також мають часті виступи представників 
влади по телебаченню й громадські слухання, що 
створює імідж відкритості та прозорості [5]. 

Науковцями Е. Афоніним та Л. Гонюковою 
розглядається досвід розвинених країн у забезпеченні 
форм взаємодії громадськості та органів публічної 
влади, відокремлюються наступні: 

– громадські дорадчі комітети; 
– громадські слухання; 
– дорадчі ради; 
– громадянська просвіта; 
– консультації; 
– круглі столи; 
– опитування громадської думки; 
– організація громади; 
– соціальний моніторинг; 
– створення коаліцій [3, с. 12].  
З цих форм найбільше використовується 

опитування громадської думки, оскільки воно є 
найпростішим варіантом та в подальшому може стати 
на допомозі у провадженні інших форм взаємодії. 
Окрім цього, бажаною є оптимізація процесу 
інформування населення щодо прийнятих рішень, 
діяльності органів влади. Сама ж ця інформація має 
бути простою та доступною широкому загалу. З 
іншого боку, важливим є моніторинг настроїв 
громадян, тенденцій його змін у залежності від того 
яка інформація висвітлюється [4].  

Якщо звернутися до громадської думки, то вона 
має два джерела формування: 

– перше – внутрішній соціально-психологічний 
стан суспільства, груп людей, а також окремих 
індивідів, особливо за умови їх соціальної активності; 

– друге – зовнішній фактор, який виражається у 
впливі макросередовища (держава, центральна влада, 
політичні партії) й мікросередовища (місцеві органи 
влади, громадські організації, активісти тощо). 

Слід відмітити, що дослідження громадської 
думки має таке важливе завдання, як фіксація 
об’єктивного становища у суспільстві та 
суб’єктивного відображення у свідомості громадян. 
Відповідно формулюються етапи дослідження 
громадської думки: 

– перший етап – визначення інструментарію та 
розробка методології дослідницької діяльності, 
конкретизація заходів діагностики актуального стану 
громадської думки; важливим результатом даного 
етапу є формування цілісної картини щодо структури 
та характерних особливостей громадської думки на 
певних територіях, серед конкретних колективів 
тощо; для подальшої аналітичної роботи створюється 
база даних для подальшого прогнозування розвитку 
справ у різних сферах суспільного життя; як результат – 

створення суцільної програми дій щодо стабілізації 
становища, подолання незадоволеності та 
формування позитивної громадської думки; 

– розробка конкретного плану прогнозування 
громадської думки на певній території та в окремих 
групах людей; структурування та типологізація 
громадської думки в перспективі; 

– вироблення концепції закріплення результатів 
моніторингу та варіантів реагування на зміни 
настроїв, стабілізації й подальшого досягнення 
позитивного результату; основною складовою є 
надання пропозицій щодо формування позитивної 
громадської думки за допомогою соціально-
економічних важелів впливу та соціально-
психологічних важелів, серед яких громадські 
слухання, прес-конференції та інші варіанти 
особистого контакту представників публічної влади з 
громадою та окремими групами людей. 

Дослідниця У. Стефанчук визначає такі основні 
напрямки дослідження громадської думки в 
міжнародному науковому середовищі: 

– громадська думка визнається як соціальний 
феномен із власною структурою, вагомою роллю в 
суспільно-політичному житті, процесі формування 
влади й створення балансу між політичними силами; 

– збір актуальної інформації щодо стану 
громадської думки після впровадження державної 
політики та конкретних дій органів публічної влади; 

– дослідження громадської думки щодо 
діяльності органів влади проходить за аналогією з 
приватною сферою, а громадяни розглядаються як 
споживачі управлінських послуг. 

До методів моніторингу громадської думки 
відносять: звичайне спостереження із фіксацією 
визначальних моментів, дослідження варіантів прояву 
соціальної активності громадськості; проведення 
анкетування; опитування й інтерв’ю; екзит-поли під 
час виборів тощо. Подібні технології можуть 
використовуватися для визначення загальної картини, 
виокремлення основних тенденцій у формуванні 
суспільно-політичних настроїв. Відповідно, в процесі 
моніторингу громадської думки, поводиться аналіз 
складових громадської думки на предмет визначення 
громадської активності. Суттєву роль у моніторингу 
громадської думки відіграє застосування лінгвістичних 
методів та контент-аналіз засобів масової інформації, 
що справляють значний вплив на думки та настрої 
громадян, формують конкретне ставлення до 
подій,ситуацій, окремих органів та осіб, іноді доволі 
тенденційно [7]. 

Суттєвий вклад у дослідженні громадської думки 
щодо діяльності органів влади вносить аналіз 
формального боку, тобто, визначення якісної 
характеристики об’єкту дослідження. Серед важливих 
показників виокремлюються наступні: стать та вік, 
освіта й соціальний статус, перелік стереотипів та 
рівень поінформованості, морально-психологічні 
особливості тощо. До того ж, збір та аналіз цих 
показників повинен проводитись не один раз, а 
постійно протягом тривалого часу для встановлення 
існуючої динаміки, загроз та перспектив. Окремою 
важливою складовою є дослідження особистостей 
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державних та громадських діячів, визначних 
представників політичних сил та інших особистостей 
що мають можливість впливати на формування та 
трансформацію настроїв серед громадськості. Від їх 
авторитету, позиціонування, здібностей та психічних 
особливостей багато в чому залежить зворотна 
реакція від населення. 

Не останнє місце також відіграє момент, контекст 
та ситуативність, оскільки буденність та окремі дії 
влади можуть створювати кардинально різні 
ставлення людей. Відносність громадської думки 
характеризується залежністю від внутрішніх та 
зовнішніх факторів. 

Дослідники признають за необхідне продовжувати 
роботу у таких напрямках: 

– підвищити інтенсивність моніторингу 
громадської думки та поглиблювати його у різних 
напрямках; 

– більш дбайливо ставитися до збору 
інформації та її подальшої обробки, запроваджувати в 
роботі етичні стандарти; 

– сама офіційна інформація про діяльність 

органів публічної влади та посадовців повинна стати 
більш доступною, максимально простою у 
сприйнятті, а головне – своєчасно подаватися [4]. 

Висновки  
Вбачається за необхідне використовувати досвід з 

приватної сфери стосовно взаємозв’язків 
постачальник-покупець. В даному випадку органи 
публічної влади виступають постачальником послуг, 
а громадськість – покупець. Тобто громадськість має 
право на досконалий «товар», а громадська думка 
щодо діяльності органів влади є показником 
задоволення цим товаром. 

Додатково потрібно інтенсивно залучати громадян 
та їх об’єднання до прийняття та впровадження в 
життя управлінських рішень. Цьому може допомогти 
саме врахування громадської думки, що повинне 
проваджуватися у таких напрямках: створення 
спеціальних структурних підрозділів в органах влади 
для моніторингу громадської думки, підвищення 
кваліфікації службовців та залучення недержавних 
організацій. 
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МОНИТОРИНГ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ  

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ 
 

В статье исследуется мониторинг общественного мнения о деятельности органов публичной власти. Это 
является одной из составляющих развития конструктивного диалога между органами государственного 
управления, местного самоуправления и гражданами. С помощью постоянного системного исследования 
можно узнать об уровне удовлетворенности общественности государственной политикой в целом и 
действиями местных органов власти. Впоследствии на основе этого можно делать правки в деятельность 
органов публичной власти с целью достижения компромисса между интересами граждан и интересами 
государства. 

Право граждан на осуществление власти является общепризнанным естественным правом, а высокая 
степень развития гражданского общества является залогом демократичности государства. Становление же 
гражданского общества является процесс постоянного совершенствования власти, политики, которая 
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охватывает все сферы жизнедеятельности, общества и отдельного гражданина. В современных условиях 
формирования гражданского общества в процессы выполнения властных полномочий должен быть вовлечен 
каждый гражданин. В то же время, первоочередной задачей для органов власти является создание таких 
условий политико-правовых, которые будут служить становлению гражданского общества и укреплению 
общественных объединений как полноценную сторону в решении проблем социально-экономического и 
социокультурного характера. 

Мониторинг общественного мнения о деятельности органов власти должен способствовать повышению 
эффективности принятия решению и внедрения государственной политики. Органы публичной власти при 
этом являются заинтересованной стороной, поскольку это упрощает их работу. Обеспечение обратной связи 
происходит также с помощью социологических опросов, выполняющие следующие функции: информационная, 
просветительская и имиджевая. То есть с их помощью люди получают информацию о деятельности власти и 
дальнейших перспектив, узнают об обязанностях органов власти и их полномочия. При этом создается 
имидж открытого органа власти, готового к сотрудничеству и компетентного в исполнении собственных 
полномочий. Требованием современного общества к власти довольно устойчивы. В ожиданиях 
общественности власть должна быть прозрачной и открытой, заблаговременно информировать обо всех 
событиях и решения, которые принимаются. Не последнюю роль играет и обратная связь, которая дает 
возможность с одной стороны обеспечить положительный имидж органов власти, с другой – позволяет 
узнать общественное мнение, получить определенные рекомендации. 

Ключевые слова: органы публичной власти, общественное мнение, мониторинг общественного мнения, 
социологический опрос, диалог власти с общественностью. 
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MONITORING OF PUBLIC OPINION REGARDING THE ACTIVITIES OF PUBLIC AUTHORITIES 

 
This paper examines the monitoring of public opinion regarding the activities of public authorities. This is part of 

building a constructive dialogue between the public administration, local government and citizens. With continuous 
systems research to learn about public satisfaction with government policy in general and the local authorities. 
Subsequently, based on this you can make edits in the activities of public authorities to achieve a compromise between 
the interests of citizens and state interests. 

The right to the exercise of power is generally a natural right, and the high degree of civil society is the key 
democratic state. The formation of civil society is a process of continuous improvement of power policy that covers all 
areas of life, society and the individual citizen. In modern conditions of formation of civil society in the implementation 
of authority should be involved every citizen. At the same time, the priority for the government is to create political and 
legal conditions enabling the establishment and strengthening of civil society associations as a full party in addressing 
socio-economic and socio-cultural character. 

Monitoring of public opinion on government activities should enhance the effectiveness of decision-making and 
implementation of public policy. Public authorities with an interested party because it simplifies their work. Providing 
feedback is also through opinion polls that perform the following functions: information, education and fashion. In 
other words, they help people information about government activities and future prospects, learn about the 
responsibilities of government and their powers. This creates the image of authority open, ready to cooperate and 
competent in the performance of their own tasks. The requirement of modern society to power is quite constant. In 
anticipation of the public authority must be transparent and open, timely inform about all the events and decisions 
taken. Not role play and feedback, which enables on the one hand to provide a positive image of the authorities on the 
other - to learn about public opinion, get some recommendations. 

Keywords: public authorities, public opinion, public opinion monitoring, the poll, the dialogue with the public 
authorities. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 
ГРОМАД В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ  

В УКРАЇНІ 
 
 

У статті розкрито основні проблеми взаємодії територіальних громад на 
локальному рівні. Зроблено акцент на тому-що застосовування публічно-правового 
підходу дозволяє встановити місце і роль територіальної громади в системі місцевого 
самоврядування й організації публічної влади в цілому та вимагає розмежування її з 
іншими суб’єктами місцевого самоврядування. Територіальні громади виступають 
самостійним джерелом публічної недержавної (муніципальної) влади, і ця ідея покладена 
в основу усієї моделі місцевого самоврядування, що реалізується в Україні. Публічна 
влада територіальної громади, обмежуючись територією певного населеного пункту, 
поширюється на всіх осіб, що перебувають на цій території. Вона спрямовується на 
вирішення питань місцевого значення і реалізується територіальною громадою 
безпосередньо, а також через створені нею органи місцевого самоврядування на основі 
власної самостійної та достатньої матеріально-фінансової бази. Критеріями виділення 
окремих функцій територіальних громад, їх класифікації і систематизації є об'єктивний 
характер комплексу завдань, вирішити які прагне місцеве самоврядування і предметна 
характеристика діяльності територіальних громад як первинних суб'єктів місцевого 
самоврядування. Наскільки багатогранні й різнопланові завдання, що постають перед 
місцевим самоврядуванням, настільки різноманітні за змістом і напрями діяльності 
територіальних громад, тобто їх функції. Діапазон функцій, здійснюваних 
територіальними громадами, дуже широкий. За децентралізованої моделі організації 
влади орган вищого рівня не може втручатися в діяльність органу нижчого рівня, не 
може здійснювати щодо нього управлінської діяльності та видавати накази чи 
розпорядження. Межі самоврядування органів, що виконують завдання на засадах 
децентралізації публічної адміністрації, визначаються заходами нагляду. При цьому 
нагляд і контроль застосовують винятково у випадках та у спосіб, передбачені 
законом. Специфічною формою децентралізації адміністративних функцій є 
делегування повноважень – наділення тимчасовими повноваженнями конкретних 
суб’єктів щодо прийняття рішень із чітко визначених питань у справах, що належать 
до компетенції уповноважуючого органу. 

Ключові слова: місцеве самоврядування, децентралізація, територіальна громада. 
 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Сучасна модель господарювання територіальних 
громад вимагає нових управлінських підходів до 
процесу стратегічного планування майбутнього 
розвитку та стратегічної моделі управління загалом.  

Загальна мета розвитку населених пунктів полягає 
в покращенні соціально-економічних та екологічних 
умов урбанізованих територій, умов проживання та 
праці всіх їх мешканців. Такі зміни повинні 
ґрунтуватися на залученні нових, додаткових 

фінансови ресурсів з різноманітних джерел, 
прискоренні передачі та застосування досвіду та 
технологій, децентралізації повноважень, зміцненні 
місцевого потенціалу та партнерства державного й 
приватного секторів, а також громад в інтересах 
вдосконалення інфраструктури і соціальних послуг та 
забезпечення екологічнораціонального управління 
ними, широкій участі в процесі прийняття 
управлінських рішень громадських груп та 
організацій. 
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Аналіз досліджень і публікацій. У вітчизняній 
науці державне управління чимало праць присвячено 
вивченню питанням становлення та розвитку 
територіальної громади, проблемам організації та 
діяльності цього інституту в державі. Так, зазначені 
питання поставали предметом дослідження в наукових 
працях ряду вітчизняних вчених, таких як М. 
Баймуратов, О. Батанов, В. Кампо, В. Кравченко, М. 
Орзіх, В. Погорілко, Ю. Тихоміров, О. Фрицький та ін. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є визначення питання 
взаємодії органів влади різних ланок щодо процесу 
децентралізації на рівні територіальної громади та 
шляхи її подальшого розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження  
Функціонально-цільова активність, що є 

змістовним аспектом поняття громади, може бути 
дослідженою лише при застосуванні публічно-
правового підходу. Він тісно пов’язаний з вже 
зазначеними підходами. Застосовування публічно-
правового підходу дозволяє встановити місце і роль 
територіальної громади в системі місцевого 
самоврядування й організації публічної влади в 
цілому та вимагає розмежування її з іншими 
суб’єктами місцевого самоврядування. Територіальні 
громади виступають самостійним джерелом публічної 
недержавної (муніципальної) влади, і ця ідея 
покладена в основу усієї моделі місцевого 
самоврядування, що реалізується в Україні. Публічна 
влада територіальної громади, обмежуючись 
територією певного населеного пункту, поширюється 
на всіх осіб, що перебувають на цій території. Вона 
спрямовується на вирішення питань місцевого 
значення і реалізується територіальною громадою 
безпосередньо, а також через створені нею органи 
місцевого самоврядування на основі власної 
самостійної та достатньої матеріально-фінансової 
бази. Процесом реалізації належної громаді влади 
виступає специфічна форма управління, яка має 
характер самоврядування, тобто такого управління, 
суб’єкти і об’єкти якого співпадають. Самоврядна 
діяльність територіальної громади характеризується 
наявністю та власним змістом таких її елементів, як 
цілі, завдання, функції, компетенція, форми 
діяльності. Філософські та загальносоціальні основи 
теорії управління дають підстави визначити 
особливість територіальної громади – суб’єкта 
управління як такого, що, з одного боку, здійснює 
самодіяльність, саморегулювання та самоорганізацію, 
а з другого – перебуває у сфері упорядковуючого 
впливу з боку держави, виступаючи об’єктом 
зовнішнього стосовно нього управління. Ця 
особливість втілюється у підзаконному характері 
діяльності територіальної громади - вона реалізує 
своє право на здійснення місцевого самоврядування 
лише в межах Конституції та законів України[2]. 

Дублювання повноважень між місцевими 
державними адміністраціями та органами місцевого 
самоврядування на сьогоднішній день є однією з 
найважливіших проблем, що потребує якнайшвидшого 
вирішення. Вже декілька років в Україні йде розмова 
про необхідність чіткого розподілу повноважень, 

компетенції та відповідальності між вищевказаними 
органами, але реальних кроків поки ще немає. Для 
забезпечення якісного виконання органами місцевого 
самоврядування їх завдань необхідно надати їм 
відповідні повноваження. На сьогодні органи 
місцевого самоврядування не мають достатніх 
повноважень для повноцінної діяльності на своїй 
території. Тут мається на увазі спроможність 
самостійного прийняття рішень, їх реалізація, а також 
пошук необхідних ресурсів. У Європейській Хартії 
місцевого самоврядування це підкреслюється 
особливо. У ст. 4 п. 3 говориться про те, що здійснення 
державних повноважень, як прав ло, повинно 
покладатися на органи влади, найбільш близькі до 
громадян. Децентралізація владних повноважень (пер 
едача частки повноважень органів центральної влади на 
регіональний та місцевий рівень) є найкращим 
засобом забезпечення ефективного державного 
управління та якісного надання послуг населенню. 
Для цього є свої причини. По–перше, децентралізація 
повноважень дає можливість більшої гнучкості 
системи управління, більш швидкого реагування на 
зміни та врахування їх. По–друге, послуги населенню 
мають надаватися саме тими органами влади, що 
найбільш наближені до нього. По–третє, це сприяє 
більшому залученню населення до процесів 
управління та до процесу створення й надання послуг, 
до процесів прийняття управлінських рішень в цілому 
[4]. 

За останні декілька років було розроблено та 
прийнято низьку документів, що визначали як 
необхідність здійснення децентралізації, так і шляхи її 
досягнення. Так, у Концепції державної регіональної 
політики, що затверджена Указом Президента 
України від 25 травня 2001 р. № 341/2001, значна 
увага приділяється питанням децентралізації та 
деконцентрації повноважень центральних органів 
виконавчої влади й наданню більш широких 
повноважень органам місцевого самоврядування. 
Зазначається, що «оптимізація територіальної організації 
державної влади та місцевого самоврядування має 
забезпечити підвищення ефективності управління 
процесами розвитку регіонів шляхо удосконалення 
розподілу повноважень та функцій між територіальними 
підрозділами центральних органів виконавчої влади, 
місцевими державними адміністраціями та органами 
місцевого самоврядування з метою уникнення 
дублювання, спрощення системи управління, її 
фінансового забезпечення та економії бюджетних 
коштів». 

У Програмі державної підтримки розвитку 
місцевого самовря дування в Україні, що затверджена 
Указом Президента України від 30 серпня 2001 р.  
№ 749/2001 також окремо підкреслюється 
необхідність розмежування сфер відповідальності та 
компетенції органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування в сфері надання державних 
і громадських послуг. 

Одним із завдань адміністративної реформи в 
Україні має бути сприяння становленню та розвитку 
місцевого самоврядування на основі його чіткого 
функціонального розмежування з повноваженнями 
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виконавчої влади. У межах адміністративної реформи 
розглядається питання децентралізації управління. 
Необхідність децентралізації державної влади 
зумовлена тим, що вона не може бути досить 
ефективною, здійснюючись з центру. Сучасна 
ситуація в Україні дозволяє зробити висновок щодо 
необхідності введення додаткових повнова жень 
територіальним громадам. В Україні ще досі мають 
місце ситуації, коли економічно вигідні та 
опрацьовані регіональні проекти не одержують 
схвалення та дозволу на реалізацію у вищих 
інстанціях, незважаючи на те, що саме на місцевому 
рівні набагато краще видно як самі проблеми, так і 
оптимальні шляхи їх розв’язання. На сьогоднішній 
день вкрай важливо надати органам місцевого 
самоврядування більшу самостійність, але діяти вони 
повинні в рамках закону і нести відповідальність за 
свою діяльність. Це особливо підкреслюється в 
Європейській Хартії про місцеве самоврядування: 
«...під місцевим самоврядуванням розуміється право 
та дійсна спроможність органів місцевого 
самоврядування регламен" дотувати значну частину 
державних справ та керувати нею, діючи в рамках 
закону під свою відповідальність та в інтересах 
місцевого самоврядування...». У Законі України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» в ст. 79 «Про 
дострокове припинення повноважень...» не 
оговорюється можливість їх припинення як у разі 
невиконання, так і недостатнь" ого виконання, а 
також за бездіяльність. Цей факт не може не 
відбиватися на якості роботи цих органів та структур, 
а також їх посадових осіб [8].  

На погляд деяких учених, зокрема М. Баймуратова 
та О. Батанова, важливе значення має відігравати 
класифікація функцій територіальних громад відповідно 
до статусу адміністративно-територіальних одиниць, в 
межах яких здійснюють місцеве самоврядування певні 
локальні колективи. 

Відповідно до цього можна виділити функції 
територіальних громад сіл і селищ, функції 
територіальних громад міст (районного 
підпорядкування) і територіальних громад районів у 
містах (де вони створюються), а також функції 
територіальних громад міст обласного підпорядкування, 
міст Києва та Севастополя. На жаль, подібний поділ і 
групування функцій територіальних громад майже не 
відображений у спеціальній літературі. Складність 
проблеми щодо класифікації за даними критеріями 
полягає в тому, що комплекс функцій, які виконують 
"різнорівневі" територіальні громади, за своєю 
природою не розрізняється між собою, оскільки 
спрямовані на вирішення однакових питань — питань 
місцевого значення. Тобто за своєю сутністю, за 
об'єктами управлінського впливу вони тотожні. Проте, 
на думку авторів, чітке розмежування функцій 
територіальних громад, згідно з поділом території 
України на адміністративно-територіальні одиниці, 
відповідно до якого будується система державних 
органів і система місцевого самоврядування, стане на 
перешкоді втручання місцевих органів державної 
виконавчої влади та органів територіальних громад, 
що функціонують на вищих «поверхах» 
адміністративно-територіального устрою, у справи 

територіальної громади, яка функціонує на нижчому 
рівні адміністративно-територіального поділу, 
сприятиме цивілізованому співробітництву 
територіальних громад з іншими суб'єктами місцевої 
влади відповідності до принципів місцевого 
самоврядування[1, 13]. 

Таким чином, територіальні громади, реалізуючи 
право на місцеве самоврядування, здійснюють велике 
коло функцій технологічного характеру, що сприятиме 
ефективнішому вирішенню питань місцевого значення, 
які постають перед жителями певних територій. 

Характеристика основних напрямів і видів 
муніципальної діяльності жителів відповідних 
територій дозволяє дійти висновку, що комплекс 
функцій їхніх локальних колективів і спільнот утворює 
певну систему, елементи якої (окремі функції) 
спрямовані на вирішення окремих завдань місцевого 
значення, а в цілому вона (система функцій) має на 
меті здійснення територіальними громадами права на 
місцеве самоврядування.  

Критеріями виділення окремих функцій 
територіальних громад, їх класифікації і систематизації є 
об’єктивний характер комплексу завдань, вирішити які 
прагне місцеве самоврядування і предметна 
характеристика діяльності територіальних громад як 
первинних суб'єктів місцевого самоврядування. 
Наскільки багатогранні й різнопланові завдання, що 
постають перед місцевим самоврядуванням, настільки 
різноманітні за змістом і напрями діяльності 
територіальних громад, тобто їх функції. Діапазон 
функцій, здійснюваних територіальними громадами, 
дуже широкий. Систему цих функцій складають 
функції як аналогічні функціям держави, так і ті, що 
властиві виключно або переважно суб'єктам 
місцевого самоврядування (Рис. 1). 

Відповідні засади повноважень закладені у ст. 19 
Конституції України, згідно з якою органи місцевого 
самоврядування та їх посадові особи зобов'язані діяти 
лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, 
що передбачені Конституцією та Законами України, а 
також у ст. 71 Закону про місцеве самоврядування 
України, згідно з яким, територіальні громади, органи 
та посадові особи місцевого самоврядування 
самостійно реалізують надані їм повноваження [7]. 

Однак з метою ефективного розподілу праці по 
реалізації повноважень самоврядування, Конституція 
України застосовує принцип «безпосередньо» і 
«через».  

Стосовно цього принципу ч. З ст. 140 Конституції 
і п. 2 ст. 2 Закону про місцеве самоврядування 
передбачають три рівні асоціацій, органів і посадових 
осіб, які здійснюють місцеве самоврядування, а саме: 
територіальні громади базового рівня, які здійснюють 
надані їм повноваження безпосередньо; ради базового 
рівня та їх виконавчі органи, через які реалізуються 
повноваження самоврядування, і районні обласні ради 
(регіональний рівень самоврядування), які 
представляють інтереси територіальних громад сіл, 
селищ, міст. 

Деталізуються та конкретизуються повноваження 
місцевого самоврядування в Законі України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», в галузевому 
законодавстві та в інших правових актах.  
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Рис. 1 Компетенція місцевого самоврядування 

 
У сучасних дослідженнях з адміністративного права 

децентралізацію визначено як такий спосіб організації 
публічної влади в державі, за якого адміністративно-
територіальні одиниці або інші територіальні 
утворення мають право самостійно вирішувати 
питання місцевого значення і реалізувати власні 
завдання у межах, встановлених законодавством та під 
відповідальність уповноважених органів і посадових 
осіб, а втручання у їх діяльність може відбуватись 
винятково з метою нагляду за законністю в 
передбачених законом випадках і відповідних формах. 
Отож, особливістю таких визначень є новий підхід до 
розподілу і реалізації владних й інших 
адміністративних функцій, що передбачає відхід від 
ієрархічної системи управління й організації влади, 
високий рівень самостійності низки суб’єктів з 
одночасним обмеженням сфери нагляду та контролю 
за їх діяльністю. За децентралізованої моделі 

організації влади орган вищого рівня не може 
втручатися в діяльність органу нижчого рівня, не 
може здійснювати щодо нього управлінської 
діяльності та видавати накази чи розпорядження. 
Межі самоврядування органів, що виконують 
завдання на засадах децентралізації публічної 
адміністрації, визначаються заходами нагляду. При 
цьому нагляд і контроль застосовують винятково у 
випадках та у спосіб, передбачені законом [5, с. 73]. 

Специфічною формою децентралізації 
адміністративних функцій є делегування повноважень – 
наділення тимчасовими повноваженнями конкретних 
суб’єктів щодо прийняття рішень із чітко визначених 
питань у справах, що належать до компетенції 
уповноважуючого органу. При децентралізації влади 
делегування повноважень є конкретизованою 
системою виконання повноважень та відповідно 
реалізації публічних функцій на чітко окреслений 
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термін і з вказівкою на конкретного виконавця 
відповідного завдання. Метод делегування 
повноважень може бути реалізовано на різних рівнях 
адміністрації, а також всередині конкретного органу 
(від керівника – підлеглому). Делегування 
повноважень сприяє посиленню відповідальності, 
самостійності, підвищенню рівня кваліфікації, а 
також може застосовуватись адміністрацією як 
тимчасовий захід з експериментальною метою – перед 
децентралізацією певної функції на необмежений 
термін згідно із законодавством [6, с. 34]. 

Висновки  
Отже, перевагами та позитивними наслідками 

децентралізації є: 
 час і місце прийняття рішення відповідають 

очікуванням з боку громадськості (особи, колективу, 
громади тощо); 

 реалізація рішення відбувається за участі 
суб’єкта прийняття рішення або під його 
відповідальність; 

 завдяки оптимальній структурі управління 
спрощується система і процедура прийняття рішення; 

 прозорість і відкритість процедур прийняття 
рішення та процесу його реалізації, що призводить до 
підвищення ефективності адміністративної діяльності, 
виявлення помилок, джерел їх походження ; 

 період часу для надходження інформації з 
рівня виконавця на рівень прийняття рішення і 
навпаки ; 

 підвищення свідомості та загострення 
почуття відповідальності за здійснені заходи і 

прийняті рішення. Посадова особа в 
децентралізованій системі перестає бути безособовим 
елементом у незрозумілому їй апараті; 

 зміцнення інноваційного потенціалу при 
прийнятті владних рішень; 

 мінімізація бюрократизму. Зручність та 
відчуття безпеки і комфорту для фізичних і 
юридичних осіб; 

 взаємовідносини між особою та 
адміністрацією набувають ознак партнерства і 
породжують відчуття «спільної справи» в обох сторін; 

 звільнення керівництва від поточних справ, 
що посилює можливість зосередження керівної ланки 
на справах стратегічного значення, тощо; 

 гнучкість процесу виконання відповідних 
функцій, що дозволяє швидше пристосовуватися до 
зовнішніх чи внутрішніх змін; 

 підвищення ініціативності працівників 
нижчого рівня, більш повне та ефективне 
використання людського потенціалу, підвищення 
мотивації праці; 

 об’єктивна оцінка результатів прийнятих 
реалізованих рішень; 

 потенційна гнучкість щодо їх покращання, 
вдосконалення, виправлення помилок тощо; 

 територіальна децентралізація передбачає 
наближеність до споживача публічних послуг тощо. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩИН  
В УСЛОВИЯХ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ВЛАСТИ В УКРАИНЕ 

 
В статье раскрыты основные проблемы взаимодействия территориальных общин на локальном уровне. 

Сделан акцент на том что бы применение публично-правового подхода позволяет установить место и роль 
территориальной общины в системе местного самоуправления и организации публичной власти в целом и 
требует разграничения ее с другими субъектами местного самоуправления. Территориальные общины 
выступают самостоятельным источником публичной негосударственной (муниципальной) власти, и эта идея 
положена в основу всей модели местного самоуправления, который реализуется в Украине. Публичная власти 
территориальной общины, ограничиваясь территорией определенного населенного пункта, распространяется 
на всех лиц, находящихся на этой территории. Критериями выделения отдельных функций территориальных 
общин, их классификации и систематизации объективный характер комплекса задач, решить которые 
стремится местное самоуправление и предметная характеристика территориальных общин как первичных 
субъектов местного самоуправления. По децентрализованной модели организации власти орган высшего 
уровня не может вмешиваться в деятельность органа низшего уровня, не может осуществлять в отношении 
него управленческой деятельности и выдавать приказы или распоряжения. Границы самоуправления органов, 
выполняющих задачи на основе децентрализации публичной администрации, определяются мерами надзора. 
При этом надзор и контроль применяют исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных законом. 
Специфической формой децентрализации административных функций делегирование полномочий - наделение 
временными полномочиями конкретных субъектов по принятию решений по четко определенным вопросам по 
делам, относящимся к компетенции уполномоченного органа. 

Ключевые слова: местное самоуправление, децентрализация, территориальная община. 
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF LOCAL COMMUNITIES  

IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION OF POWER IN UKRAINЕ 
 

The article deals with the basic problems of the interaction of local communities at the local level. Emphasis on 
what would be the use of public rights-based approach makes it possible to establish the place and role of territorial 
communities in the local government system and the organization of public authorities in general, and it requires 
differentiation with other units of local self-government. Local communities were independent source of public non-
state (municipal) authorities, and this idea is the basis for all models of local self-government, which is being 
implemented in Ukraine. Public authorities of the territorial community, a certain limited area of the village, is 
applicable to all persons on the territory. The criteria for selection of individual functions of territorial communities, 
their classification and systematization of the objective nature of complex tasks, which aims to solve the local 
government and the objective characteristics of local communities as the primary subjects of local government. 
According to a decentralized model of organization of power higher authority can not interfere in the activities of 
lower-level body, can not be carried out in respect of his management activities and to give orders or instructions. The 
boundaries of government agencies that perform tasks based on the decentralization of public administration, 
determined by measures of supervision. In this case, the supervision and control is used only in the cases and in the 
manner prescribed by law. Specific form of decentralization of administrative functions delegated powers - powers 
allotted time specific subjects to take decisions on well-defined issues in cases falling within the competence of the 
authority. 

Keywords: local government, decentralization, territorial community. 
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МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ РЕАГУВАННЯ ОРГАНАМИ 

ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ З ПИТАНЬ ПОЖЕЖНОЇ  
ТА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ ДО СУБ’ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ НИМИ 
ЗАКОНОДАВСТВА В ДАНІЙ СФЕРІ. 

 
У статті наведено зміни в сфері державного управління пожежною та техногенною 

безпекою які привнесені введенням в дію Кодексу цивільного захисту України та 
змінами в деяких інших законодавчих актах. Розкрито питання застосування заходів 
реагування та запровадження якісно нового підходу до суб’єктів господарської 
діяльності (підприємств, організацій, об’єктів, тощо) для попередження виникнення 
пожеж та надзвичайних ситуацій техногенного характеру. Відповідно до  повноважень 
посадових осіб Державної служби України з надзвичайних ситуацій під час виконання 
завдань та функцій, визначено перелік підстав для застосування ними заходів 
реагування (повного або часткового зупинення роботи об’єктів до повного усунення 
порушень). Визначено позиції в законодавчих актах які містять протиріччя. Детально 
розкрито судовий порядок застосування заходів реагування, процедури підтвердження 
виконання (усунення) порушень та  скасування санкцій. 

Ключові слова: пожежна та техногенна небезпека, заходи попередження та 
реагування, усунення порушень, механізм державного управління. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді та 

її зв'язок з важливими науковими чи 
практичними завданнями. 

Процес вдосконалення правового регулювання 
адміністративних відносин між органами державного 
нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки та 
суб’єктами господарювання, проведення дерегуляції 
підприємницької діяльності, спрямованої на 
зменшення тиску з боку контролюючих органів на 
суб’єкти господарювання та з метою удосконалення 
законодавчої і нормативно-правової бази у даній 
сфері, призвів до запровадження якісно нового 
механізму застосування заходів реагування на 
порушення законодавства в сфері пожежної та 
техногенної безпеки, застосування виключно 
судового способу призупинення роботи підприємств, 
об’єктів, цехів, дільниць і т. д. [9]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій у яких 
започатковано роз’яснення даної проблеми, на які 
спирається автор. 

З 1 липня 2013 року введено в дію Кодекс 
цивільного захисту України (далі - Кодекс), 
прийнятий ще 2 жовтня 2012 року. З цієї дати також 
набули чинності зміни до Кодексу адміністративного 
судочинства України та до Закону «Про основні 
засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності» (далі - Закон про 
держконтроль) у частині правового регулювання 
нагляду за дотриманням пожежного та техногенного 
законодавства, а також порядку застосування санкцій.  

Зважаючи на суттєві зміни на законодавчому рівні 
в механізмі державного управління в даній сфері, 
вважаю за необхідне проаналізувати актуальні 
питання застосування санкцій за порушення вимог 
пожежної та техногенної безпеки. Окремо пропоную 
зупинитися на найбільш жорсткій для всіх суб’єктів 
господарювання санкції – повне або часткове 
призупинення роботи підприємств, об'єктів, окремих 
виробництв, цехів, дільниць, експлуатації машин, 
устаткування, транспортних засобів. 

Виділення невирішених раніше аспектів загальної 
проблеми, яким присвячується стаття. В статті 
піднімається питання впровадження виключно 
судового порядку призупинення роботи підприємств, 
цехів, дільниць при порушенні законодавства в сфері 
пожежної та техногенної безпеки. 

Формулювання мети статті. Проаналізувати зміни в 
механізмі застосування заходів реагування органами 
державного нагляду до об’єктів де виявлено грубі 
порушеннями законодавства з питань пожежної та 
техногенної безпеки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
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На сьогоднішній день функції держаного нагляду 
(контролю) за додержанням та виконанням вимог 
законодавства у сферах пожежної і техногенної 
безпеки, цивільного захисту, за діяльністю аварійно-
рятувальних служб здійснює Державна служба 
України з надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС 
України), реорганізована з Державної інспекції 
техногенної безпеки України (Указ Президента від 
24.12.2012 р. № 726/2012). Цей орган уповноважений 
здійснювати нагляд за дотриманням вимог 
законодавства шляхом проведення планових та 
позапланових перевірок суб'єктів господарювання  
[4; 5]. 

Проведення планових та позапланових перевірок 
регулюється Порядком проведення перевірок 
органами Державної інспекції техногенної безпеки 
України (наказ МНС України від 25.05.2012р., № 863) 
(далі - Порядок). Порядком передбачено, що за 
результатами проведення перевірки в разі виявлення 
порушень посадова особа територіального органу 
держнагляду складає Акт перевірки додержання 
(виконання) вимог законодавства у сферах пожежної 
та техногенної безпеки, цивільного захисту, контролю 
за діяльністю аварійно-рятувальних служб [6]. 

Заходи реагування у вигляді повне або часткове 
призупинення роботи підприємств, цехів, дільниць, 
тощо раніше застосовувались незважаючи на 
наявність або відсутність у суб’єкта господарювання 
зауважень або заперечень до Акта перевірки. 
Призупинення здійснювалося на підставі Постанови 
про застосування запобіжних заходів, що було 
передбачено Інструкцією про порядок та умови 
застосування органами державного пожежного 
нагляду запобіжних заходів, затвердженої наказом 
МНС України № 130 від 21.10.2004 р. (далі - 
Інструкція). Цій документ ставав підставою для 
застосування відповідних заходів попередження 
(повне або часткове призупинення роботи 
підприємств, цехів, дільниць, тощо), його складали 
від імені посадової особи контролюючого органу [7]. 

Однак цей Порядок, який на сьогодні є чинним, 
прямо суперечить положенням Кодексу в частині 
регулювання повноважень посадових осіб. 

Кодекс цивільного захисту в ст. 67 встановлює 
повноваження ДСНС України, серед яких виділимо 
наступні: 

1) звернення до адміністративного суду за 
застосуванням заходів реагування у вигляді повного 
або часткового зупинення до повного усунення 
порушень роботи підприємств, окремих виробництв, 
виробничих дільниць, експлуатації будівель, об'єктів, 
споруд, цехів, дільниць, а також машин, механізмів, 
устаткування, транспортних засобів, зупинення 
проведення робіт, у т. ч. будівельно-монтажних, 
випуску та реалізації пожежонебезпечної продукції, 
систем та засобів протипожежного захисту, надання 
послуг, якщо ці порушення створюють загрозу життю 
та / або здоров'ю людей; 

2) розгляд справ про адміністративні 
правопорушення, передбачені КпАП України: 

– порушення встановлених законодавством вимог 
пожежної безпеки (ст. 175), 

– невиконання приписів та постанов центрального 
органу виконавчої влади, який здійснює державний 
нагляд у сфері пожежної безпеки (ст. 188-8); 

3) залучення до адміністративної відповідальності 
винних посадових осіб та громадян і накладення 
стягнень; 

4) застосування адміністративно-господарських 
санкцій за порушення вимог законодавства з питань 
пожежної безпеки, наприклад, штраф, позбавлення 
ліцензії і т. д [3]. 

Зазначу, що на сьогодні Інструкція теж діє та не 
зазнала жодних змін, незважаючи на явні протиріччя з 
Кодексом. Незважаючи на це саме положення 
Кодексу, як акту вищої юридичної сили, на 
сьогоднішній день підлягають застосуванню до даних 
правовідносин. У свою чергу, Кодекс передбачає 
виключно судовий порядок застосування подібних 
заходів реагування, до того ж нова редакція Закону 
про держконтроль деталізувала процедуру.  

Таким чином, для призупинення роботи 
підприємства ДСНС України звертається з 
адміністративним позовом про застосування заходів 
реагування, ґрунтуючись на висновках акту перевірки 
інспектора. Відповідні зміни були внесені і до КАС 
України в частині встановлення підсудності подібних 
справ окружним адміністративним судам, а також 
порядку розгляду позовів про застосування заходів 
реагування. 

На сьогоднішній день призупинення роботи 
підприємства з ініціативи органів пожежного та 
техногенного нагляду можливе лише за рішенням 
суду. Згідно зі ст. 183-2 КАС України щодо справ про 
застосування заходів реагування передбачено 
скорочене провадження, в ході якого суддя розглядає 
справу одноособово без проведення судового 
засідання та виклику сторін, однак на розсуд суду 
розгляд справи може бути згідно із загальними 
правилами. Про відкриття скороченого провадження 
суд виносить ухвалу, копія якої разом з копією 
позовної заяви та додатків до нього невідкладно 
надсилається відповідачу (підприємству). У 
десятиденний строк з дня отримання ухвали 
відповідач може подати заперечення проти позову чи 
заяву про його визнання. Зазначу, що за правилами 
адміністративного судочинства функція  доведення 
лежить на суб'єкті владних повноважень, тобто на 
ДСНС України. Строки розгляду справи варіюються 
від 1 до 5 днів залежно від визнання позову 
відповідачем або наявності заперечень проти позову. 
За підсумками розгляду суд приймає постанову, яку 
може бути оскаржено в апеляційній інстанції. У свою 
чергу, рішення апеляційної інстанції є остаточним і 
оскарженню не підлягає [2].  

Згідно стаття 70 Кодексу, встановлено вичерпний 
перелік підстав для звернення до суду з вимогою 
призупинити роботу підприємства (наприклад, 
недотримання, порушення вимог пожежного 
законодавства, випуск вибухопожежонебезпечний і 
протипожежної продукції з порушенням стандартів і 
технічних умов і т. д.). У той же час п. 12 ч. 1 ст. 67 
Кодексу обумовлює, що такі порушення повинні 
створювати загрозу життю та/або здоров'ю громадян. 
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Раніше відповідно до пп. 6.3, 6.6 Інструкції підставою 
для призупинення роботи була існуюча загроза 
виникнення пожежі або аварії. Очевидно, що Кодекс 
звузив коло ситуацій, коли може бути застосовано 
даний захід реагування [3].  

Перелік підстав для призупинення роботи 
підприємства за ініціативою органу ДСНС України 
звузився. Досвід у подібних ситуаціях показує, що 
призупинення роботи підприємств, експлуатації 
приміщень, цехів і т. д. відбувається, як правило, 
шляхом відключення від джерел електроживлення з 
опечатуванням (опломбуванням) приладів 
відключення, щитової і вхідних дверей приміщення. 

Подібні заходи вкрай негативно позначаються на 
діяльності підприємства. У цьому зв'язку виникає 
питання про те, як скасувати санкцію у вигляді 
повного або часткового зупинення роботи, якщо все-
таки таке рішення було винесено адміністративним 
судом. До прийняття Кодексу для виправлення 
порушень необхідно було призупинити дію постанови 
інспектора (Державної інспекції техногенної безпеки 
України, до нього – Державного пожежного нагляду 
МНС України) про застосування забезпечувальних 
заходів відповідно до Інструкції. Для цього 
підприємство повинно було надати посадовій особі, 
яка винесла постанову, матеріали для підтвердження 
намірів усунути порушення. Підтверджувальними 
матеріалами могли послужити договори про 
виконання протипожежних робіт, проектно-
кошторисна документація, накази по підприємствах, 
плани усунення порушень із зазначенням конкретних 
термінів і виконавців і т. д. При цьому державні 
інспектори з пожежного та техногенного нагляду 
могли відмовити, якщо матеріали, необхідні для 
призупинення виконання постанови, були надані не в 
повному обсязі [8]. 

Зміни до КАС України стосуються і процедури 
скасування санкції у вигляді зупинення роботи 
підприємства. Так, якщо обставини, що стали підставою 
для застосування санкції, перестали існувати або усунені 
підприємством, що підтверджується відповідними 
доказами, у такому випадку суб’єкт господарювання має 
право подати заяву про скасування заходів реагування. 
Заява подається до адміністративного суду, який виніс 
рішення про застосування таких заходів. Заява підлягає 
одноосібного розгляду суддею з повідомленням осіб, які 
беруть участь у справі, протягом 5 днів з дня отримання 
заяви. За результатами розгляду заяви суд може 
винести ухвалу про задоволення заяви чи відмову в 
задоволенні, яке не підлягає оскарженню. Причому 
відмова не перешкоджає повторному зверненню з 
такою заявою. 

Процедура підтвердження обґрунтованості 
здійснюється в порядку ст. 183-6 КАС України, яка 
також набрала чинності з 1 липня 2013 року. 
Обов’язковою умовою є наявність прямої норми в 
законі про обов'язкове підтвердження санкції в 
судовому порядку. Згідно зі ст. 183-6 КАС України 
позовна заява має бути подана не пізніше наступного 
дня після прийняття органом ДСНС України  
відповідного акта. У разі відкриття провадження у 
справі його розгляд здійснюється протягом 5 робочих 
днів з обов'язковим викликом сторін. Рішення 
оформляється у вигляді постанови суду, яке в той же 
день надсилається сторонам (для цієї мети КАС 
України передбачає факс, електронну пошту, кур'єра 
та інші технічні засоби зв'язку). Постанова може бути 
оскаржена протягом 3 днів з дня її винесення, а строк 
розгляду скарги в суді апеляційної інстанції становить 
не більше 3 днів. Якщо після винесення ухвали 
порушення були усунені, підприємство має право 
звернутися до суду з заявою про скасування санкцій з 
додатком підтверджуючих документів. Така заява 
підлягає розгляду з повідомленням сторін протягом 5 
робочих днів з дня її отримання судом і оформляється 
відповідним визначенням, яке оскарженню не 
підлягає [1; 2]. 

Висновки. З введенням в дію Кодексу цивільного 
захисту впроваджується якісно новий підхід до 
застосування заходів реагування за порушення 
пожежного та техногенного законодавства. 
Запроваджується виключно судовий спосіб 
призупинення роботи підприємств, цехів, дільниць і т. 
д., а також підтвердження застосування інших заходів 
реагування по відношенню до об’єктів. Разом з 
Кодексом набули чинності зміни до КАС України і 
Закон про держконтроль, проте на сьогоднішній день 
залишаються чинними інші акти, що суперечать 
положенням Кодексу. 

Таким чином, єдиною підставою для 
призупинення роботи (виробництво, виготовлення, 
надання послуг, реалізація продукції і т. д.) є рішення 
адміністративного суду. 

Перспективи подальших досліджень у даному 
напрямку. Перспективним напрямком дослідження в 
сфері державного управління пожежною та 
техногенною безпекою вважаю впровадження та 
поширення законодавчого нововведення, підготовка 
пропозицій для скасування застарілих законодавчих 
актів, що на сьогоднішній день суперечать існуючим 
правовим нормам в даній сфері державного 
управління, впровадження позитивного досвіду інших 
держав. 
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МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР РЕАГИРОВАНИЯ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ПО ВОПРОСАМ ПОЖАРНОЙ И ТЕХНОГЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ К СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ИМИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ДАННОЙ СФЕРЕ 

 
В статье приведены изменения в сфере государственного управления пожарной и техногенной 

безопасностью которые привнесены введением в действие Кодекса гражданской защиты Украины и 
изменениями в других законодательных актах. Раскрыты вопросы применения мер реагирования и внедрение 
качественно нового подхода к субъектам хозяйственной деятельности (предприятий, организаций, объектов и 
т.д.) для предупреждения возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций техногенного характера. В 
соответствии с полномочиями должностных лиц Государственной службы Украины по чрезвычайным 
ситуациям во время выполнения задач и функций, определен перечень оснований для применения ими мер 
реагирования (полного или частичного приостановления работы объектов до полного устранения нарушений). 
Определены позиции в законодательных актах содержащие противоречия. Подробно раскрыты судебный 
порядок применения мер реагирования, процедуры подтверждения выполнения (устранение) нарушений и 
отмены санкций. 

Ключевые слова: пожарная и техногенная опасность, меры предупреждения и реагирования, устранения 
нарушений, механизм государственного управления. 
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THE MECHANISM OF GOVERNANCE APPLICATION RESPONSE BY PUBLIC OVERSIGHT  

ON FIRE AND TECHNOLOGICAL SECURITY TO BUSINESSES  
FOR VIOLATION OF LEGISLATION IN THIS AREA 

 
The article presents the changes in the management of technical security and fire that brought about the 

introduction of the Code of Civil Defense of Ukraine and changes in other legislative acts. Solved question applying 
response and introduce a qualitatively new approach to objects (companies , organizations, etc.) for the prevention of 
fires and emergencies emergencies . Defined responsibilities of officers of the State Service of Ukraine of 
Emergencies in the performance of their tasks and functions defined list of reasons for their use of response (for full 
or partial suspension of operation of facilities for the complete elimination of violations) . Established a list of 
questions in the laws that knead contradiction. Details Revealed court order application responses , evidence of the 
procedure (removal ) and the lifting of sanctions violations. 

Keywords: fire and manmade danger, warning and response measures, corrective measures, governance 
mechanism. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК 
СИСТЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ 

 
На сучасному етапі становлення України необхідним стає забезпечення 

системності, цілісності, збалансованості, внутрішньої консолідації, адаптивності і 
стійкості її регіонів, що зумовлює необхідність вдосконалення методологічних основ 
державного управління регіональним розвитком. В статті, поряд із 
загальноприйнятим розмежуванням структурної, функціональної і процесної 
підсистемами, з позицій системного підходу у внутрішньому середовищі сформованих 
систем управління виділено такі підсистеми, тісно взаємопов'язані між собою: 
ментально-спадкову; інституційну; імітаційну; ресурсну; технологічну (процедурну); 
когнітивну; компетентнісну; творчу; культурну. Запропонована сутнісно-змістовна 
модель сукупності підсистем сучасної управлінської структури (уряду, міністерств, 
департаментів, комітетів, управлінь, відділів). Розглянуто організаційно-
інституційний розвиток як інтеграційна взаємодія та реалізація організаційних, 
структурних та інституціональних (формальних і неформальних) аспектів, зв'язків, 
способів і інструментів оновлення діяльності управлінських структур, що включає 
створення організаційної культури, підвищення компетентності, когнитивності, 
креативності керівників і фахівців, які забезпечують інноваційний розвиток системи 
управління регіоном в сучасних умовах модернізації економіки. Відмічено, що соціально-
економічне благополуччя конкретного регіону буде визначатися новим рівнем якості 
регіонального управління, під яким, на погляд автора, слід розуміти розробку і 
застосування ефективних інститутів, структур, механізмів, інструментів і 
технологій управління, що забезпечують зростання конкурентоспроможності регіону 
та результативне підвищення якості життя населення. Доведено, що в рамках 
назрілих організаційно-інституційних змін вимагається обґрунтований концептуальний 
підхід до формування сучасної організаційної культури, розвитку людей, зайнятих в 
системі регіонального управління, активізації інтелектуального капіталу системи 
управління регіоном. Саме завдяки тісному взаємозв'язку найважливіших компонентів 
інтелектуального капіталу: людського, соціального та організаційного, виникають 
компетентність, когнітивність і динамічні здібності системи управління. З’ясовані 
основні причини, які в сучасних умовах життєдіяльності та розвитку регіонального 
співтовариства, диктують необхідність децентралізації ряду управлінських функцій і 
делегування обов'язків на більш нижчі рівні управління. Це робить доцільним оновлення 
побудови органів регіонального управління, яка приведе до зменшення чисельності 
працівників державного апарату, скорочення витрат, підвищення оперативності, 
гнучкості, адаптивності, якості управлінських рішень і дій, що благотворно відіб'ється 
на соціально-економічних процесах в регіоні. 

Ключові слова: управління; регіон; організаційно-інституційний розвиток; сутнісно-
змістовна модель; методологія. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. На 

сучасному етапі розвитку країни необхідним стає 
забезпечення системності, цілісності, збалансованості, 
внутрішньої консолідації, адаптивності і стійкості 
регіонів. У регіоні повинні бути збалансовані  
всі компоненти специфічного відтворювального 
потенціалу – економічного, природно-ресурсного, 
наукового, соціального, екологічного.  

Очевидно, що на етапі модернізації високі темпи 
економічного зростання в регіонах в найближчому 
майбутньому можливі лише на базі структурних 
зрушень, диверсифікації регіонального господарства, 
ослаблення залежності від експорту природних 
ресурсів, кластеризації конкурентоспроможних видів 
діяльності, формування інноваційної моделі 
економіки та ефективної регіональної політики.  
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Існуюча система управління регіоном включає в 
себе безліч структурних елементів, різноманітних 
функцій, значне число процесів, входів і виходів 
різних інформаційних ресурсів та організаційно-
розпорядчої документації, а також динамічну 
сукупність зв’язків і відносин, що складно 
переплітаються між собою, призводять до того, що 
зміни в одних елементах або частинах системи 
тягнуть за собою зміни в інших.  

Все це зумовлює необхідність вивчення та 
вдосконалення взаємодії вказаних складових, 
обґрунтування методологічних основ розвитку 
системи управління регіонів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Відповідні аспекти висвітлено в працях провідних 
вітчизняних та зарубіжних учених у галузі 
державного управління: Г. Атаманчука [1],  
В. Бакуменка [2], А. Балашова [3], В. Воротіна [5],  
М. Латиніна [4], В. Малікова [8], Н Нижника [10],  
О. Половцева [11], Т. Поспєлової [12], Ю. Ульянченка 
[13] та багатьох інших. Віддаючи належне їх 
науковому доробку, слід зауважити, що дослідження 
за цією тематикою не втрачають своєї актуальності як 
у світі, так і в Україні. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання).  Метою статті є дослідження та 
обґрунтування сучасних підходів щодо 
вдосконалення методологічних основ організаційно-
інституційного розвитку системи управління регіонів, 
розроблення сутнісно-змістовної моделі сукупності 
підсистем управлінської структури (уряду, 
міністерств, департаментів, комітетів, управлінь, 
відділів). 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасних умовах України пріоритетними стають 

завдання забезпечення гнучкості та адаптивності 
регіонального господарства, формування здібності 
економічних агентів швидко і адекватно реагувати на 
виклики часу, в тому числі і на кризові явища, і 
створювати стійкість. На місце концентрації ресурсів 
приходить адаптивність в якості ключового орієнтира 
регіонального управління. Головним фактором 
соціально-економічного розвитку регіону має стати не 
наявність ресурсів, а ефективність їх використання, 
оскільки саме це згодом здатне буде привести до 
ефективної реалізації власного потенціалу, сталого 
входження у світові господарські зв'язки, 
прискореного зростання ВРП, і підвищення якості 
життя населення.  

Стійкість характеризує стан системи по реакції на 
зовнішні впливи, тобто здатність підтримувати 
намічений режим функціонування системи, 
незважаючи на обурення, що впливають на неї. 
Причому більш стійким є такий стан системи, який 
при рівних за силою зовнішніх впливах і внутрішніх 
змінах схильний до менших зрушень, відхилень від 
колишнього положення. Умовою володіння стійкістю 
до зовнішніх впливів є внутрішні властивості самої 
системи, тобто основа стійкості закладена всередині 
її., тому для того щоб підвищити стійкість системи 
або його властивості до впливу різних факторів, 
необхідно, насамперед, удосконалювати саму систему 

зсередини, підсилюючи і адаптуючи взаємозв'язки і 
процеси між її елементами (компонентами). Це 
означає, що для створення стійкості регіональної 
системи слід зміцнювати її внутрішні зв'язки, 
пропорції, відтворювальний потенціал, а щодо 
системи управління регіоном – якісним чином 
вдосконалювати всі компоненти і взаємодію між 
ними.  

Найважливішою властивістю будь-якої 
економічної чи організаційно-управлінської системи є 
адаптивність. Чим вище адаптивність, тим більша 
досягається ефективність (за інших рівних умов) в 
довгостроковому періоді. Треба мати на увазі при 
цьому, що адаптаційні властивості економіки регіону 
є як умовою, так і результатом дієвого 
функціонування системи управління.  

Для вироблення наукових положень щодо 
розвитку системи регіонального управління найбільш 
логічним і перспективним з методологічної точки 
зору вважаємо еволюційний підхід, у рамках якого 
соціально-економічні системи розглядаються як 
складні і відкриті. На основі цього підходу можливо 
якомога точніше відтворювати досліджувану систему, 
щоб зрозуміти, що ж насправді відбувається за 
межами її емпіричного рівня. Надзвичайно важливо, 
що головна мета еволюційного підходу полягає в 
фундаментальному розумінні дійсності, виявленні 
реальних механізмів, які знаходяться на найбільш 
глибоких системних рівнях. 

Ключовими ідеями еволюційної теорії науковці 
виділяють наступні: різноманітність як невід'ємна 
властивість соціально-економічної системи; спадковість, 
що виражається в наступності (структур, функцій, 
поведінки); мінливість, що характеризується 
можливістю змін - як пошуків нових більш 
ефективних рутин, що породжують різні мутації; 
адекватне інституційне середовище; економічний 
відбір найбільш пристосованих і ефективних агентів в 
середовищі, що змінюється [7]. Еволюційна теорія 
зарекомендувала себе в різних областях економічної 
науки як найбільш адекватна і результативна, 
особливо щодо складних соціально-економічних 
систем. Причому в її межах можливо не тільки 
розуміння і пояснення функціонування складної 
системи, а й визначення природно назрілих змін у 
процесі розвитку, що відбувається 

З точки зору еволюційної теорії система 
управління регіоном є складною системою, до якої 
застосовані загальні характеристики складних систем, 
а також особливості їх прояву.  

Деякі дослідники виділяють наступні характерні 
властивості складних систем: відкритість системи; 
багаторівневість; нелінійність взаємодії елементів 
системи; динамічна природа поведінки; стохастична 
поведінка системи; залежність від попереднього 
розвитку і від початкових умов системи; 
гетерогенність елементів; наявність процесів, що самі 
підтримуються в різних станах та інші [15; 16].  

У практично діючій системі управління існують 
різні функціональні області дій: організаційна; 
прогностична, економічна; інформаційна; нормативно-
правова; кадрова; фінансова; інвестиційна; бюджетна; 
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майнова; інші, які пронизують всі структурні одиниці, 
але мають в них різну значимість і ступінь прояву. У 
практичній діяльності система управління регіоном є 
процесною системою, у зв'язку з чим її ключовим 
завданням є гармонізація функцій, відносин, стану та 
взаємодії всіх структурних складових з точки зору 
внутрішньої узгодженості змісту системи в цілому. Це 
обумовлює необхідність системно-структурного, 
системно-функціонального і системно-процесного її 
вивчення (аналізу, синтезу, обґрунтування, пояснення) і 
виявлення глибинних, кореневих передумов і явищ 
розвитку на основі системного підходу. 

На основі вивчення різних теоретичних концепцій 
і парадигм автор вважає, що в якості однієї з основ 
наукової бази розвитку системи управління регіоном 
слід залучити системно-інтеграційний підхід. В 
теперішній час системно-інтеграційна теорія, 
заснована на системній парадигмі, недостатньо 
застосовується дослідниками для регіонального рівня, 
в тому числі - системи управління регіоном. 

Вивчення практики життєдіяльності систем 
управління соціально-економічним розвитком на рівні 
регіону (місцевих державних адміністрацій) дозволяє 
виділити ряд особливостей їх системних 
характеристик, до яких відносяться: 

1) розмитість, нечіткість цілей; 
2) жорстка ієрархічність рівнів, структур, посад; 
3) слабкі взаємозв'язки та взаємодії між 

структурними одиницями центрального та 
регіонального рівнів (міністерствами, департаментами, 
комітетами, управліннями, відділами); 

4) детальна регламентація процесів, процедур, 
заходів; 

5) відносна самостійність структурних одиниць 
центрального та регіонального рівнів (міністерств, 
департаментів, комітетів, управлінь, відділів); 

6) непрозорість діяльності (внутрішніх процесів, 
інформації, якості виконання функцій, кадрових 
рішень) для громадськості; 

7) слабка динамізація діяльності, малорухливість 
процесів вдосконалення, низька здатність до 
саморозвитку; 

8) бюрократична організаційна культура; 
9) низька адаптаційність і гнучкість; 
10) можливість багатокритеріальних оцінок 

ефективності як окремих ланок, так і системи в 
цілому. 

Вказані характерні властивості пов'язані з 
сутнісно-змістовними основами життєдіяльності 
систем управління регіональним розвитком. 

Поряд із загальноприйнятим розмежуванням 
структурної, функціональної і процесної підсистемами, з 
позицій системного підходу у внутрішньому 
середовищі (організмі) сформованих систем 
управління можна виділити ще кілька найважливіших 
глибинних підсистем, тісно взаємопов'язаних між 
собою: ментально-спадкову; інституційну; імітаційну; 
ресурсну; технологічну (процедурну); когнітивну; 
компетентнісну; творчу; культурну. Якщо ці 
підсистеми розташувати у вигляді піраміди, то згідно 
з дослідженнями автора, в фундаменті його 
перебуватимуть три підсистеми (ментально-спадкова, 

імітаційна, інституційна), які, власне кажучи, 
превалюють, надають найбільш значний вплив на 
функціонування всієї системи. При цьому велику роль 
грають ще дві підсистеми: ресурсна, технологічна 
(процедурна). І, нарешті, менше значення в даний час 
мають компетентнісна, творча і культурна 
підсистеми. Таке співвідношення підсистем 
характерно і для різних управлінських структур 
(міністерств, департаментів, комітетів, управлінь, 
відділів) у системі регіонального управління. 

Авторські дослідження показують, що саме 
недооцінка компетентнісних, творчих і культурних 
аспектів у системі регіонального управління є 
найважливішою причиною слабкого рівня 
професіоналізму та ефективного здійснення 
управлінських функцій. У зв'язку з цим і потрібно 
переорієнтація сутнісно-змістовних елементів у 
розглянутій системі управління. 

Для того щоб забезпечити якісний розвиток всієї 
системи управління регіоном і її управлінських ланок 
необхідно більшу увагу приділяти компетентнісним, 
творчим і культурним процесам, явищам, тенденціям, 
а не – історично спадковим та імітаційним настроям і 
моделям. У такій постановці побудова підсистем 
прийме принципово інший вигляд, у фундаменті 
життєдіяльності та розвитку розглянутої системи 
управління будуть перебувати інституційна, 
культурна, когнітивна, компетентнісна складові, які 
покликані стати ключовими, бути здатні формувати 
сучасний розвиток, створювати і реалізувати 
стратегічні задуми і рішення, на основі яких 
отримають вдосконалення ресурсна і процедурна 
підсистеми. 

Для розвитку системи управління регіоном буде 
потрібно, перш за все, формування відповідної 
організаційної культури (вільної від бюрократії, 
клановості, чиношанування, низькопоклонства, 
особистої відданості керівництву, корупції та інші 
вади); створення ефективної когнітивної підсистеми, 
що утворює сукупність знань і умов пізнавальної 
діяльності; забезпечення зростання компетентності та 
творчості з тим, щоб запанувало креативне мислення. 

Становлення такої ідеологічної платформи 
означатиме що перспективність, результативність та 
ефективність управління забезпечується носіями 
компетенції та організаційних здібностей - творчими 
діловими державними службовцями - керівниками та 
фахівцями системи управління, рішення і дії яких 
багато в чому визначають шляхи, швидкість і якість 
регіонального розвитку. 

У системі управління регіоном прийняті рішення, 
як відомо, можна класифікувати таким чином: рутинні 
(поточні, повсякденні), що пов'язані із загальними 
відомими процедурами; тактичні (оперативні), що 
викликані якими-небудь відхиленнями і потребують 
коригувальних дій; стратегічні (перспективні). Всі вони 
важливі з точки зору життєдіяльності та 
безперебійного функціонування системи управління. 
Однак, з точки зору розвитку, як самої системи 
управління так і подальшого регіонального розвитку, 
найбільш важливими і водночас складними є рішення 
стратегічного характеру. 
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Тому вищевказані підсистеми, які грають 
фундаментальну роль в сучасній системі управління, 
мають виключне значення для регіонального 
розвитку. 

 На основі проведених обґрунтувань в контексті 
системно-інтеграційного підходу автором 
пропонується сутнісно-змістовна модель сукупності 
підсистем сучасної управлінської структури (уряду, 
міністерств, департаментів, комітетів, управлінь, 
відділів), яка представлена на рис.1. 

Важливо усвідомлювати і враховувати що кожна з 
позначених підсистеміснує і виявляється не 
ізольовано, а в тісному переплетенні з іншими від 
взаємопроникнення і неподільності. Тим самим 
створюється складна інтегрована сукупність, яка 
утворює систему, що володіє синергетичними 
властивостями і здатна забезпечити стратегічний 
розвиток регіону. По суті справи йдеться про 
стратегічну інтеграцію всіх підсистем управління та 
організаційно-інституціональний підхід для 
забезпечення перспективного розвитку регіону.  

Україна сьогодні стоїть на порозі переходу до 
економіки знань. В останні роки часто вживається 
судження про постіндустріальне суспільство, як 
суспільство інформаційне. Звичайно ж, інформація є 
важливим ресурсом, але не визначальною ознакою, 
оскільки інформація – це форма існування і прояву 
того багатства, яке становить сутнісний зміст нового 

суспільства, іменованого знаннями. Знання та 
інформація тісно переплітаються і взаємопроникають: 
інформація часто служить джерелом нового знання, і 
знання передаються здебільшого за допомогою тієї чи 
іншої інформації. Проте, це різні категорії [14]. 
Знання невіддільні від людської свідомості і є 
особливою формою розумової діяльності людини 
щодо проникнення його в суть явищ, подій, процесів і 
фактів навколишнього світу. Сьогодні колосальний 
обсяг накопичених людством знань існує головним 
чином у вигляді величезних масивів і потоків 
інформації, яка обробляється і використовується 
допомогою інформаційно-комунікаційних технологій 
та відповідних коштів. І цими знаннями треба вміти 
користуватися. Світова практика свідчить, що саме 
знання, інтелектуальний капітал стають потужним 
каталізатором науково-технологічного, економічного 
розвитку, підвищення конкурентоспроможності 
різних організацій. Звідси - нові вимоги до 
управління. У наші дні, за оцінкою професора Б. 
Мільнера: «Формування стратегій організацій 
ґрунтується на нових функціях управління, які 
включають акумулювання інтелектуального капіталу, 
поширення наявної інформації та досвіду, створення 
передумов для передачі і засвоєння знань» [9, с. 133]. 
Це має безпосереднє відношення і до сфері 
державного управління, в тому числі і регіонального 
управління. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Сутнісно-змістовна системно-інтеграційна модель органів державного управління розвитком регіону 

В системі регіонального управління сильно 
недооціненими поки залишаються компетенції 
співробітників, під якими розуміються знання, досвід, 
навички, поведінка, критичні для досягнення 

стратегічних результатів роботи організації.  
Сучасна управлінська думка сьогодні все більш 

ґрунтується на переконанні, що в нинішніх умовах 
економіка регіону може досягти конкурентних 
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переваг і високої ефективності за допомогою більшої 
адаптивності і гнучкості шляхом залучення до органів 
управління і збереження талановитих працівників, 
чия база знань, компетенції і творчості постійно 
розширюється і, тим самим, підвищується 
інтелектуальний рівень управлінської системи. Саме 
унікальні таланти співробітників, що включають 
високу ефективність, гнучкість, творчість, 
інноваційну активність, вміння якісно виконувати 
управлінські функції і надавати державні послуги, 
стають цінним внеском у розвиток регіонального 
управління. Одночасно перетворюється організаційна 
культура в управлінських структурах, благотворно 
впливаючи на соціально-психологічну та ділову 
атмосферу в системі управління.  

На сучасному етапі розвитку регіонального 
управління досить чітко проглядається тенденція 
зміни стереотипів впливу на економіку, який 
виражався в адміністративному впливі на 
підприємства, фірми, компанії щодо ряду майнових, 
соціальних, екологічних, інвестиційних та інших 
питань.  

Традиційна парадигма регіонального управління 
передбачає підрозділ системи на два класи - суб'єкта 
управління і об'єкта управління і ґрунтується на 
координації, регулюванні, стимулюванні та 
адмініструванні відносно різних господарюючих 
структур з метою забезпечення сталого 
функціонування економічної системи.  

Однак економічне і суспільне середовище, що 
оновлюється, диктує нові умови взаємодії суб'єктів і 
об'єктів управління. Роль системи управління, і, перш 
за все, органів управління, стає якісно іншою. 
Суб'єкти управління, будучи схильні культурним і 
творчим змінам, враховуючи природу процесів в 
системі управління, будуть здатні не примушувати 
економіку до переходу в прогресивний стан, а 
формувати сприятливі умови для того, щоб вона 
досягла нового стану природним чином. При цьому 
представники об'єктів управління (підприємств, 
галузей, сфер діяльності, підприємців, населення) 
залучаються до різних процесів управління. Тим 
самим, регіональне співтовариство з об'єкта 
управління здатне перетворитися на активного 
учасника в системі управління регіоном. Поки ж 
позначене явище не набуло широкого втілення. 

В ході дослідження сучасних підходів щодо 
вдосконалення методологічних основ системи 
управління регіонів розглянуто організаційно-
інституційний розвиток, як інтеграційна взаємодія та 
реалізація організаційних, структурних та 
інституціональних (формальних і неформальних) 
аспектів, зв'язків, способів і інструментів оновлення 
діяльності управлінських структур, яка включає 
створення особливої організаційної культури, 
підвищення компетентності, когнитивності, 
креативності керівників і фахівців, що забезпечують 
інноваційний розвиток системи управління регіоном в 
умовах модернізації економіки. В даному контексті 
дуже важливою буде опора на концепцію управління 
людськими ресурсами, яка зародилася і 
використовується в західних країнах. Ця концепція є 

більш просунутою в порівнянні з широко поширеним 
і вживаним в нашій країні теоретичним і практичним 
поняттям «управління персоналом». 

До того ж у державних організаціях і установах, 
практика управління персоналом, що склалася 
знаходиться на низькому рівні. Це має пряме 
відношення до різних управлінських структур як на 
центральному, так і на регіональному рівні (уряду, 
міністерствам, відомствам, департаментам, 
адміністраціям), в яких відсутні служби з управління 
персоналом (і майже втрачені такі поняття як кадрова 
політика, економічні та соціально-психологічні 
методи управління співробітниками, розвиток 
працівників тощо). Існують тільки відділи кадрів, які 
оформляють прийом, переводи, звільнення 
працівників і виконують загальні найпростіші кадрові 
процедури. Тому в рамках назрілих організаційно-
інституційних змін вимагається обґрунтований 
концептуальний підхід до розвитку людей, зайнятих в 
системі регіонального управління. Не менш 
актуальною є задача підвищення компетентності 
керівників і фахівців у системі стратегічного 
управління розвитком регіону, для вирішення якої 
потрібен відповідний організаційно-методичний 
підхід. У зв'язку з цим, надзвичайно важливим в 
сучасних умовах стає активізація інтелектуального 
капіталу системи управління регіоном. 

Соціально-економічне благополуччя конкретного 
регіону в найближчій і далекій перспективі буде 
визначатися в значній мірі якістю управління, 
ефективним використанням прогресивних методів, 
технологій, досягнень сучасного менеджменту. 
Застосування нових технологій та інструментарію 
управління регіоном вимагає систематичного 
оновлення знань та підвищення кваліфікації 
управлінського персоналу, використання сучасних 
інформаційно-комунікаційних систем. Для цього 
необхідно як залучення свіжих сил - керівників і 
аналітиків нового формату мислення, так і 
перенавчання наявних співробітників, постійні 
вкладення в людський капітал, зростання якості 
людського потенціалу регіональних урядів і 
адміністрацій. Основна ідея підвищення якості 
регіонального управління полягає в створенні умов 
різнобічного прогресивного розвитку населення, 
всього регіонального співтовариства. Якість 
регіонального управління – це системна 
характеристика діяльності органів виконавчої влади 
та посадових осіб усіх рангів і рівнів. Вона 
оцінюється щодо громадської значущості цілей і 
планованих результатів з точки зору повноти та 
ефективності їх досягнення в заданих ресурсних, 
часових, масштабних і інших параметрах. Якість 
регіонального управління в сучасному поданні, це 
головним чином професійні здібності, знання, вміння 
та кваліфіковані дії керівників і фахівців органів 
управління щодо ефективної організації взаємодії всіх 
категорій населення, підприємницьких, громадських, 
державних та муніципальних структур щодо 
досягнення, насамперед стратегічних цілей і задумів з 
розвитку регіону, які створюють нову якість 
життєдіяльності людей. Тим самим, зростання якості 
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життя населення багато в чому залежить від 
підвищення якості регіонального управління.  

Під терміном «новий рівень якості регіонального 
управління», на погляд автора, слід розуміти розробку 
і застосування ефективних інститутів, структур, 
механізмів, інструментів і технологій управління, які 
забезпечують зростання конкурентоспроможності 
регіону та результативне підвищення якості життя 
населення. 

При цьому система регіонального управління 
повинна стати професійної, творчої, відповідальної, 
підзвітної, заснованої виключно на інституційних 
засадах і особистих якостях державних службовців, 
що володіє інноваційними властивостями і має високу 
оцінку з боку громадян і ділових кіл.  

Важливим і відмітним, на нашу думку, є те, що 
концепція управління людськими ресурсами 
припускає охоплення широких аспектів 
організаційного розвитку, здійснення прогресивних 
змін, прагнення до активізації гнучких підходів, 
освоєння нових методів управління, динамізації 
практичної діяльності. Тим самим виникає 
необхідність створення особливої організаційної 
культури, покликаної стимулювати творчість і 
благоприятствовать співпраці, поліпшенню взаємин, 
підвищенню продуктивності та якості роботи, всіляко 
сприяє інноваційної активності. Це особливо цінно в 
умовах освоєння інноваційного типу управління 
регіоном). 

Певне значення у формуванні нової якості 
управління регіоном покликаний зіграти розвиток 
організаційної культури в самій системі управління. 
Аналіз різних формулювань і ознак дозволяє 
визначити, що організаційна культура являє собою 
певну сукупність цінностей, норм, переконань і 
установок, що формують поведінку, відносини, дії 
людей і характеризує принципи і правила їх 
спілкування і співпраці в процесах життєдіяльності та 
розвитку конкретної системи.  

Формування сучасної організаційної культури 
буде сприяти розвитку та активізації інтелектуального 
капіталу системи регіонального управління. Останній 
розглядається як сукупність трьох складових: 1) 
людського капіталу (знання, вміння, розумові і творчі 
здібності, культура, здоров'я держслужбовців), 2) 
соціального капіталу (запаси, зберігання, акумуляція, 
перетворення, передача, переміщення знань, що 
виникають в результаті мережевих комунікацій, 
взаємовідносин всередині системи); 3) організаційного 
капіталу (інституалізоване знання, яким володіє система, 
що закладене в базах даних, інструкціях, правилах, 
стандартах виконання процедур, регламентах, 
методиках, управлінських технологіях).  

Завдяки тісному взаємозв'язку зазначених 
найважливіших компонентів виникають 
компетентність, когнітивність і динамічні здібності 
системи управління. Під динамічними здібностями 
системи управління тут розуміється її здатність 
збільшувати, оновлювати, перетворювати, адаптувати 
та активізувати свою когнітивність та компетенції для 
пристосування до нових умов на основі розпізнавання 
та використання можливостей, створюваних 

швидкоплинним середовищем з метою підвищення 
ефективності діяльності та інноваційного розвитку. 
Взаємопов'язана сукупність вище означених 
складових породжує креативність системи (стратегій, 
проектів, рішень, діяльності).  

Важливо відзначити, що розвиток інтелектуального 
капіталу, компетенції, когнітивності, динамічних 
здібностей і креативності системи регіонального 
управління буде надавати прогресивне вплив на її 
організаційну культуру, надаючи їй інноваційний 
характер. У свою чергу формування інноваційної 
організаційної культури стане служити інституційної 
підтримкою освоєння і переходу до інноваційного 
управління регіоном, який передбачає стратегічний 
розвиток людських ресурсів у системі управління. 
Стратегічний розвиток співробітників (керівників 
різних рангів, фахівців і радників) у системі 
регіонального управління є порівняно новим 
поняттям, рідко використовуваним в теорії і практиці, 
що не одержало наукового визначення і розкриття 
змісту. Згідно наукового опрацювання автора, 
стратегічний розвиток людських ресурсів у системі 
регіонального управління передбачає підвищення 
компетенції, когнітивності, динамічних здібностей, 
креативності та задоволеності працею різних 
категорій співробітників на всіх рівнях і в усіх 
управлінських структурах (міністерствах, 
департаментах, управліннях, відділах) на основі 
постійного безперервного навчання і перепідготовки. 
Разом з тим, стратегічний розвиток співробітників 
орієнтується на створенні сприятливого 
організаційного та соціально-психологічного клімату, 
який зміцнює прихильність держслужбовців і 
підтримує стабільний процес тісного діалогу між 
керівниками і рядовими співробітниками. 

Поряд з формуванням системи і механізму 
стратегічного розвитку кадрів, надзвичайно важливе 
значення слід надавати оптимізації організаційної 
структури управління.  

Організаційна структура регіонального управління 
є засобом реалізації державних функцій і досягнення 
цілей системи управління, тому вона повинна 
відповідати сучасним вимогам, відображати зміст 
діяльності і умови функціонування та розвитку, що 
змінюються. Сучасна організаційна структура 
управління повинна давати державним службовцям 
можливості для ефективного виконання службових 
обов'язків та розкриття творчих здібностей, 
спрямованих на вироблення ефективних рішень щодо 
розвитку регіону. Спеціаліст з управління знаннями 
Л. Едвінсон зазначав, що «саме структура організації 
являє собою те, що дозволяє працівникам, які 
оперують знаннями, використовувати свої таланти як 
важіль» [14, с. 122]. Разом з тим бачиться, що 
поліпшення, вдосконалення, раціоналізація 
організаційної структури управління повинно 
здійснюватися творчо, але на науковій основі.  

Сучасні вимоги до державного управління та 
умови життєдіяльності та розвитку регіонального 
співтовариства диктують необхідність децентралізації 
ряду управлінських функцій і делегування обов'язків 
на більш нижчі рівні управління. Ця потреба зростає з 
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кількох причин: по-перше, очевидна доцільність 
переходу від галузевого управління регіоном до 
міжгалузевого регулювання економічних і соціальних 
процесів; по-друге, необхідність докорінного 
підвищення доступності та якості державних послуг 
населенню, підприємцям та громадським 
організаціям; по-третє, створення більш сприятливих 
умов для прояву ініціативи і творчості прогресивним 
співробітникам і управлінським структурам; по-
четверте, розширення використання інформаційно-
комунікативних технологій; по-п’яте, важливість 
підвищення персональної відповідальності керівників 
управлінських структур державного апарату; по-
шосте, оптимізація кількості державних органів і 
чисельності персоналу.  

Все це свідчить про те, що у сучасних умовах 
суспільного розвитку для ефективного 
функціонування організаційних структур виконавчої 
влади в регіонах доцільним є оновлена побудова 
органів регіонального управління, яка дасть змогу 

зменшити чисельність працівників держапарату і тим 
самим скоротити різні витрати. Одночасно 
підвищиться оперативність, гнучкість, адаптивність, 
творче наповнення, якість і старанність управлінських 
рішень і дій, що благотворно відіб'ється на соціально-
економічних процесах в регіоні. 

Висновки. Таким чином, на думку автора, 
вдосконалення методологічних основ організаційно-
інституційного розвитку системи управління регіонів, 
запропонована сутнісно-змістовна модель сукупності 
підсистем управлінської структури (уряду, 
міністерств, департаментів, комітетів, управлінь, 
відділів) дасть змогу забезпечити науково 
обґрунтований підхід до розвитку системи 
стратегічного управління економікою регіону в 
умовах модернізації. В подальшому доцільними 
бачаться дослідження щодо впровадження 
рекомендацій з оновлення організаційних структур на 
регіональному рівні.  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНСТИТУЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ  
СИСТЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
На современном этапе становления Украины необходимым становится обеспечение системности, 

целостности, сбалансированности, внутренней консолидации, адаптивности и стойкости ее регионов, 
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которая предопределяет необходимость совершенствования методологических основ государственного 
управления региональным развитием. В статье вместе с общепринятым разграничением структурной, 
функциональной и процессной подсистемами, с позиций системного подхода во внутренней среде 
сформированных систем управления выделены такие подсистемы, тесно взаимоувязанные между собой: 
ментально-наследственная; институционная; имитационная; ресурсная; технологическая (процедурная); 
когнитивная; компетентносная; творческая; культурная. Предложена сущностно-содержательная модель 
совокупности подсистем современной управленческой структуры (правительства, министерств, 
департаментов, комитетов, управлений, отделов). Рассмотрено организационно-институционное развитие 
как интеграционное взаимодействие и реализация организационных, структурных и институциональных 
(формальных и неформальных) аспектов, связей, способов и инструментов обновления деятельности 
управленческих структур, которое включает создание организационной культуры, повышение 
компетентности, когнитивности, креативности руководителей и специалистов, обеспечивающих 
инновационное развитие системы управления регионом в современных условиях модернизации экономики. 
Отмечено, что социально-экономическое благополучие конкретного региона будет определяться новым 
уровнем качества регионального управления, под которым, на взгляд автора, следует понимать разработку и 
применение эффективных институтов, структур, механизмов, инструментов и технологий управления, 
обеспечивающих рост конкурентоспособности региона и результативное повышение качества жизни 
населения. 

Доказано, что в рамках назревших организационно-институционных изменений требуется обоснованный 
концептуальный подход к формированию современной организационной культуры, развитию людей, занятых в 
системе регионального управления, активизации интеллектуального капитала системы управления регионом. 
Именно благодаря тесной взаимосвязи важнейших компонентов интеллектуального капитала: человеческого, 
социального и организационного, возникают компетентность, когнитивность и динамические способности 
системы управления. Выяснены основные причины, которые в современных условиях жизнедеятельности и 
развития регионального содружества, диктуют необходимость децентрализации ряда управленческих 
функций и делегирования обязанностей на более низшие уровни управления. Это делает целесообразным 
обновление построения органов регионального управления, которое приведет к уменьшению численности 
работников государственного аппарата, сокращению расходов, повышению оперативности, гибкости, 
адаптивности, качества управленческих решений и действий, что благотворно отразится на социально-
экономических процессах в регионе. 

Ключевые слова: управление; регион; организационно-институциональное развитие; сущностно-
содержательная модель; методология. 
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ОRGANIZATION-INSTITUTIONAL DEVELOPMENT OF REGION MANAGEMENT SYSTEM 

 
On the present stage of becoming of Ukraine the provision of systematicity, integrity, balance, internal 

consolidation, adaptability and endurance of the country’s regions become a necessity, which substantiates a need to 
improve the methodological basics of the state management by regional development. In the article, beside the common 
accepted delimitation of structural, functional and processed subsystems, from the positions of systematic approach in 
internal environment of management formed systems the following subsystems are highlighted closely interconnected 
between each other: mentally inherited; institutional; imitative; resource; technological (procedural); cognitive; 
competent; creative; cultural. The offered essentially meaningful model of subsystems totality in modern management 
structure (government, ministry, departments, committee, administrations, services). The organization-institutional 
development have been reviewed as integrated interaction and realization of organizational, structural and institutional 
(formal and informal) aspects, connections, ways and tools of activity update in management structures, which include 
the creation of organizational culture, competence increase, cognition, managers and specialists creativity, those who 
provide the innovational development of region management system in modern conditions of economics modernization. 
It is noted that the socially economic wellbeing of particular region will be determined with new quality level of 
regional management, by which, for author’s opinion, we should understand the elaboration and use of management 
efficient institutions, structures, mechanisms, tools and technologies, and all this provides the growing of region 
competitive ability and effective increase of population life quality. It is proved that in frames of overdue organization-
institutional changes there is a requirement of reasoned conceptual approach to formation of modern organizational 
culture, people’s development, those who occupied in the regional management system, activation of intellectual capital 
in region management system. Exactly thanks to close interconnection of the most important components concerning 
intellectual capital: human, social and organizational ones, the competence, cognition, and dynamic capabilities of 
management systems are appearing. The main detected reasons, which in modern conditions of vital functions and 
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development in regional commonwealth, dictate the necessity in decentralization of the number of management 
functions and delegating of responsibilities to lower levels of management. This makes the update expedient of regional 
management authorities rebuilding, which will lead to staff number reduction in government mechanism, expenditures 
decrease, efficiency raise, flexibility, adaptability, quality of management decisions and actions that will affect 
beneficially on socially economic processes in region. 

Keywords: management; region; organizationally-institutional development; essentially meaningful model; 
methodology. 
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