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(Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Polska) 

 

PARADYGMATY JAKOŚCIOWE W DOSKONALENIU ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 
 

Streszczenie. Na obecnym etapie rozwoju gospodarki światowej wymagane jest systemowe podejście do jakości, obejmujące 

nie tylko zarządzanie, ale przede wszystkim poszukiwanie sposobów doskonalenia jakości. 

Słowa kluczowe: Zarządzanie przedsiębiorstwem, jakość, ekonomia, globalizacja. 

Wstęp. Doskonalenie procesów zarządzania jako działanie ciągłe jest celem systemów zarządzania jakością, a jego efektem 

może być redukcja i optymalizacja kosztów, poprawa jakości pracy, wzrost wydajności i produktywności, usprawnienie komunikacji 

oraz poprawa efektywności i skuteczności działania. Doskonalenie odnosi się do wszystkich obszarów życia człowieka i organizacji. 

Doskonalenie jakości, rozumianej jako to, co można poprawić, jest działaniem, które odnosi się do wszystkich obszarów 

aktywności przedsiębiorstwa. Wdrożony, nadzorowany oraz doskonalony system zarządzania jakością, będący szansą na sukces 

rynkowy, zakłada poszukiwanie sposobów i narzędzi stałego doskonalenia.
1
  

Klasyczne i współczesne paradygmaty zarządzania. Jakość działania i efektów w podejściu klasycznym rozumiano jako 

skutek przedsięwzięć kontrolnych końcowego rezultatu działania wytwórcy. Jakość, choć definiowana była już w czasach 

starożytnych, zaczęła nabierać społecznego znaczenia wraz z pojawieniem się podziału pracy oraz wymiany dóbr i usług. Początkowo 

tworzono normy zwyczajowe określające wymagania w stosunku do wyrobów i usług, stopniowo zastępując je stosownymi 

przepisami prawnymi. Problem ten nabrał szczególnego znaczenia w epoce przechodzenia od gospodarki opartej na produkcji 

rzemieślniczej na zamówienie konkretnego klienta (który, odbierając produkt, weryfikował jego jakość w bezpośrednim kontakcie z 

wytwórcą), do gospodarki opartej na produkcji seryjnej i masowej. W nowych warunkach masowej produkcji (era industrialna) dla  

anonimowego klienta jakość miała znaczenie drugorzędne w stosunku do kosztów wytwarzania, których niski poziom był podstawą 

konkurencji między wytwórcami. 

Gwałtowny ilościowy wzrost produkcji, rosnąca konkurencja i wymiana handlowa zwiększały szanse klienta w wyborze oferty 

produktów i usług. Rynek producenta stopniowo zaczął przekształcać się w rynek konsumenta, dodatkowo chroniony przez 

powstające instytucje i organizacje konsumenckie. Te procesy doprowadziły do wzrostu świadomości klientów w oczekiwaniu na 

spełnienie ich wymagań jakościowych. 

Jednocześnie wywołało to adekwatną reakcję producentów, którzy zaczęli wdrażać metody oceny jakości swoich produktów i 

usług. Ukształtowany w teorii i realizowany w praktyce paradygmat jakości ukierunkował uwagę wytwórców na budowanie 

systemów kontroli jakości opartych generalnie na zasadzie końcowej eliminacji wadliwych wyrobów powstałych w procesach 

wytwarzania. Preferowano rozwiązania systemowe polegające na końcowej kontroli jakości wyrobów. Oznaczało to w praktyce 

rozbudowę służb tzw. brakarzy i kontrolerów, których głównym zadaniem było niedopuszczanie do ekspedycji wyrobów 

niespełniających założonych standardów jakości. Były one kierowane ponownie do odpowiedniej fazy procesu produkcyjnego w celu 

wyeliminowania wad stwierdzonych w czasie kontroli
2
. 

Współczesne podejście do jakości opiera się na zasadzie uznania, że jakość powstaje na wszystkich etapach procesu 

wytwarzania i polega na prawidłowym wykonywaniu wszystkich działań od początku procesu do jego końca. Ogranicza się zatem 

możliwości popełniania błędów wiele zabiegów, charakterystycznych dla poszczególnych metod doskonalenia jakości. Obowiązujący 

obecnie paradygmat polega na inwestowaniu w doskonałość procesu wytwarzania zamiast dotychczasowego inwestowania w 

działania związane z naprawianiem produktów. Zarządzanie jakością w formule współczesnej polega na tworzeniu rozwiązań 

organizacyjno-technicznych, polegających na niedopuszczaniu do powstawania wadliwych wyrobów i usług. 

Jakość wiedzy, a sukces organizacji. Jakość w swej istocie jest efektem właściwego zarządzania i organizacji firmy. Firmy 

opierające swą działalność na jakości są zazwyczaj efektywne, cechuje je rosnąca produktywność, umiejętność przystosowania się do 

zmian, kreatywność, która tworzy nową wartość dla klienta. Jakość nie jest funkcją techniczną ani funkcją działu, lecz procesem, 

który dotyczy całej działalności i stanowi fundament wydajności ekonomicznej i stabilności procesów przemysłowych. Proces 

zarządzania jakością powinien prowadzić do docenienia jakości pracy, jakość winna być egzekwowana we wszystkich obszarach. 

Powinna być traktowana jako to, czego oczekuje klient, poprawa jakości wymaga stosowania nowych technik. Jakość musi być 

efektem wysiłku każdego członka w organizacji. 

Produkty wysokiej jakości, dobrze zaprojektowane bez wygórowanych wymogów produkcyjnych, w powiązaniu z procesami 

wspomagającymi, w które na stałe wkomponowana jest jakość, wraz z otoczeniem wspierającym ciągły postęp, stanowią niezbędne 

warunki dla stworzenia przewagi konkurencyjnej. 

Jakość danych, informacji i wiedzy w sposób istotny przesądza o trafności podjętych decyzji i wpływa na efektywność 

gospodarowania posiadanymi zasobami materialnymi i niematerialnymi. W działalności każdego przedsiębiorstwa dążenie do 

doskonalenia poprzez bezustanne usprawnianie jakości w każdym aspekcie oraz obszarze funkcjonowania organizacji stanowi 

znaczącą szansę na sukces rynkowy i winno być oparte na podejściu procesowym.
3
 Większość firm uważa, że zarządzanie jakością 

                                                           
1 Skrzypek, Jakość i efektywność, UMCS Lublin 2002, s. 46–49. 
2  Michalski E., Zarządzanie przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018, s. 21-35. 

 
3 E. Skrzypek, M. Hofman, Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Identyfikowanie, pomiar, uprawnienia, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 11-36. 
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powinno stanowić integralny element strategii. Przedsiębiorstwa, które charakteryzują najwyższe wskaźniki w odniesieniu do 

zyskowności i produktywności kapitału, zarządzają jakością, wpisując ją w strategię jako ważną determinantę sukcesu. 

Dynamicznie zmieniające się oczekiwania klientów w połączeniu z globalizacją wpływają na zwiększenie konkurencji. Zatem 

organizacje, które chcą przetrwać na rynku, muszą koncentrować się na usprawnianiu jakości wyrobów, usług, procesów i zasobów 

ludzkich. Dążenie do jak najwyższej jakości wyznacza sposób działania wielu przedsiębiorstw, służą temu m.in. systemy zarządzania 

jakością oparte o wymagania norm ISO 9001. Normy będące podstawą tworzenia SZJ ulegają zmianom. Ostatnia nowelizacja normy 

ISO 9001 miała miejsce pod koniec 2008 r. W Polsce znowelizowana norma wdrożona została w lutym 2009 r. Opinia sekretarza 

generalnego międzynarodowej organizacji normalizacyjnej ISO A. Brydenaha na temat istoty dokonanych zmian w normach jest w 

pełni pozytywna. Podkreśla on, że nowa wersja normy ISO 9001 to wynik zorganizowanego procesu uwzględniającego wagę potrzeb 

użytkowników, a także możliwych skutków i korzyści wynikających z dokonanych korekt. Opinię taką potwierdza wiele organizacji, 

które wdrożyły i stale doskonalą system zarządzania jakością. Bardzo ważnym problemem w warunkach postępującej turbulencji 

otoczenia jest umiejętność przewidywania zmian, ponieważ jak sekretem, który umożliwia osiągnięcie sukcesu, nie jest 

przewidywanie przyszłości, lecz tworzenie organizacji, która będzie prosperować w nieprzewidywalnej przyszłości.
4
  

Każde przedsiębiorstwo, by się efektywnie i dynamicznie rozwijać, potrzebuje zmian oraz innowacji, nowych produktów, 

technologii, systemów, organizacji i zarządzania. Jako główne współczesne wyzwanie stawiane zarządzaniu wymienia się przede 

wszystkim systematyczną poprawę jakości produktów, pracy oraz sprawną obsługę klienta. 
5
 

W XXI w. następuje przewartościowanie sposobu myślenia o modelach organizacji gospodarczych. I. Nonaka podkreśla, że 

przedsiębiorstwo nie jest maszyną, lecz żywym organizmem i podobnie jak jednostka może mieć poczucie tożsamości oraz 

fundamentalny cel, oraz wskazuje, że „w sercu organizacji uczącej się leży zmiana sposobu myślenia. Zamiast widzieć siebie samych 

jako oddzielonych od reszty świata, dostrzegamy z nim powiązanie, zamiast uznawać, ze problemy są spowodowane przez coś lub 

przez kogoś „gdzieś tam” dostrzegamy, iż to nasze własne działania są ich przyczyną. Organizacja ucząca się jest miejscem, gdzie 

ludzie stale odkrywają, że to oni są twórcami własnej rzeczywistości. I że to oni są w mocy ją zmienić” .
6
 

Kluczem do sukcesu i długotrwałego rozwoju organizacji jest jakość wiedzy, która zawsze pochodzi od ludzi. Sukces 

przedsiębiorstwa jest integralnie związany z jakością gospodarowania, rozumianego jako sztuka, sposób sterowania procesami i 

informacjami w organizacji dla osiągnięcia przez nią zamierzonych celów. Efektywność procesów gospodarowania zależy od 

posiadanych zasobów informacji i wiedzy oraz od ich jakości, gdyż to one pozwalają dostrzec zmiany, dostosować się do nich i 

określać przyszłe możliwości. Rosnąca zmienność i złożoność procesów gospodarowania, ich komputeryzacja i globalizacja stawiają 

coraz wyższe wymagania zarządzaniu. Musi ono uwzględniać coraz więcej zmiennych i większą niepewność związaną z 

nieciągłością oraz zapewnić przedsiębiorstwom większą zdolność adaptacji do nagłych zmian i umiejętność wykorzystywania 

nowych możliwości. 

Zmiany dokonujące się w gospodarkach narodowych i w nauce wskazują na nowy trend rozwoju – kształtowanie się 

społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost roli i jakości wiedzy, która staje się nowym zasobem strategicznym. Wiedza przyczynia 

się do rozwoju nowej dziedziny gospodarowania, nazywanej ekonomią wiedzy, która rozumiana jest jako produkcja wiedzy, jej 

dystrybucja, transformacja, tworzenie i komunikacja.  

Do cech ekonomii wiedzy zalicza się: globalizację, tworzenie nowych wartości oraz technikę informatyczną. Wiedza 

postrzegana jest jako ważna siła napędowa produktywności i rozwoju ekonomicznego, co prowadzi do nowego spojrzenia na rolę 

informacji, technologii i uczenia się w realizacji zadań gospodarczych. Efektywny przepływ informacji wpływa na usprawnianie 

procesów, a zatem służy poprawie jakości i sprawności zarządzania. W warunkach konkurencji opartej na wiedzy rośnie znaczenie  

jakości zarządzania wiedzą. P. Drucker podkreślał, że ważnym zadaniem przedsiębiorstwa, a równocześnie ważnym dla jego 

przetrwania i rozkwitu czynnikiem, jest postęp w sztuce, stałe doskonalenie się w zdolności działania – dzięki praktycznemu 

stosowaniu naszej ciągle rosnącej wiedzy.
7
 Ponadto wyrażał przekonanie, że każda organizacja winna być przygotowana do 

porzucenia wiedzy, która się zdezaktualizowała, poprzez stałe doskonalenie wszystkich dziedzin działania organizacji, rozwijanie 

wiedzy oraz wdrażanie innowacji. 

Czynienie wiedzy produktywną jest głównym wymogiem zarządzania. Warunkiem efektywnego przebiegu procesów 

związanych z wiedzą jest budowa systemu zarządzania wiedzą, który integruje ludzi i przywództwo, kulturę organizacyjną, 

technologie i system pomiarowy. Warunkiem poprawy jakości zarządzania jest zbudowanie takiego systemu zarządzania wiedzą, 

który umożliwi przekształcenie wiedzy w konkretne rezultaty.
8
 

System zarządzania wiedzą pozostaje w silnym związku z jakością wyrobów, usług, in- formacji, zarządzania i życia. 

Powinien tworzyć podstawy rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstwa poprzez zwiększanie efektywności wykorzystania wiedzy przez 

przedsiębiorstwo w procesie podejmowania decyzji oraz umożliwiać szybkie i elastyczne reagowanie na zmieniające się warunki 

działania, ograniczanie ryzyka i niepewności. 

Ocenia się, że przeciętna firma traci co roku od 10 do 30% klientów. Bardzo często nie wie, których klientów utraciła, kiedy 

się to stało ani też jak te ubytki wpłynęły na przychód i sprzedaż oraz dochód firmy. Klient i wiedza o nim to bardzo cenne aktywa we 

współczesnym świecie. Badania potwierdzają, że firmy często bardziej koncentrują się na zdobywaniu nowych nabywców niż na 

utrzymaniu dotychczasowych. Jakość relacji z klientem pozostawia wiele do życzenia, konieczne w kwestii poprawy jakości jest 

zatem przesuwanie akcentu z działań sprzedażowych w kierunku budowy powiązań relacyjnych z klientami.
9
 

Firma doskonała chce być blisko klienta, ponieważ znajomość jego gustów, upodobań, oczekiwań oraz obsługa, jakość i 

solidność to dobra droga do zdobycia jego lojalności. Dlatego oferowany klientowi wyrób musi zaspokajać jego potrzeby i 

oczekiwania. Niezbędna jest stała troska o dopływ nowych wyrobów i szybkie odpowiadanie na skargi klienta. Trzeba pamiętać, że 

                                                           
4 M. Hammer, J. Champy, Reengineering w przedsiębiorstwie, Neuman Management Institute, Warszawa 1996, s. 12-30. 
5J. Brilman, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE Warszawa 2002, s. 91. 
6 I. Nonaka, H. Takeuchi, Kreowanie wiedzy w organizacji , Poltext Warszawa 2000, s. 40-71. 
7 P. Drucker, Praktyka zarządzania, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1994, s. 73. 
8 W. M. Grudzewski, I. K. Hejduk,  Zarządzanie wiedza w przedsiębiorstwach, Difin Warszawa 2004, s. 60. 
9 E. Skrzypek,  Nowa gospodarka i jej wyznaczniki, PTE Warszawa 2009 s. 23-30. 
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niezadowolony klient to dobry klient, ponieważ wskazuje on często kierunek i obszar niezbędnych wysiłków, które powinno podjąć 

przedsiębiorstwo. Opinie klientów to kopalnia wiedzy. 

Nakłady poniesione na doskonalenie jakości są to dobrze wydane pieniądze. Znane jest powiedzenie, że każda złotówka 

zainwestowana w poprawę jakości pracy, produktów i za- pobieganie błędom zwraca się wielokrotnie w obniżających się kosztach 

ponoszonych przez producenta, handel i konsumenta.  

Częste niepowodzenia są konsekwencją braku koncentrowania się na aspektach jakościowych. Dwadzieścia lat temu jakość 

była głównym wyznacznikiem przewagi konkurencyjnej, dziś stała się jej podstawowym wymogiem. Znane jest powiedzenie, że 

jakość nie jest wszystkim, ale jednocześnie wszystko bez jakości jest niczym. Podobnie jest z wiedzą, ponieważ kiedy pozbawiona 

jest ona umiejętności, oznacza stagnację oraz niemożność przekazania wiadomości oraz wykorzystania ich w praktycznej 

działalności. Człowiek jest twórcą jakości wiedzy. Wiedza traktowana jest jak jakość znajdująca się w posiadaniu ludzi, jak 

katalizator działania. Człowiek winien rozumieć jakość kompleksowo, mieć świadomość, że jest to wymaganie i konsekwencja w 

działaniu, traktować jakość jako ciągłe poszukiwanie drogi prowadzącej do obranego celu, umieć i chcieć widzieć, patrzeć i słuchać. 

Powinien pamiętać, że jakość buduje się w zespole, bo gdy zwykli ludzie jednoczą się wokół wspólnych wartości, osiągają niezwykłe 

rezultaty; jest to możliwe, gdy jakość potraktowana zostanie jako to, co można poprawić.
10

  

Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii J. Galbraith, odnosząc się do jakości życia, stwierdził, że ostatecznym celem 

działalności gospodarczej człowieka nie jest ani produktywność, ani efektywność gospodarowania, lecz stworzenie warunków 

bardziej godnego życia. Dlatego też poszukiwanie równowagi pomiędzy pracą i życiem jest niezmiernie ważnym problemem z 

punktu widzenia jakości życia każdego człowieka. 

Jakość wpływa na wyniki finansowe i rynkowe przedsiębiorstw. Wyniki badań Instytutu Planowania Strategicznego (Strategic 

Planing Institute) dowodzą, że jakość produktu jest podstawową determinantą rentowności przedsiębiorstw. Osiąganie sukcesu przez 

firmy na konkurencyjnym rynku jest uzależnione od jakości wiedzy kapitału ludzkiego, jakości informacji oraz zarządzania. 

Podejście interfunkcjonalne. Dostosowanie przedsiębiorstwa do współczesnych realiów ery cywilizacji wiedzy i informacji 

oraz szczególnie zmiennego w czasie rynku, w którym klient staje się aktywnym kreatorem działań wewnątrz organizacyjnych 

wymaga zasadniczej reorientacji zasad budowy organizacji. Procesy globalizacji, które współcześnie wyznaczają kierunki i sposoby 

działania biznesu, kreują nowy główny zasób organizacji – kapitał intelektualny. Struktura organizacyjna tworzy podstawy 

funkcjonowania każdej zbiorowej działalności. Podział zadań między stanowiska i komórki, więzi służbowe i funkcjonalne łączące 

poszczególnych uczestników organizacji, procesy przebiegające we wszystkich kierunkach, sieć powiązań informacyjnych – 

wszystko to tworzy architekturę każdej organizacji. Najprościej rzecz ujmując, struktura organizacyjna ma, jako narzędzie 

zarządzania, ułatwiać i umożliwiać człowiekowi sprawne wykonywanie pracy.
11

 

Zamiarem każdego świadomego swej roli menedżera jest stworzenie takiego układu relacji między ludźmi, którymi kieruje, 

aby wspierał on ich wysiłek i tworzył efekt synergii, czyli dodawał swoistą nagrodę za dobrą organizację. Tym, co różni organ izacje 

ze względu na oddziaływanie struktury, jest ten dodatkowy efekt, który wspiera wysiłki uczestników organizacji. Jeśli zatem struktura 

ma wspierać wysiłek człowieka, to musi uwzględniać jego możliwości. Proste, z dzisiejszego punktu widzenia, rozwiązania 

strukturalne (struktury liniowe) stosowano przez tysiące lat nie dlatego, że nikt nie wymyślił nic innego, ale z powodu bardzo 

powolnego rozwoju cywilizacyjnego ludzkości. Były to zatem rozwiązania odpowiednie i skutecznie wspierające taki potencjał, 

jakim dysponował człowiek. Nastanie ery industrialnej radykalnie przyspieszyło tempo rozwoju możliwości człowieka. 

Upowszechnienie edukacji i dostępu do informacji, a także szybki rozwój nowoczesnych technologii doprowadziły do 

znacznego skrócenia czasu trwania ery industrialnej. Nowa era cywilizacyjna coraz szybciej zmienia ludzi i człowiek coraz szybciej 

zmienia wszystko wokół siebie. Struktury klasyczne oparte były na podziale funkcjonalnym i silnej pionowej, wieloszczeblowej 

hierarchii organizacyjnej. Sprawność działania organizacji upatrywano głównie w silnej presji hierarchicznej licznej rzeszy 

kierowników, których głównym zadaniem było koordynowanie działań skoncentrowanych pionowo obszarów funkcjonalnych. 

Rozwiązania takie w pełni sprawdzały się w erze industrialnej w warunkach dużej dyspersji w dostępie do informacji i wiedzy 

zarówno między ludźmi w poszczególnych ich centrach organizacyjnych, jak i w skali całego świata. Fakt ten wpływa w coraz 

mniejszym stopniu na skuteczność poszukiwań konstrukcji organizacyjnych wspierających wysiłki ludzi na rzecz realizacji strategii 

firm, w których są zatrudnieni.  

Tradycyjna struktura buduje statyczny obraz działania organizacji opisany przez zbiory zadań, wyrażające z reguły 

oczekiwany, ogólnikowo określony i niesprecyzowany efekt, jaki ma osiągnąć realizator. Zbiór ten ma charakter niesekwencyjny i 

często niepowiązany z innymi zadaniami i działaniami. Przyczyny dysfunkcji takiej organizacji wynikają z braku skutecznych, 

systemowych mechanizmów poziomej koordynacji elementów skooperowanych ze sobą w procesach, które przenikają przez obszary 

organizacji według własnej logiki na ogół nieodzwierciedlonej w klasycznych rozwiązaniach strukturalnych. 

Podsumowanie. W warunkach zmienności bliższego i dalszego otoczenia organizacje poszukują sposobów, które 

umożliwiłyby im trwanie na rynku i rozwój. Poszukują także sposobów prowadzących do osiągania doskonałości w działalności 

biznesowej, która pozostaje w ścisłym związku z jakością. W warunkach społeczeństwa wiedzy jakość postrzegana jest jako ważne  

narzędzie zarządzania, ponieważ umożliwia doskonalenie wszystkich obszarów aktywności człowieka i organizacji. Jakość 

traktowana jest w warunkach globalizacji jak ważny cel strategiczny. W sytuacji nasilającej się walki o klienta rośnie znaczenie 

jakości wiedzy, która wywiera wpływ na sukces organizacji. W procesie kształtowania jakości wyrobów, usług, in- formacji, 

zarządzania oraz życia ważną rolę pełni umiejętne zarządzanie wiedzą, która jest ważnym zasobem niematerialnym. Koncentrowanie 

się na procesie doskonalenia jakości we wszystkich obszarach działalności organizacji stanowi szansę na sukces organizacji. 

Firmy doskonale funkcjonują dzięki zaangażowaniu wobec ludzi i wierzą w skuteczność swojego działania. Cechuje je też 

szybkie działanie, troska o jakość usług, wdrażanie praktycznych innowacji, a także świadomość, że do osiągnięcia sukcesu 

konieczne jest zaangażowanie wszystkich pracowników. 

 

                                                           
10 E. Skrzypek, Nowa gospodarka i jej wyznaczniki, PTE Warszawa 2009, s. 83-104. 
11 M. Jakubiec , Projakościowe zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin Warszawa 2017, s. 112-124. 

 



11 

Bibliografia: 

1. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002 

2. Czerska M., Szpitter A., Koncepcje zarządzania Podręcznik Akademicki, C. H. Beck Warszawa  2010 

3. Drucker P., Praktyka zarządzania, Biblioteka Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1994 

4. Drucker P., Natchnienie i fart, StudioEmka, Warszawa 2004 

5. Grudzewski W. M., Hejduk I.K, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2004 

6. Hammer M., Champy J., Reengineering w przedsiębiorstwie, Neuman Management Institute, Warszawa 1996 

7. Jakubiec M., Projakościowe zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin Warszawa 2017 

8. Michalski E., Zarządzanie przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018 

9. Nonaka I., Tekeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000 

10. Skrzypek E., Jakość i efektywność, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002 

11. Skrzypek E., Nowa gospodarka i jej wyznaczniki, [w:] J. Kotowicz-Jawor (red.), GOW – wyzwanie dla Polski, PTE, Warszawa 2009 

12. Skrzypek E., M. Hofman, Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Identyfikowanie, pomiar, usprawnienia, Wolters 

Kluwer,Warszawa.2010 

 

 

UDK 331.1 

 

Soboń Janusz, Dr hab., Profesor  

(Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Polska) 

 

WSKAŹNIKI JAKOŚCIOWE KONIUNKTURY W PROGNOZOWANIU SYTUACJI NA RYNKU 

USŁUG FINANSOWYCH 

 
Streszczenie. Wszystkie wskaźniki wykorzystywane w Polsce są unormowane, ułatwia to interpretację ich wysokości i ma 

wpływ na skalę upowszechnienia informacji przekazywanych przez te wskaźniki. 

Słowa kluczowe: gospodarka rynkowa, finanse, wskaźniki koniunktury, prognozowanie 

Wstęp. Wszelkiego rodzaju procesy ekonomiczne, które zachodzą w gospodarce rynkowej pozostają pod wpływem pieniądza, 

który określa i warunkuje funkcjonowanie przedsiębiorstw. Błędne decyzje, bez względu na to jakiego obszaru dotyczą, skupiają  się 

na płaszczyźnie finansowej. Decyzje krótkoterminowe dają skutek szybko i są prostsze do skorygowania. Natomiast nietrafione 

decyzje długoterminowych o charakterze strategicznym dla firmy, obarczone są wyższym ryzykiem przez co mogą zachwiać pozycją 

przedsiębiorstwa na rynku. Dlatego też stosuje się w procesach decyzyjnych różnego rodzaju techniki i metody, które pomagają w 

podejmowaniu racjonalnych decyzji operacyjnych i inwestycyjnych. 

Koniunktura gospodarcza to stan aktywności gospodarczej przedsiębiorstw uwzględniający zachodzące w niej zmiany, w tym 

stan czynników, które ją determinują takich jak: popyt, podaż, stan zatrudnienia oraz inwestycje. Podstawowym źródłem niosącym 

informacje o stanie koniunktury jest statystyka ilościowa. Badania jakościowe prowadzone są metodą testu koniunkturalnego i 

stanowią dodatkowy element, który umożliwia szerszą ocenę sytuacji całego sektora przedsiębiorstw jak również poszczególnych 

jego działów.  

 Wskaźniki koniunktury. Wskaźniki koniunktury, które spełniają w dużym stopniu liczne wymogi oraz wykorzystywane są 

w empirycznych analizach wahań koniunkturalnych, można klasyfikować według szeregu różnych kryteriów.
12

 Spośród nich do 

zdecydowanie najważniejszych – ze względów teoretycznych i empirycznych – oraz równocześnie też stosowanych należą trzy 

następujące: 

 charakter zawartości informacyjnej wskaźników, 

 sposób i podstawa empiryczna konstrukcji wskaźników, 

 relacja czasowa danych wskaźników w odniesieniu do rzeczywistego kształtowania się koniunktury gospodarczej.
13

 

W wyniku zastosowania pierwszego z wymienionych kryteriów wyróżniane są dwa zasadnicze rodzaje wskaźników, a 

mianowicie wskaźniki ilościowe i wskaźniki jakościowe. My postaramy się zaprezentować jakościowe wskaźniki koniunktury na 

rynku usług finansowych. 

Wskaźniki jakościowe konstruowane są w oparciu o niewymierne informacje uzyskiwane w drodze bezpośredniego i ciągłego 

badania aktywności gospodarczej, prowadzonego głównie za pomocą metody testu koniunktury. Informacje te mają charakter opinii, 

które w wyniku odpowiedniego procesu agregacji i przetwarzania przedstawiane są ostatecznie w formie liczbowej w postaci salda 

koniunktury. Badania empiryczne prowadzące do pozyskania powyższych informacji z zasady nie są badaniami pełnymi, lecz 

realizowanymi na reprezentatywnej próbie jednostek pobranej z określonej zbiorowości. 

Warto również odnotować, że zbierane w takich badaniach opinie formułowane są głównie przez przedstawicieli wysokiego 

szczebla menedżerów bądź właścicieli firm.
14

 

Zastosowanie drugiego z wymienionych wcześniej kryterium klasyfikacji – sposobu konstrukcji – pozwala na podzielenie 

ogółu wskaźników koniunktury na wskaźniki proste i wskaźniki złożone. Pierwsze z nich zawierają szczegółowe informacje 

ekonomiczne, przedstawiają pojedyncze, dokładnie określone wielkości ekonomiczne. Drugie natomiast są konstrukcjami powstałymi 

w wyniku agregowania szczegółowych informacji o kształtowaniu się różnych wielkości ekonomicznych zawartych w co najmniej 

dwóch określonych wskaźnikach prostych. Agregowanie to może być dokonane w dowolny sposób, z uwzględnieniem dowolnej 

liczby wskaźników prostych oraz różnych ich rodzajów. 

                                                           
12 Z. Kowalczyk, Koniunktura gospodarcza, PWE, Warszawa 1982, s. 385-400. 
13 M. Rekowski, Koniunktura gospodarcza Polski – Analiza grup produktowych, Wydawnictwo AKADEMIA, Poznań 1997, s. 44. 
14 J. Garczarczyk, M. Mocek, I. Olejnik, R. Skikiewicz, Wskaźniki koniunktury finansowej w diagnozowaniu  

i prognozowaniu rozwoju gospodarki, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Katedra Badań Marketingowych, Poznań 2006, s. 56. 
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Uwzględniając oba omówione kryteria jednocześnie powstaje przydatny, często w praktyce badawczej stosowany podział 

wskaźników koniunktury na: 

 ilościowe wskaźniki proste, 

 jakościowe wskaźniki proste, 

 ilościowe wskaźniki złożone, powstałe w wyniku agregacji wyłącznie ilościowych wskaźników prostych, 

 jakościowe wskaźniki złożone, powstałe w wyniku agregacji wyłącznie jakościowych wskaźników prostych, 

 mieszane wskaźniki złożone, powstałe w wyniku agregacji łącznie ilościowych wskaźników prostych oraz 

jakościowych wskaźników prostych.
15

 

W dalszej części pracy zajmiemy się jakościowymi wskaźnikami prostymi oraz jakościowymi wskaźnikami złożonymi.  

Trzecie kryterium podziału ogółu wskaźników wykorzystywanych w empirycznych analizach wahań koniunkturalnych – 

relacja czasowa danych wskaźników w stosunku do rzeczywistego kształtowania się koniunktury – umożliwia ich podział na: 

 wskaźniki wyprzedzające, 

 wskaźniki jednoczesne, 

 wskaźniki opóźnione.
16

 

Do pierwszej grupy należą te wskaźniki, które zapowiadają pewne zmiany w sytuacji gospodarczej, zawierają informacje o 

przyszłych tendencjach w gospodarce. Skupiają one największą uwagę analityków koniunktury, głównie ze względu na przydatność 

części z nich do prognozowania wahań aktywności gospodarczej. Stąd też coraz częściej wyodrębnia się spośród nich wskaźniki 

wyprzedzające krótkookresowe i długookresowe. Wskaźniki te mogą być wskaźnikami ilościowymi lub jakościowymi, mogą 

występować też w formie prostej lub złożonej.
17

 

Z kolei wskaźniki jednoczesne, zwane również w literaturze zbieżnymi bądź równoległymi, to te wskaźniki koniunktury, które 

charakteryzują aktualny stan gospodarki. Są one zbieżne z przyjętym w analizach szeregiem odniesienia, który opisuje z założenia 

obecny i rzeczywisty poziom aktywności gospodarczej. 

Natomiast na wskaźniki opóźnione składają się wskaźniki koniunktury, które informują o stanie gospodarki z pewnym 

opóźnieniem. Oddają one występujące pewne opóźnienia w przebiegu procesu cyklicznego w stosunku do przyjętego szeregu 

odniesienia. Wskaźniki te potwierdzają wahania cykliczne widoczne najpierw we wskaźnikach wyprzedzających,  

a potem równoległych.
18

 

Warto też podkreślić że podobnie jak w przypadku wskaźników wyprzedzających, tak i w grupie jednoczesnych i opóźnionych 

znajdują się wskaźniki ilościowe i jakościowe, a także proste i złożone.
19

 

 Prognozowanie Sytuacji na rynkach finansowych. Inwestorzy bardzo często zadają sobie pytania: Czy ceny akcji będą 

rosły czy spadały? Czy warto kupić akcje spółki X? Jak będzie kształtowała się cena ropy naftowej? Jaki będzie kurs złotego za 

miesiąc, rok? Większość z tych pytań dotyka kluczowej kwestii prognozowania zmian cen na rynkach finansowych. Czy jest możliwe 

skuteczne przewidywanie przyszłych cen na rynku? W jaki sposób inwestorzy próbują poradzić sobie z odpowiedzią na tego typu 

pytania? 

Na wstępie warto rozróżnić dwa typy przewidywań. Pierwszy dotyczy określenia konsekwencji wystąpienia pewnych faktów 

w przyszłości. Na przykład: jeśli spółka X wygra przetarg, to kurs jej akcji wzrośnie, jeśli Rada Polityki Pieniężnej podwyższy stopy 

procentowe, kurs złotego powinien się umocnić itp. Aby tego typu przewidywania były użyteczne, powinniśmy po pierwsze: 

poprawnie określić zależność pomiędzy zjawiskiem a jego konsekwencją (decyzja RPP – kurs złotego). Po drugie (co zazwyczaj jest 

bardzo trudne, chyba że mamy dostęp do informacji poufnych) musimy lepiej niż rynek określić prawdopodobieństwo zaistnienia 

danego faktu (wygranie przetargu, podwyższenie stóp). Drugi typ przewidywań dotyczy kierunku, w jakim podążać będzie rynek w 

przyszłości. Zazwyczaj prognoza taka jest dokonywana w oparciu o jedną z dwóch metod: analizę techniczną lub analizę 

fundamentalną. Na tego typu przewidywania zazwyczaj warto zwrócić uwagę, wiele z nich może być użytecznych w naszych 

decyzjach inwestycyjnych.  

Analiza techniczna jest pewną metodą badania rynków finansowych. Inwestorzy, którzy w swoich poczynaniach kierują się tą 

metodą, twierdzą, iż dzięki niej potrafią z dużym prawdopodobieństwem określić przyszłe zmiany cen na rynkach finansowych. 

Można mieć pewne uzasadnione wątpliwości co do zdolności prognozowania kursów na podstawie analizy technicznej. Faktycznie 

jest ona jednak bardzo szeroko wykorzystywana i może być użyteczna. Najlepsze efekty uzyskamy umiejętnie łącząc narzędzia 

analizy technicznej ze staranną analizą przedsiębiorstw, w które zamierzamy zainwestować, oraz wykorzystując zasady zarządzania 

ryzykiem. Analiza techniczna opiera się przede wszystkim na badaniu wykresów kursów instrumentów finansowych. W drugiej 

kolejności analitycy techniczni badają zmiany różnorodnych wskaźników. 
20

 

Niezależnie od tego, jak ocenia się zdolności prognostyczne analizy technicznej, może stanowić ona bardzo pomocne 

narzędzie. Patrząc na wykres pokazujący zmiany cen dowolnego instrumentu finansowego, możemy uzyskać wiele cennych 

informacji. Dowiemy się, jaki był zakres zmian cen w ostatnim okresie, czy ceny rosły czy spadały? To pozwoli nam uzyskać 

informacje na temat bieżącego układu sił pomiędzy popytem i podażą na rynku. Jak szybko zmieniały się ceny? Czy ceny akcji 

zmieniały się w wąskim przedziale, czy też jest to instrument finansowy, który spadał lub wzrósł o kilka czy kilkadziesiąt procent w 

ostatnim okresie. Analiza zakresu zmian cen oraz szybkości zmian pozwala nam określić, jaki jest poziom emocji graczy na danym 

rynku? Te wszystkie spostrzeżenia pozwolą nam lepiej określić charakter rynku danego instrumentu. Możemy wtedy odpowiednio 

dobrać wielkość środków inwestowanych w dany papier oraz zastanowić się, czy jest to dobry moment na inwestycje w dany 

instrument. 

                                                           
15 Z. Kowalczyk: op. cit., s. 420. 
16 J. Garczarczyk, M. Mocek, I. Olejnik, R. Skikiewicz: op. cit., 58. 
17 M. Rekowski: op. cit., s. 28. 
18 J. Garczarczyk, M. Mocek, I. Olejnik, R. Skikiewicz: op. cit., 58. 
19 Tamże, s. 59. 
20 A. A. Jaruga, P. Kabalski, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer Polska, Gdańsk 2014, s. 99-104. 
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Analiza fundamentalna jest próbą określenia atrakcyjności inwestycji w akcje, towary czy inne instrumenty finansowe w 

oparciu o ocenę ich przyszłych perspektyw ekonomicznych. W przypadku rynków towarowych analiza fundamentalna polega na 

próbie zbadania ekonomicznych uwarunkowań popytu i podaży na dane dobro i określenia ich konsekwencji dla jego przyszłej ceny. 

Analiza fundamentalna na rynku akcji koncentruje się na wyszukaniu najbardziej atrakcyjnych i perspektywicznych spółek. 

Porównuje się tutaj zazwyczaj cenę rynkową akcji z wartością teoretyczną akcji wyznaczoną w oparciu o prognozę sytuacji 

ekonomicznej przedsiębiorstw. 

Odrębnym tematem, o którym warto wspomnieć przy okazji rozważań na temat prognozowana, są komentarze analityków i 

dziennikarzy ekonomicznych dotyczące rynków finansowych. Większość z nich pisana jest według pewnego schematu: ceny 

akcji/towarów spadły/wzrosły, bo… (tutaj następuje zestaw faktów mających wyjaśnić opisywany ruch cen). 

Czytając komentarze giełdowe ukazujące się w prasie czy internecie, możemy dowiedzieć się, że na przykład ceny akcji w 

Polsce spadły w ostatnim dniu, bo: polska gospodarka wykazuje pierwsze oznaki słabnącego tempa wzrostu, inwestorzy wycofują 

środki z TFI, mamy niepewną sytuację na rynkach światowych itp. W kolejnym dniu, kiedy ceny wzrosną, dowiemy się z 

komentarzy, iż: polska gospodarka rozwija się jednak bardzo szybko (np. w porównaniu z pozostałymi krajami UE), inwestorzy 

wprawdzie wycofują środki z TFI, ale skala tego zjawiska zmniejszy się lub powinna się zmniejszyć w najbliższym czasie, a 

niepewność na rynkach finansowych maleje. 

Można byłoby tutaj przytaczać dowolnie długą listę zdarzeń czy faktów, wykorzystywanych dla uzasadnienia tego, co już się 

zdarzyło. Jak widać, te same dane i zjawiska mogą być wykorzystane dla uzasadnienia spadków lub wzrostów rynków. Jeden z 

komentatorów na rynku amerykańskim z rozbrajającą szczerością stwierdził kiedyś, iż zawsze ma przygotowane dwa zestawy faktów: 

grupę negatywnych i pozytywnych, jeśli rynek spada, to wykorzystuje pierwszy zestaw do wyjaśnienia tego, co się stało, jeśli był 

wzrost, to sięga po grupę faktów pozytywnych. Większość tego typu komentarzy jest bezużyteczna dla określania przyszłych cen na 

rynku i nie wnosi nic nowego do naszej wiedzy. 

Choć uważa się, że prognozowanie nigdy nie będzie w 100% trafne, to na podstawie wszystkich danych z otoczenia, jesteśmy 

w stanie z dużą dozą prawdopodobieństwa statystycznie określić zachowanie się wybranych danych finansowych w przyszłości. 

Istnieje jednak wiele metod prognostycznych a na pytanie, którą powinniśmy zastosować w danej sytuacji, odpowiedzieć może sobie 

wyłącznie sam analityk. Podstawowym podziałem metod prognozowania jest podział na metody ilościowe oraz metody jakościowe.
21

 

a) Metody ilościowe - Są zazwyczaj oparte na podstawie danych finansowych z przeszłości, zazwyczaj do ilościowych metod 

prognostycznych wliczyć możemy odmiany metod statystycznych oraz ekonometrycznych; ekstrapolacja trendów, średnie ruchome 

itp. 

b) Metody jakościowe - Są to subiektywne prognozy pewnych grup ekspertów lub wybranych jednostek. Ten rodzaj prognozy 

uznawany jest za rodzaj prognozy nieformalnej. Eksperci przy prognozie danych finansowych często opierają się na swoich 

przekonaniach co do przyszłego prosperowania gospodarki i innych. 

Model średniej ruchomej. Jest to jeden z prostszych modeli prognostycznych, obarczony dużymi błędami. Metoda średniej 

ruchomej może zostać wykorzystana do prognozy danych finansowych, jeśli ich dotychczasowa zmiana w czasie była niewielka - małe 

odchylenia i względnie stały poziom. Przy prognozie analityk może wybrać horyzont czasowy, który zostanie objęty prognozą, np . 

wykorzystanie średniej ruchomej dla trzech wielkości z okresów poprzednich.  

Ekstrapolacja trendów- model MNK. Ekstrapolacja trendów jest jedną z podstawowych metod wykorzystywanych przy 

prognozowaniu danych finansowych przedsiębiorstw. Chociaż przy obliczeniach "ręcznych" może okazać się ona dość złożona i 

pracochłonna, to z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego nie powinna stanowić dla nikogo większego problemu. 

Metoda ekstrapolacji trendów, na podstawie wyników finansowych przedsiębiorstwa z przeszłości - prognozuje dane 

finansowe na przyszłe okresy. Prognoza danych finansowych z wykorzystaniem modelu ekonometrycznego MNK dla ekstrapolacji 

trendu może mieć rację bytu wyłącznie w sytuacji, kiedy zakładamy, że dane finansowe przedsiębiorstwa będą rosły/spadały zgodnie 

z dotychczas panującym trendem. Nie zaleca się więc stosowania tej metody dla firm z bardzo nieregularnymi przychodami - silnie 

uzależnionymi od stanu całej gospodarki. 

Model stałego wzrostu. Metody te nazywane są również "metodami naiwnymi" głównie ze względu na swoją prostotę oraz 

niską jakość prognoz. Metoda ta najczęściej opiera się na tym, że analityk zakłada  wzrost danej wielkości finansowej o stały procent 

- Np. wzrost zysku netto o 10% w skali roku do końca okresu prognozy. Oczywiście model stałego wzrostu nie musi bazować na 

wartościach procentowych. Może być to wzrost o daną wartość wyrażoną w liczbach - m.in. prognozowany wzrost wartości 

przychodów ze sprzedaży na poziomie wartości bieżącej powiększonej o dodatkowe 2 mln zł. 

Inną odmianą tego modelu jest uznanie, że dana wielkość finansowa do końca okresu prognozy zostanie zachowana na 

dotychczasowym poziomie - nie wykazując żadnych zmian. Do określenia metod naiwnych wystarczają zazwyczaj dane z jednego 

poprzedniego okresu, które służyć będą jako punkt odniesienia. Mimo swojej prostoty analitycy w praktyce bardzo często korzystają z 

tego typu metod do tworzenia wycen akcji danego przedsiębiorstwa 

Metody jakościowe. Prognozowanie jakościowe nazywane często prognozowaniem nieformalnym, nie wykorzystuje żadnych 

elementów statystyki, ekonometrii czy nawet matematyki do wyznaczania szacowanych przyszłych wartości finansowych 

przedsiębiorstwa. W procesie metod prognozy jakościowej, można wykorzystać opinię ekspertów, na podstawie której gromadzone są 

informacje o wybranym zjawisku i na ich podstawie analityk dokonuje subiektywnej prognozy przyszłych danych finansowych. 

Metody te zawierają w sobie m.in. znane metody burzy mózgów lub metodę delficką. W przypadku wykorzystania metod 

jakościowych, model będzie cechował się większym prawdopodobieństwem sprawdzenia, w zależności od kwalifikacji i 

doświadczenia ekspertów, na podstawie których opinii dokonana została prognoza. 

Podsumowanie. Większość instytutów, specjalizujących się w analizach wykorzystuje w swojej pracy metody wskaźnikowe. Jak 

pokazują poniższe przykłady, wskaźniki te są najbardziej miarodajne. Umożliwiają one dokonanie trafnej oceny zarówno krótko i 

długo okresowej. Jednak niemal każdy z instytutów wykorzystuje inne wskaźniki. 

                                                           
21 G. Gołębiewski, A. Grycuk, A. Tłaczała, P. Wiśniewski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Difin Warszawa 2016, s. 42-49. 
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Do najważniejszych wskaźników syntetycznej koniunktury wykorzystywanych w analizach możemy zaliczyć dwa polskie: 

PIKBANK i PIKU. Charakteryzuje je określenie koniunktury na głównych rynkach finansowych w Polsce. Są one głównie 

wykorzystywane przez Katedrę Badań Marketingowych AE w Poznaniu. Zaś Instytut Badania Opinii i Rynku PENTOR wykorzystuje 

już wskaźniki o nazwach PENGAP i PIUPEN. Pierwszy charakteryzuje koniunkturę w sektorze bankowym i obliczany jest na 

podstawie sald koniunktury obecnej i przewidywanej działalności depozytowej i kredytowej. Drugi  służy do ogólnego opisu 

koniunktury. 
22

 Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH stosuje równocześnie dwa wskaźniki syntetyczne: wskaźnik koniunktury w 

sektorze bankowym (oznaczony symbolem Kв) i wskaźnik prognozowanej koniunktury w sektorze bankowym (oznaczony symbolem 

Kр). Kolejnym instytutem wykorzystującym dwa syntetyczne wskaźniki jest Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Pierwszy 

wskaźnik określany mianem wskaźnika bieżącego klimatu koniunktury w bankach, a drugi jest krótkookresowy prognostyczny 

wskaźnik koniunktury w bankach. Ostatnim istotnym instytutem jest Główny Urząd Statystyczny. Podstawowym wskaźnikiem 

złożonym wykorzystywanym w instytucie jest ogólny klimat koniunktury, będący prostą średnią arytmetyczną sald dotyczących ocen 

bieżącej i przewidywanej sytuacji gospodarczej. 
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ 

 

Загальнодержавний рівень економічної безпеки визначається рівнем регіональних систем, а процес гарантування 

економічної безпеки держави повинен реалізовуватися на основі врахування і дотримання безпеки територіальних 

складників. Причини загроз економічній безпеці держави мають регіональний характер, тому дослідження саме 

територіального аспекту економічної безпеки дає змогу визначити ключові фактори дотримання економічної безпеки 

держави загалом. Економічна безпека держави є визначальною домінантою складників національної безпеки, яка гарантує 

захищеність національних інтересів від внутрішніх і зовнішніх загроз, забезпечує соціально-економічну стабільність країни, 

достатній оборонний потенціал, розвиток продуктивних сил та нормальні умови життєдіяльності суспільства.  

Як вважають американські вчені С. Мьордок, К. Нор, Ф. Трейгер, економічна безпека повинна відповідати принаймні 

двом умовам. По-перше, це збереження економічної самостійності країни, її здатності у власних інтересах приймати рішення 

щодо розвитку економіки загалом. По-друге, це збереження вже досягнутого рівня життя населення і можливості його 

подальшого підвищення [1, с. 34]. Сучасний стан економічної безпеки України доводить актуальність твердження 

Х. Маковскі, на думку якого економічна безпека повинна забезпечувати досить високу міру незалежності від стратегічних 

партнерів, тобто тих, які потенційно можуть впливати на політичні рішення, які будуть неприйнятні з комерційного погляду 

[2, с. 42].  

Зазначимо, що економічну безпеку необхідно розглядати як взаємозалежну систему її різних рівнів – глобального, 

міжнародного, національного, регіонального, рівня окремо взятої господар- ської структури, особи. 1. Глобальний рівень – 

сукупність заходів, спрямованих на забезпечення сталого світового економічного розвитку, метою якого є досягнення 

максимальної безпеки та високого рівня життя для кожної особистості незалежно від нації або національності. 

2. Наднаціональний (міжнародний) рівень – стан світової економіки, за якого забезпечуються взаємовигідне співробітництво 

країн у вирішенні національних і глобальних проблем людства, вільний вибір і здійснення ними незалежної стратегії 

соціально-економічного розвитку за активної участі в міжнародному поділі праці. Міжнародна економічна безпека 

забезпечується за допомогою створеної світовим співтовариством системи міжнародних економічних організацій – МВФ, 

МБРР, ВТО тощо. При цьому важливу роль у вирішенні проблем економічної безпеки відіграють партнерські угоди про 

вільний рух капіталів, товарів та послуг, облік взаємних економічних інтересів, відмова від силового тиску, рівноправні 

відносини з менш розвинутими країнами. 3. Макроекономічний рівень (економічна безпека країни) – сукупність умов і 

чинників, які забезпечують незалежність національної економіки, її стабільність і стійкість, здатність до розвитку. У процесі 

інтернаціоналізації виробництва, включення національної економіки у світове господарство економічна безпека країни 

взаємопов’язана з міжнародною економічною безпекою. 4. Регіональний рівень – здатність регіональної влади забезпечити 

конкурентоспроможність, стабільність, стійкість економіки території, органічно інтегрованої в економіку країни. 

5. Мікроекономічний рівень (економічна безпека підприємства) – стан найбільш ефективного використання його ресурсів для 

запобігання загрозам і забезпечення стабільного функціонування. 6. Особистісний рівень – стан життєдіяльності людини, за 

якого забезпечується правовий та економічний захист життєвих інтересів, дотримання конституційних прав та обов’язків. 

                                                           
22 tamże s.80. 
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Сучасні процеси економічного розвитку – глобалізація, регіоналізація, формування «нової економіки» – зумовлюють 

підвищення ролі регіонів окремих держав у системі світового господарства. Національні регіони сьогодні розглядаються як 

самостійні специфічні суб’єкти міжнародних конкурентних відносин. Водночас національна економічна безпека базується 

на гармонійному поєднанні інтересів держави та регіону, що забезпечує цілісність економічної системи країни. 

Економічною безпекою регіону як підсистеми національної економіки є сукупність його властивостей, що 

забезпечують досягнення максимального внеску регіону в розвиток національної економіки й у забезпечення економічної 

безпеки країни загалом. Економічна безпека регіону як самостійна економічна система забезпечує прогресивний розвиток 

регіону в умовах дестабілізуючого впливу різного виду загроз. У результаті аналізу та систематизації наукових підходів до 

визначення поняття «економічна безпека регіону» можемо виділимо основні, такі як: 1) сукупність умов та факторів, які 

забезпечують стійкість та стабільність розвитку економіки регіону; 2) здатність регіональної економіки функціонувати в 

режимі самовідтворення; 3) певна економічна незалежність та інтеграція з економікою держави; 4) захищеність від впливу 

дестабілізуючих чинників.  

Отже, система економічної безпеки регіону − це комплекс взаємопов’язаних організаційно-правових заходів з метою 

узгодження різноманітних інтересів, що забезпечує стійкість, адаптивність, самоорганізацію і розвиток регіональної 

економіки у взаємодії із зовнішнім середовищем її функціонування [3, с. 227]. До об’єктів економічної безпеки регіону 

належить економічна система регіону та її складники, такі як природні багатства, виробничі та невиробничі фонди, 

нерухомість, фінансові ресурси, господарські структури, сім’я, окрема особа. Основними суб’єктами системи економічної 

безпеки регіону є держава та її інститути (міністерства, відомства, податкові та митні органи, біржі, фонди і страхові 

кампанії), інші регіони, обласні та місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи 

й організації як державного, так і приватного сектору економіки, громадяни та їх об’єднання. 

Роль органів державної влади та місцевого самоврядування у розв’язанні проблем щодо зміцнення економічної 

безпеки регіонів набувають особливого значення у напрямі вирівнювання дисбалансів їх розвитку. Усьому періоду 

становлення України як незалежної суверенної держави притаманна тенденція до зростання як обсягу дохідної частини 

місцевих бюджетів, так і розміру міжбюджетних трансфертів. З одного боку, можна твердити про задовільну систему 

вирівнювання розвитку територій України за рахунок коштів державного бюджету, але з іншого – зазначені тенденції 

породжені проблемами функціонування органів місцевого самоврядування, збільшенням фінансової залежності регіонів від 

перерозподілу фінансових ресурсів із державного бюджету, зростанням централізованості фінансової системи України в 

цілому. 

Реформа фіскальної децентралізації у напрямі зміцнення регіонального рівня економічної безпеки повністю відповідає 

європейським вимогам та є необхідним кроком у напряму євроінтеграційного курсу розвитку України. У цьому аспекті 

передбачені зміни у системі міжбюджетних трансфертів, виключено поняття доходів, які враховуються при визначенні 

обсягів дотацій вирівнювання та бюджетних субвенцій, введено нові фінансові поняття, а саме: базова дотація, реверсна 

дотація, освітня дотація, субвенція на підготовку робітничих кадрів, медична субвенція, субвенція на забезпечення медичних 

заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру, стабілізаційна дотація [5]. 

Досить слушною у цьому сенсі є позиція вченого-економіста В. Андрющенка, який зазначає, що децентралізація є 

більш ефективною моделлю демократизації суспільних організацій та створення умов для самоорганізації в державі і полягає 

в тому, що здійснення частини основних функцій управління на місцях входить у компетенцію об’єднань громадян, котрі 

мешкають на певній території, а також органів і посадових осіб, які не призначаються «зверху», а обираються населенням у 

межах територіальних громад [4]. 

Децентралізація не має абсолютного характеру, і самі по собі ринкові механізми забезпечення економічної безпеки на 

регіональному рівнях без належного втручання центральних органів державної влади не в змозі запобігти територіальним 

відмінностям, особливо стимулювати розвиток депресивних регіонів, реалізація інвестиційних проектів у яких у першу 

чергу залежить від державної фінансової підтримки. Але, незважаючи на вищезазначене, проблема зміцнення економічної 

безпеки регіонів України у напрямі вдосконалення взаємодії органів державного та місцевого самоврядування залишається 

на сьогодні вкрай актуальною, а процес децентралізації як продуктивна форма реформування української економіки, є 

необхідним процесом у напряму посилення ринкових механізмів функціонування економічної системи. 

До цього часу в Україні відсутня визначена на законодавчому рівні структура економічної безпеки регіону. У цьому 

дослідженні пропонується виділити на регіональному такі складові частини економічної безпеки, як мезоекономічна, 

виробнича, інвестиційно-інноваційна, фінансова, зовнішьоекономічна, соціальна, демографічна. Однак варто зазначити, що 

дотепер в Україні відсутні законодавчі та нормативні акти, які регламентують процеси забезпечення економічної безпеки 

регіонів. Так, Законом України «Про основи національної безпеки» визначено основні засади державної політики, 

спрямованої на захист національних інтересів і гарантування в Україні безпеки особи, суспільства і держави від зовнішніх і 

внутрішніх загроз, але не виділено окремо питання регіональної безпеки. Основні принципи забезпечення національної 

безпеки можуть застосовуватися як на державному, так і на регіональному рівні. Проте ці питання потребують 

розмежування, оскільки механізми забезпечення економічної безпеки на рівні регіону та на рівні держави мають свої 

особливості.  

Отже, економічна безпека є взаємозалежною системою її різних рівнів: глобального, міжнародного, національного, 

регіонального, рівня окремо узятої господарської структури, особи. Економічна безпека регіону розглядається як підсистема 

національної економіки та одночасно як відносно самостійна система для регіональних органів управління. На 

регіональному рівні виділено такі складові частини економічної безпеки, як мезоекономічна, виробнича, інвестиційно-

інноваційна, фінансова, зовнішьоекономічна, соціальна, демографічна, які охоплюють основні економічні процеси, що 

відбуваються в регіоні. Таким чином, досягнення економічної безпеки регіону забезпечує соціально-економічну та 

суспільно-політичну стабільність, належний рівень та якість життя населення, запобігає виникненню та протидіє впливу 

внутрішніх і зовнішніх загроз за оптимальних витрат ресурсів і раціонального їх використання. 
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ДЕЯКІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЧИННИКИСИСТЕМОГЕНЕЗУ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
 

Оскільки систематизацію загалом професійної діяльності державних службовців доцільно розглядати в контексті 

таких формуючих чинників як: правові чинники; функціональні чинники; організаційні чинники; інституційні чинники; 

компетентнісні чинники; мотиваційні чинники; психологічні чинники. А предметом концепту системогенезу виступає 

система професійної діяльності державних службовців, то взаємодія у ній відбуватиметься між її елементами, а саме: 

процесами, станами, передумовами до їх виникнення, механізмами, методами, ресурсами та способами забезпечення 

професійної діяльності державних службовців; а також між самими структурними елементами (підсистемами, окремими 

складовими елементами). Для розгляду питання обсягу системи професійної діяльності державних службовців виникає 

необхідність виокремити функціональні чинники. 

Зокрема, функціональна складова у розвитку концепту системогенезу професійної діяльності державних службовців 

займає вагоме місце та формує виникнення конкретних цілей та функцій у системі публічного управління та діяльності 

публічних інституцій. Функціональні чинники системогенезу професійної діяльності державних службовців націлені на 

формування, розкриття та застосування концепту системогенезу з позиції взаємодії усіх складових елементів системи 

професійної діяльності державних службовців. Підсистеми (організаційно-правова, функціонально-компетенційна, 

інституційна, психологічна) виступають похідними від функцій системи, тобто вони формують суть функції системи 

професійної діяльності державних службовців, спрямованої на досягнення цілей основної системи. Таким чином, 

орієнтуючись на головну мету, зазначені підсистеми виконують свої специфічні функції, і цим самим забезпечують 

досягнення специфічної мети кожної підсистеми. Тобто, застосування концепту системогенезу визначає, що діяльність 

системи, її компонентів для досягнення мети, дії із застосуванням певних засобів є не що інше, як взаємодія функцій системи 

та її складових елементів. 

Функціональні чинники системогенезу професійної діяльності державних службовців націлені на формування, 

розкриття та застосування концепту системогенезу з позиції взаємодії усіх складових елементів системи професійної 

діяльності державних службовців. Відомо, що функціями органів державної влади виступають основні напрями їх 

діяльності, в яких виявляється їх сутність і призначення в державному механізмі. Кожна інституція відповідно до своєї 

компетенції виконує притаманні йому функції. Основна ознака функцій державної служби – задоволення громадського 

інтересу шляхом надавання публічних послуг; виконання функцій публічної влади; виконання функцій та завдань публічних 

інституцій. Отже, основними передумовами системогенезу професійної діяльності державних службовців з позиції 

функціонування державної служби є такі: а) напрями діяльності державних інституцій, які  вирішують функції держави; б) 

характеристика здійснення державної служби, її сервісний характер; г) задоволення публічного інтересу, тобто інтересу 

соціальної спільноти,який  визначається потребою суспільства; д) компетенція інституції, що здійснює дану функцію; 

е) охоплення основних сфери суспільного життя: адміністративно-політичної, соціально-гуманітарної, економічної; 

ж) функції як правило, мають неперервний характер щодо свого виконання, постійний та оперативний характер діяльності.  

В умовах децентралізаційних процесів реалізація функцій загалом публічної служби, їх змістове навантаження 

залежить від таких обставин: а) функції значною мірою визначаються територіальним рівнем місцевого самоврядування; 

б) наявність ресурсного потенціалу та можливістю його реалізації. Актуальне питання належить тут економічній складовій, 

стану розвитку території, джерелам формування місцевих бюджетів;в) залежність, взаємозалежність чи автономність 

місцевого управління від державного [1]. 

Найперше доцільно приділити увагу формам діяльності публічних інституцій. Звичайно, часто одній і тій же 

інституції притаманні одночасно декілька форм діяльності. Наприклад, міністерства наділені одночасно організаційною, 

виконавчою, контрольною та іншими функціями; практично усім суб’єктам державної служби притаманна інформаційна 

функція у контексті забезпечення прозорості та відкритості у своїй діяльності, контрольна функція, організаційна тощо. 

Предметним відображенням функцій у професійної діяльності державного службовця можна вважати компетенцію 

державного службовця, зокрема його повноваження як складову компетенції. Термін «повноваження» визначається як 

офіційно надане кому-небудь право певної діяльності, ведення справ. Юридична наука використовує цей термін для 

характеристики прав і обов'язків певних органів, посадових осіб. Функції державної служби визначаються компетенцією 
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суб’єкта проходження служби. Компетенція – це один із критеріїв, який окреслює межі функцій та має обмежувальний 

характер. Термін «компетенція» (лат. сompetere – відповідність, узгодженість, від – взаємно прагнути, відповідати, 

підходити) трактується як сукупність встановлених в офіційній – юридичній чи неюридичній – формі прав і обов'язків, тобто 

повноважень будь-якого органу або посади, особи, які визначають можливості цього органу або посади, особи приймати 

обов'язкові до виконання рішення, організовувати та контролювати їх виконання, вживати у необхідних випадках заходи 

відповідальності тощо [2; 3].  

З позиції юридичної техніки регламентації компетенції будь-якого органу публічної влади фактична різниця між 

фіксацією його функцій, з одного боку, та його повноважень – з другого, дуже відносна, хоч у теоретичному розумінні і є 

загальновизнаною. Компетенція – це один із критеріїв, який окреслює межі функцій публічної служби та має обмежувальний 

характер. Оскільки публічна служба являє собою систему суб’єктів, які здійснюють публічні функції, то компетенція 

публічної служби має узагальнювати компетенції усіх суб’єктів, як інституцій так і їх посадових осіб. Тому потрібно 

розглядати комплексно, зокрема і психологічні, і соціальні аспекти професійної діяльності державних службовців [5]. 

Відомо, що однією з важливих передумов ефективної професійної діяльності державних службовців є регламентація 

його конкретних завдань та обов'язків, прав та відповідальності. Тому важливим є встановлення конкретного змісту 

діяльності працівника, в якому визначаються два основні блоки функціональних завдань:1) перелік видів діяльності 

відповідно до положення про підрозділ, які визначаються як перелік питань за відповідними напрямами, або тематично, або 

закріпленням переліку окремих питань за конкретною посадою;2) перелік видів робіт відповідно до функцій, які визначені за 

видами діяльності. Тобто виконання однієї функцій тягне за собою виконання переліку конкретних видів робіт. Тобто 

працює наповнення змісту посади державної служби конкретними видами робіт за функціональним підходом.   

Завдання та обов'язки працівника мають відповідати завданням і функціям підрозділу та вимогам професійно-

кваліфікаційної характеристики відповідної посади. Базовим положенням щодо визначення предметів компетенції є 

визначена у законодавчому полі позиція, за якої посадова особа є виконавцем функцій, зокрема таких як управлінських, 

організаційно-розпорядчих, консультативно-дорадчих. Дискусійним залишається питання подвійної обов’язковості 

зазначених організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій. З положень закону можна стверджувати, що 

особа, яка не наділена організаційно-розпорядчими функціями, а здійснює виключно консультаційну роботу, не може бути 

віднесена до посадової особи. Тобто, проблемним питанням залишається питання використання частки «та/або» для зняття 

обов’язкової подвійності щодо реалізацій функцій посадових осіб. Похідним від цього положення є наявність повноважень, 

тобто прав і обов’язків. Організаційно-розпорядчі обов’язки – це обов’язки щодо здійснення керівництва організаційною 

структурою, колективом, діяльністю окремих працівників, підрозділів тощо. Тобто безпосереднє здійснення впливу на 

формування органу, його підрозділів, діяльності публічних службовців, скерування підлеглих на виконання завдань і 

функцій відповідно до компетенцій відповідної інституції. 

З позиції виконання функцій на посаді державної служби доцільно застосовувати такі базові ознаки, які 

характеризують посадову особу: а) виконання функцій представника влади; б) виконання організаційно-розпорядчих 

функцій; в) виконання консультативно-дорадчих функцій. 

Загалом функціональне навантаження посади державної служби полягає у частковому синтезі таких її елементів: 

функції держави; функції органів державної влади; функції структурного підрозділу; функції посади державної служби [4]. 

Більш синтезовані елементи професійної діяльності державних службовців у понятті статусу державних службовців 

з позиції адміністративного права, який передбачає наявність таких елементів як права, обов’язки, обмеження, гарантії, 

заохочення, відповідальність. Завдяки цим елементам забезпечується діяльність державного службовця, його 

функціонування в системі публічної служби, професійний та особистісний розвиток, розкриття професійного, творчого та 

особистісного потенціалу. Та крім правового статусу, враховуючи практику публічного управління та теоретичні доробки 

науковців, можна стверджувати також про наявність інших аспектів даного поняття, які визначають місце та роль 

державного службовця як у його професійній діяльності так і у взаємодії з іншими суб’єктами суспільно-владних відносин. 

Найбільш суттєвими аспектами з позиції розкриття змісту поняття статусу службовця є такі основні аспекти статусу 

публічного службовця як: правовий, організаційний, функціональний, компетентнісний, соціальний, конституційний (як 

різновид правового), матеріальний, публічний тощо. 

Отже, системогенез проявляється у взаємодії усіх підсистем та елементів системи професійної діяльності державних 

службовців, серед яких осиними можна вважати: а) організаційно-правову систему діяльності державних службовців; б) 

функціонально-компетенційну систему діяльності державних службовців; в) інституційна систему діяльності державних 

службовців; г) психологічну систему діяльності державних службовців.Складність управління складовими системи 

професійної діяльності державних службовців обумовлюється їх змістовими характеристиками, великою кількістю, зміною 

соціального середовище, впливами зовнішніх факторів, постійною динамікою розвитку сфери управлінських процесів у 

суспільстві. 

Поряд з державними функціями залежно від суб’єкта управління з’являються самоврядні функції та загалом публічні 

функції. На відміну від функцій, які окреслені досить загально, компетенція органу публічної влади визначається чіткими 

формулюваннями, точним напрямком публічного управління, конкретними завданнями, які визначаються цілями органу. 

Відомо, що функціями органів державної влади виступають основні напрями їх діяльності, в яких виявляється їх 

сутність і призначення в державному механізмі. Визначено, що основними передумовами системогенезу професійної 

діяльності державних службовців з позиції функціонування державної служби є такі: напрями діяльності державних 

інституцій, які  вирішують функції держави; характеристика здійснення державної служби, її сервісний характер; 

задоволення публічного інтересу, тобто інтересу соціальної спільноти,який  визначається потребою суспільства; компетенція 

інституції, що здійснює дану функцію; охоплення основних сфери суспільного життя: адміністративно-політичної, 

соціально-гуманітарної, економічної; функції як правило, мають неперервний характер щодо свого виконання, постійний та 

оперативний характер діяльності. Завдання та обов'язки працівника мають відповідати завданням і функціям підрозділу та 

вимогам професійно-кваліфікаційної характеристики відповідної посади.  



18 

Базовим положенням щодо визначення предметів компетенції є визначена у законодавчому полі позиція, за якої 

посадова особа є виконавцем функцій, зокрема таких як управлінських, організаційно-розпорядчих, консультативно-

дорадчих.Місце та роль функціональних чинників системогенезу професійної діяльності державних службовців визначено та 

проаналізовано на прикладі окремих елементів системи професійної діяльності державних службовців: статус та 

компетенція державного службовця, посада державної служби. Предметним відображенням функцій у професійної 

діяльності державного службовця є компетенція державного службовця, зокрема його повноваження як складова 

компетенції. Компетенцію визначено як один з функціональних чинників, який окреслює межі функцій публічної служби та 

має обмежувальний характер. Оскільки публічна служба являє собою систему суб’єктів, які здійснюють публічні функції, то 

компетенція публічної служби має узагальнювати компетенції усіх суб’єктів, як інституцій так і їх посадових осіб. 

Загалом обсяг службових обов’язків та прав залежить від завдань державного органу, установи чи підприємства, а 

також від рівня посади в ієрархії цієї організації. Саме ці позиції знаходять відображення у формі визначення функцій, які 

несе у собі посада державної служби. Отже, спостерігається синтез організаційного і функціонального підходів та 

комплексне дослідження поняття посади в управлінській діяльності. Визначено функціональне навантаження на посаду 

державної служби, яке проявляється у таких характеристиках: виокремлення посадових обов’язків для характеристики 

посади державної служби; визначення межі здійснення посадових обов’язків; зв'язок посади з реалізацією завдань та 

виконанням функцій державного органу; перелік основних завдань та виконанням функцій, реалізація яких має 

здійснюватися при зайнятті посади державної служби. 

Наступним елементом системи професійної діяльності державних службовців визначено статус державних 

службовців як комплексне поняття, яке передбачає наявність таких елементів як права, обов’язки, обмеження, гарантії, 

заохочення, відповідальність. Завдяки цим елементам забезпечується діяльність державного службовця, його 

функціонування в системі публічної служби, професійний та особистісний розвиток, розкриття професійного, творчого та 

особистісного потенціалу. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ 
 

Децентралізація є однією з ключових реформ в Україні, особливістю якої є здійснення суттєвих змін в місцевому 

самоврядуванні та територіальній організації виконавчої влади задля підвищення їх ролі і значущості при втіленні 

економічних і структурних реформ в суспільстві. Суть її полягає в розширенні повноважень, ресурсів та відповідальності 

органів місцевого самоврядування шляхом передачі їх з державного рівня на місцевий. Вона спрямована на створення 

безпечного та комфортного середовища для життя людей. Зважаючи на це, Україна визначила п’ять основних завдань, які 

здатні сприяти активізації даних процесів, а саме: 

- визначити територіальну основу органів місцевого самоврядування та виконавчої влади; 

- розмежувати повноваження між органами місцевого самоврядування різних рівнів; 

- розмежувати повноваження між органами місцевого самоврядування та виконавчої влади; 

- визначити потребу у кількості ресурсів на кожному рівні; 

- зробити органи місцевого самоврядування підзвітними перед виборцями і державою [7]. 

Проте, на сьогоднішній день, їх реалізація потребує законодавчого, організаційного, суспільного забезпечення. Саме 

через правову неврегулюваність питань розподілу коштів всередині об’єднаної територіальної громади (ОТГ), передачу 

повноважень без їх фінансової підтримки, недостатність механізмів для здійснення адміністративно-територіальної реформи, 

відсутність кваліфікованих кадрів, зростання навантаження на працівників, нерозвиненість інфраструктури, говорити наразі 

про успішний розвиток та ефективність регіональної політики, спрямованої на забезпечення рівномірного  місцевого і 

регіонального розвитку неможливо. Внаслідок цього не високими є темпи створення територіальних громад, спроможних 

нести відповідальність за розвиток територій, створення умов для підвищення рівня і якості життя населення, бути 

самодостатніми (рис. 1).  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%90%D0%BA%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000066
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000066
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Рис. 1. Динаміка створення ОТГ в Україні  

 

Аналіз даних свідчить про наявність проблем, пов’язаних із запровадженням децентралізаційних процесів, оскільки 

лише близько 40% громад у регіонах реалізували поставлені перед ними завдання. Якщо по Україні показники, які 

характеризують об’єднання територіальних громад є більш-менш приємливими, то в Рівненській області ситуація вкрай 

критична (табл.1). 

Впродовж останніх двох років різко зменшилася кількість створюваних ОТГ, лише 109 сільських, селищних, міських 

рад Рівненської області зорганізувалися задля поліпшення соціально-економічного розвитку своїх населених пунктів. Саме 

відсутність підтримки процесів децентралізації з боку мешканців є серйозною перепоною на шляху до реалізації намічених 

планів. У відповідності до цього необхідним постає належна поінформованість населення, проведення роз’яснювальних 

зустрічей, визначення особливостей та переваг об’єднання громад як для населених пунктів, так і для кожного громадянина. 

Це завдання має стати пріоритетом в подальшій політиці держави щодо підтримки децентралізаційних процесів, бо велика 

кількість населення не знає і не усвідомлює їх сутності. Проте, варто відмітити, що децентралізація в Україні має певні 

зрушення, перші перемоги, але й перші невдачі. 

Тому, паралельно із реалізацією алгоритму проведення децентралізації, потрібно визначити і оцінити фактори 

негативного впливу, передбачити механізми їх послаблення та здійснювати пошук заходів, здатних швидко реагувати на 

відхилення. Наразі потребують негайного вирішення проблеми, пов’язані із: 

- погіршенням якості та доступності публічних послуг, оскільки органи місцевого самоврядування нездатні 

забезпечити ресурсами переважну більшість своїх повноважень; 

- нерозвиненістю інфраструктури, а також критичним станом споруд і мереж та на цій основі небезпеки 

виникнення катастроф; 

Таблиця 1 

Аналіз показників, які характеризують створення ОТГ 

    

Джерело: складено автором за [5]. 

 

- важкою ситуацією у більшості територіальних громад щодо протікання демографічних процесів, міграцією 

населення; 

- неузгодженістю пріоритетів соціально-економічного розвитку, визначених органами місцевого 

самоврядування з реальними інтересами територіальних громад; 

- нерозвиненість форм прямого народовладдя, нездатність членів громад відстоювати та захищати свої права й 

інтереси, співпрацювати з місцевими органами влади задля досягнення спільних цілей розвитку громади; 

- низьким рівнем професіоналізму посадових осіб місцевого самоврядування, зниження рівня престижності посад, що 

призводить до низької ефективності управлінських рішень; 

- корпоратизацією органів місцевого самоврядування, закритістю і непрозорістю їх діяльності, високим рівнем 

корупції, що призводить до зниження ефективності використання ресурсів, погіршення інвестиційної привабливості 

територій, зростання соціальної напруги; 

- надмірною централізацією повноважень органів виконавчої влади та фінансово-матеріальних ресурсів; 

кількість ОТГ; 

2015; 159 

кількість ОТГ; 

2016; 366 

кількість ОТГ; 

2017; 665 

кількість ОТГ; 

станом на 

листопад 2018; 

865 

кількість 

територіальних 

ромад, що 

утворили ОТГ; 

2015; 816 

кількість 

територіальних 

ромад, що 

утворили ОТГ; 

2016; 1783 

кількість 

територіальних 

ромад, що 

утворили ОТГ; 

2017; 3180 

кількість 

територіальних 

ромад, що 

утворили ОТГ; 

станом на 

листопад … 

кількість ОТГ 

№ 

з/п 

Показники Роки 

2015 2016 2017 2018 

1 Кількість створених ОТГ в Україні, в т.ч.: 159 366 665 865 

2 Темпи росту, % - 230,2 181,7 130,1 

3 - Рівненська обл. 5 13 7 7 

4   Темпи росту, % - 260,0 53,8 100,0 

5 Кількість жителів в ОТГ в Україні, тис. чол. в т.ч.: 1400 3200 5700 8400 

6 Темпи росту, % - 228,6 178, 147,9 

7 - Рівненська обл. 26,382 93,974 51,867 82,97 

8 Темпи росту, % - 356,2 55,2 160,0 

9 Площа ОТГ в Україні тис. км
2
, в т.ч.: 36,9 89,2 166,8 207,8 

10 Темпи росту, % - 241,7 187,0 124,6 

11 - Рівненська обл. 0,972 2,312 1,412 0,844 

12 Темпи росту, % - 237,9 61,1 59,8 
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- відстороненням місцевого самоврядування від вирішення питань у сфері земельних відносин, посиленням 

соціальної напруги серед сільського населення внаслідок відсутності повсюдності місцевого самоврядування [7,8]. 

Поряд з цим ситуацію значно погіршує нестабільність в Україні, пов’язана із послабленням цілісності держави, 

створення володінь олігархічних кланів. 

Аналіз літературних джерел свідчить про те, що проблемам децентралізації, а особливо заходам, спрямованим на 

вирішення вказаної проблематики приділяється наразі велика увага, зважаючи на беззаперечну актуальність. Пропонуються 

різні варіанти підвищення ефективності децентралізаційних процесів, які суттєво різняться. Узагальнюючі вищенаведене, 

можна виділити ряд основних напрямів, спрямованих на отримання належних результатів від реалізації реформи, а саме: 

- ресурсне (матеріальне, правове, організаційне, кадрове) забезпечення реалізації місцевої політики та надання 

послуг мешканцям ОТГ; 

- встановлення нормативів якості публічних послуг, які надаються населенню органами місцевої влади, 

визначення критерів її оцінювання; 

- створення сприятливих умов (правових, фінансових) задля ефективного функціонування ОТГ; 

- забезпечення розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування базового та регіонального рівня, 

місцевими адміністраціями та територіальними органами влади; 

- вироблення нової управлінської ідеології, спрямованої на підвищення адміністративної культури та особистої 

відповідальності; 

- вдосконалення державної підтримки розвитку ОТГ; 

- вдосконалення бюджетної політики для підвищення фінансової спроможності територіальних громад. 

Отже, децентралізація має значні перспективи для забезпечення участі громадян в управлінні державою,  

підвищення відповідальності влади та швидкого реагування на потреби й проблеми населення, формування демократичного 

суспільства і підвищення стабільності держави. 
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ТЕХНОЛОГІЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ  

ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ 
 

Варто визнати, що в Україні вже багато років спостерігаються системні, закономірні, явні, важкі та затяжні кризові 

процеси в економічній, соціальній та політичній сферах життя. Для виправлення ситуації потрібно застосувати антикризове 

управління та антикризове регулювання з використанням антикризових стратегій [1, с. 95]. Саме тому необхідно впровадити 

процес цілеспрямованого впливу органів державного управління на упередження, недопущення та мінімізацію негативних 

наслідків кризових явищ з метою забезпечення сталого економічного розвитку [2, с. 287]. 

Для виходу з кризи Україна змінила вектор розвитку, застосувавши  реформу децентралізації. Тому основним 

завданням на сьогодні є перехід від споживчої до інноваційно-інвестиційної моделі розвитку України. 

Реформування в напрямі децентралізації передбачає розвиток територіальних одиниць за рахунок певних підходів. До 

критеріїв розвитку національної економіки в умовах децентралізації належать: 

– рівень економічної та фінансової спроможності регіону; 

– рівень соціального та людського розвитку регіону; 

– рівень екологічної стійкості регіону. 

На сьогодні процес децентралізації для населення виглядає як складний та не завжди ефективний процес. Звичайно, 

для отримання позитивного результату першочерговим є створення нормативно-правової бази та розумного антикризового 

управління.  

Серед найважливіших напрямів є антикризове управління фінансовими потоками в умовах децентралізації. Його мета 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/157-19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/156-19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/156-19
http://decentralization.gov.ua/region
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http://decen/
http://decen/
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досягнення фінансової незалежності органами місцевого самоврядування та оптимальний перерозподіл коштів відповідно до 

існуючих потреб на місцевому рівні. В закордонній літературі використовують термін «фіскальна незалежність», який 

сприймається як право незалежного прийняття рішень децентралізованими одиницями. В. Оутс запропоновував теорему, 

згідно з якою, якщо децентралізація не впливає на рівень витрат, то децентралізовано прийняте рішення щодо локального 

суспільного блага має бути більш ефективним, ніж централізоване, або бути таким самим за рівнем ефективності [3].  

І. З. Сторонянська та А. О. Пелехатий виділяють певні перешкоди досягнення ефективності фінансового забезпечення 

розвитку територіальних громад, до яких належать [4, с. 229-230]: 

– невідповідність сучасних тенденцій формування доходів місцевих бюджетів сільських територіальних громад цілям 

підвищення їх фінансової спроможності; 

– відсутність стимулів ефективного використання власного фінансового потенціалу територій; 

– суттєва диференціація територіальних громад за рівнем бюджетної забезпеченості; 

– неефективна структура місцевих бюджетів регіону, а також їх вертикальна та горизонтальна розбалансованість; 

– мізерні обсяги видатків місцевих бюджетів територіальних громад на фінансування розвитку територій; 

– недосконалий механізм проведення Державною казначейською службою бюджетних платежів, що здійснюються 

органами місцевого самоврядування. 

Аналіз структури доходів місцевих бюджетів областей країни свідчить про посилення їх залежності від коштів з 

Державного бюджету: надання дотацій, субсидій, пільг тощо. Хоча місцеві органи влади проголошено самостійними при 

формуванні своїх бюджетів, але, як свідчить динаміка структури, на національному рівні доходи на державному рівні майже 

стабільні, за винятком 2015 року, а доходи місцевих бюджетів мають зворотну тенденцію. В структурі видатків відмічено 

різкий спад на державному рівні у 2016 р. і невеликий підйом у цьому ж таки році [5-8]. Загальна ж картина місцевих 

видатків має тенденцію до зниження, адже значну частину становлять видатки на охорону здоров’я, освіту, соціальний 

захист і соціальне забезпечення населення. 

Аналіз фінансового стану місцевого бюджету розглядається як аналіз його бюджетних зобов’язань та структури 

активів і пасивів, при проведенні якого особлива увага зосереджується на оцінці фінансової стійкості бюджету [9]. Стійкість 

місцевого бюджету як стан доходів і видатків бюджету, їх структуру і динаміку, які забезпечують органам місцевої влади 

можливість повного, своєчасного і незалежного від інших бюджетних рівнів виконання своїх зобов’язань, сприяє 

збалансованому розвитку економіки та соціальної сфери. Задля збереження стійкості місцевого бюджету його структура 

повинна забезпечувати необхідні потреби регіонального господарства і населення, а також ініціювати соціально-

економічний розвиток [10, с. 142]. 

На теперішній момент питома вага видатків місцевих бюджетів не забезпечується власними та закріпленими 

доходами, що зумовлено неефективним розподілом загальнодержавних податків та зборів між бюджетами різних рівнів. 

Отже, необхідна якісна трансфертна політика, яка має ґрунтуватися на прозорих правових нормах і формулах розподілу 

фінансових ресурсів, що у свою чергу передбачає стимули для пошуку додаткових власних джерел доходів бюджету та 

скорочення їх видатків. Саме тому в умовах щорічного збільшення частки міжбюджетних трансфертів ми вважаємо, що при 

проведенні аналізу фінансової стійкості бюджетів територіальних громад доцільно здійснювати оцінку показників, що 

стосуються міжбюджетних відносин. 

За рахунок встановлення фінансової стійкості бюджетів територіальних громад досягається об’єктивність отриманих 

результатів оцінки муніципальних бюджетів, а також досліджуються чинники, що на них впливають. 

З метою покращення ситуації, що склалася у фінансовій сфері на мезорівні, потрібно посилити ефективність 

антикризового управління на місцевому рівні. Збільшення рівня фінансової стійкості передбачає:  

а) ефективне управління державними та місцевими коштами;  

б) посилення відповідальності за дотримання законодавства;  

в) впровадження єдиної методики до оцінки фінансової стійкості бюджетів територіальних громад;  

г) зростання ролі місцевих податків і зборів шляхом скасування старих і запровадженням нової, економічно 

ефективної власної податкової бази (що частково зроблено в прийнятому Податковому кодексі України);  

д) перерозподіл доходів між місцевими бюджетами шляхом удосконалення податкового та бюджетного 

законодавства, зокрема зарахування податку з доходів фізичних осіб до бюджетів територіальних громад;  

е) посилення зацікавленості органів місцевої влади щодо підвищення рівня власної дохідної бази за рахунок обсягу 

інвестицій, рівня доходів населення;  

ж) скорочення централізованого фінансування;  

з) стимулювання інвестиційної активності в регіоні шляхом урахування природно-ресурсного, науково-технічного, 

виробничо-економічного та людського потенціалу.  

З початку 2015 року розпочато впровадження реформ відносно децентралізації влади в Україні. Однак, згідно з 

проведеним аналізом, поки що не можна говорити про значний успіх децентралізаційних процесів. На теперішній час у 

рамках реалізації «Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні» 

проводиться робота з формування об’єднаних територіальних громад [11]. Прийняття Закону України «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад», який регулює порядок створення об’єднань на мезорівні [12], не сприяв активізації 

цього процесу. Тому для забезпечення однієї з цілей децентралізації, – покращення фінансової спроможності територіальних 

громад, необхідним є пошук нових шляхів та механізмів удосконалення цієї реформи. 

Отже, передача управління фінансовими потоками об’єднаним громадам дозволить вирішити комплекс проблем 

перспективного розвитку територій за збереженням балансу «економіка – суспільство – екологія». При цьому перевагу 

потрібно віддати моделі поліфункціонального розвитку територій із впровадження принципів диференціації і диверсифікації 

господарської діяльності. Закордонний досвід впровадження результативних антикризових заходів свідчить про вагомість 

державної підтримки розвитку малого і середнього підприємництва. І саме територіальні громади можуть надати 

підприємцям гарантії подальшого функціонування, забезпечивши населення трудовими місцями.  
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РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ФІЛОСОФСЬКИЙ ВИМІР 
 

Сучасні філософи визначають філософію місцевого самоврядування як «область знань і уявлень про особливості 

соціального буття даного суспільства на місцевому поселенському рівні і про методи осягнення, пізнання цього буття» [5]. 

Потужним напрямом у сучасній світовій думці постає практична філософія. За словами директора інституту філософії НАН 

України, А.Ярмоленко, «специфіка її полягає в тому, що методологічні питання філософії, зокрема етики, поєднані з 

практичними питаннями економіки, політики, науки, медицини, біотехнологій» [3]. Він підкреслює, що «філософія не 

просто узагальнює те, що досліджують емпіричні науки. Філософія…  є хранителькою раціональності [3]. 

Філософія реформування місцевого самоуправління має визначити світоглядні, морально - етичні й ціннісні аспекти, 

його роль і значення у соціальному прогресі та культурному розвитку суспільства. Актуальність теми обумовлена потребою 

узагальнити сутність процесу реформування суспільства, отримати знання щодо невизначеності, неоднозначності певних 

обмежень які виникають у ході управління реформуванням місцевого самоврядування, а також вивчення залежності між 

індивідуально - особистісними, соціально - значущими груповими і суспільними цілями, прагненнями та інтересами,  

виявлення їхніх проявів у реальній управлінській практиці. Філософія реформування місцевого самоврядування стає 

актуальною в той час коли у суспільстві виникає потреба проникнути вглиб процесу змін, зрозуміти його сутнісні підстави, 

вивчення методологічних та світоглядних засад організаційної діяльності, відносин між людьми. При цьому вона повинна 

виходити з урахування тенденцій розвитку сучасного світу, ускладнення суспільства, зміни взаємовідносин людини і 

соціуму, щоб можна було удосконалити теорію управління, адекватну трансформації суспільства, що відбувається. 

Управління реформаційними процесами може бути ефективним коли воно концентрується на усвідомленні першорядності 

інтересів громадян, ведення управлінської діяльності на принципах стратегічного мислення, заохочення компетентних 

спеціалістів, випереджаючого розвитку знань, теорії щодо дійсності.  

Одним з важливіших філософських аспектів реформування місцевого самоврядування є розуміння змін у сучасному 

суспільстві яке відбувається в епоху Інтернету, який докорінно змінює поняття соціальності.  

Інтерес до проблеми соціального, взаємодії людини і середовища, в якій він живе, посилюється в період кардинальних 

революційних змін. Глибокі трансформації, які переживають сучасні суспільства, вимагають відповідних трансформацій і у 

взаємодії владних органів і громадян. Інтернет в сучасних умовах стає повсякденним фактором як у ділових так і у 

міжособистісних відносинах у суспільстві в цілому, зокрема у реформуванні місцевого самоврядування. Перш за все, 

ціннісно-цільові орієнтири детермінують загальну спрямованість змін, а також ресурс самоорганізації, ціннісно-мотиваційна 

сфера, філософія місцевої самоорганізації. Неможливо не погодитись зі Старостиним А.М., що «без формування внутрішньої 

самоуправлінської культури (що включає і загальні цінності, навички, і дисципліну) без мотивації людей, виділення 

лідерської компоненти і без забезпечення доступу до ресурсів ніякого самоврядування не вийде»  [6]. 

Держава у своїй взаємодії з громадськими організаціями повинна враховувати, що Інтернет стає дуже важливим 

інструментом самовираження і організації. Галактика Інтернету - це нова комунікаційна середа. А оскільки комунікація в 
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сучасному житті становить суть людської діяльності, всі сфери суспільного життя піддаються змінам в результаті його 

широкого використання [1, c.315]. Як звісно, особливим каналом комунікації є електронні комунікації (е-комунікації). 

Бурхливий розвиток е-комунікацій припадає на той час, коли особливо актуалізується завдання пошуку нових засобів 

комунікацій, тобто саме зараз, у часи економічної рецесії, коли фінансові ресурси будь-якої інформаційної діяльності істотно 

обмежуються. М.Кастельс пише: «саме через комунікацію людська свідомість взаємодіє з її соціальним і природним 

оточенням. Цей процес відбувається відповідно до структури, культури, організації і технології комунікації в даному 

суспільстві. Комунікаційний процес, безсумнівно  опосередковує спосіб, відповідно до якого владні відносини 

конструюються і оскаржуються в кожній сфері соціальної діяльності, включаючи політичну практику [2,c.21]. 

Значну роль е-комунікації повинні зіграти в місцевому самоврядуванні. На даний час зрозуміло що розвиток е-

комунікацій у місцевому самоврядуванні гальмують як об’єктивні, так і суб’єктивні чинники. До умовно об’єктивних 

чинників віднесемо недостатнє географічне покриття мережею Інтернет, порівняно невелику кількість користувачів Мережі і 

сформованих на локальному рівні е-спільнот, відсутність як фахівців у галузі е-комунікації в місцевому самоврядуванні, так 

і методологічної основи та інструментарію для оцінки ефективності комплексу заходів, проведених за допомогою е-

комунікації. Відзначимо, що саме останній фактор - відсутність не тільки теоретичної, але й емпіричної бази для верифікації 

гіпотези про дієвість е-комунікації на місцевому рівні, є серйозним обмеженням для більш широкого використання новітніх 

технологій у чи не всіх комунікативних ситуаціях, які супроводжують реалізацію комунікативних завдань у місцевому 

самоврядуванні. 

Поряд з об’єктивними обмеженнями розвитку е-комунікації (які з часом піддаються корекції - наприклад, брак 

фахівців - спеціальними навчальними курсами, географічне покриття зростає з розвитком телекомунікаційних технологій), 

сьогодні в Україні наявна і низка суб’єктивних факторів, що визначаються сучасним політичним процесом, рівнем 

політичної культури та розвитку суспільства. Неможливо не погодитись з А.Ярмоленко, що «проблема нашої консолідації і 

нашого національно-демократичного розвитку полягає в тому, що нам ніяк не вдається створити інституції, які б ми 

поважали. А це норми, цінності і правила гри, котрі уможливлюють наше спільне життя. Чи може бути консолідація, якщо 

цими правилами постійно нехтують, від правил дорожнього руху і до Конституції?»[3]. 

Сьогодні вчені і практики в сфері місцевого самоврядування єдині в думці, що для розвитку комунікативних 

технологій необхідна нормативно-правова база, її постійний моніторинг і коригування. Це дозволить забезпечити прозорість 

управлінської структури органів місцевого самоврядування, знизити корупцію. Слід також зазначити, що забезпечення 

прозорості виступає не самоціллю, а супутнім фактором підвищення ефективності взаємодії. 

В сучасних умовах зростає роль та значення комунікативної діяльності місцевих органів влади, важливою складовою 

якої є налагодження зв’язків з населенням та формування ефективних механізмів інформаційного обміну в управлінській 

сфері з метою прийняття ефективних рішень в умовах процесу децентралізації влади. Процес децентралізації поставив 

особливі завдання в сфері комунікативної діяльності, а саме: потребу налагодити комунікативний процес між утвореними 

об’єднаними територіальними громадами (ОТГ), між ОТГ і громадами, що не входять в ОТГ, між ОТГ і районними 

державними адміністраціями, між ОТГ і громадянами всередині громад різних поселень і т.д. Гостро стоїть питання про 

формування комунікативних компетентностей нових кадрів органів місцевого самоврядування. В суспільстві існує потреба в 

правовому забезпеченні комунікативного процесу, чіткого визначення державної комунікативної політики. У системі державного 

управління і місцевого самоврядування існує комунікативна підсистема, яка включає сукупність зв’язків, взаємовідносин, 

усвідомлених взаємодій органів управління, це простір, в якому формуються, функціонують і розвіваються державні органи 

та органи місцевого самоврядування. 

 Комунікативну підсистему державного управління і місцевого самоврядування також можна розглядати і як 

сукупність державної інформації и інформації органів місцевого самоврядування, інформаційних потоків як засобів 

забезпечення узгодженості в управлінні, взаємодії між гілками влади, а також між владою та суспільством.  В даний час 

важливим стає теоретичне осмислення комунікативного процесу, якій відбувається у комунікативній підсистемі. 

Комунікативний процес - це процес взаємодії між різними суб'єктами комунікації, при якому здійснюється обмін 

інформацією. Він включає динамічну зміну етапів формування, передавання, приймання, розшифрування і використання 

інформації в обох напрямках. 

Все вищесказане дозволяє акцентувати значення цілепокладання у публічному управлінні зокрема у місцевому 

самоврядуванні. Управління як складний механізм функціонування, змін та єдності соціальних сил потребує від суб’єкта 

управління володіння основами теорії управління, знання ним умов існування, властивостей, тенденцій, характеру руху 

керованого ним об’єкта. Публічне управління набуває характеру такої діяльності, яка теоретично має випереджати 

суспільно-історичну практику, відповідати законам об’єктивного світу, з урахуванням того, що соціальні програми та ідеали, 

що створюються людьми, можуть приводити не лише до позитивних, але і до негативних наслідків, якщо вони суперечать 

об’єктивним законам природи і суспільства, потребам та інтересам людей. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ВАЖЛИВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ 

ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 

В умовах децентралізації виникає потреба формування у студентів вищих навчальних закладів професійно-важливих 

компетентностей, які можуть бути реалізовані при створені об’єднаних територіальних громад та дозволять практично 

вирішувати поставлені перед ними життєві і професійні проблеми. Сьогодні головним завданням є підготовка студента 

такого рівня, щоб потрапляючи в проблемну ситуацію, він міг знайти кілька способів її вирішення, обрати раціональний 

спосіб, обґрунтувавши своє рішення. Це залежить від деяких додаткових якостей, для позначення яких і вживається поняття 

«компетентності», які більше відповідають розумінню сучасних потреб суспільства. 

При формуванні об’єднаних територіальних громад важливою потребою є наявність фахівців, які б дозволили 

спільноті вирішувати соціальні, економічні та екологічні проблеми. В такому випадку завданням вищої освіти виступає 

якісне професійне навчання. Саме освіта, як найважливіша сфера виробництва інтелектуального і морального потенціалу 

суспільства, виступає домінуючим фактором виховання нової генерації людей, що володіють новим менталітетом, здатних 

здійснювати ідеї сталого розвитку на практиці, якісно підходити до виконання своїх професійних обов’язків. І саме 

впровадження компетентнісного підходу дозволить вирішити ці потреби. 

У Законі України «Про вищу освіту» [1] під компетенціями розуміється динамічна комбінація знань, вмінь і 

практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, 

яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на 

певному рівні вищої освіти. Такий саме підхід відображено у [11], де записано, що компетентності являють собою динамічне 

поєднання знань, розуміння, навичок, умінь та здатностей. А також підкреслено, що розвиток компетентностей є метою 

навчальних програм і має формуватись в різних навчальних дисциплінах та оцінюватись на різних етапах. Це зумовлює 

складність усієї підготовки фахівця і тривалість навчального процесу та необхідність його розгляду як систему [3, с. 306]. 

Компетентнісний підхід в освіті пов'язаний з особистісно-орієнтованим і чинним напрямками, оскільки стосується 

особистості студента і може бути реалізованим та перевіреним тільки в процесі виконання конкретними прикладними діями. 

У зв'язку з цим компетенції «закладаються» в освітній процес за допомогою: сучасних технологій, змісту й напрямку освіти; 

стилю життя; типу взаємодії між викладачами та студентами та між студентами. 

Компетентний фахівець, компетентна людина – це дуже вигідна перспектива. Запропоновано формулу 

компетентності, до її основних складових входять: 

- знання, але не просто інформація, а та, що швидко змінюється, різновиди, яку необхідно вміти знайти, відсіяти від 

непотрібної, перевести в досвід власної діяльності; 

- вміння використовувати отримані знання в конкретній ситуації; розуміння, яким способом можна поповнювати свої 

професійні знання; 

- адекватне оцінювання – свою особистість та відповідальність при прийнятті рішень, перспективу і наслідки при 

вирішенні питань, сутність конкретних знань, необхідності або непотрібності їх для громади, а також методу їx отримання 

або використання.  

Ця формула логічно може бути виражена в такий спосіб: 

Компетентність = мобільність знань + вміння використовувати знання +… + критичність мислення 

Професійний розвиток студента, підтримання його конкурентоспроможності на ринку праці спрямовані на досягнення 

ряду кінцевих цілей, а саме: високого рівня кваліфікації, професіоналізму і компетентності. 

Професійна компетентність є інтегральною характеристикою діяльності суб'єкта, що виявляється на двох рівнях 

активності: технологічної та надпрофесійних. Психологічний зміст професійної компетентності на технологічному рівні 

визначається цілями, завданнями, досвідом, повноваженнями і результатами діяльності, яке представлено в концептуальної 

моделі діяльності як основне внутрішнє засіб (компонент психологічної структури) діяльності, створюване в процесі 

навчання і тренування. У концептуальну модель включені знання, отримані при спеціальному навчанні, відомості, 

накопичені в процесі трудової діяльності, а також широке уявлення про завдання, мотиви діяльності, знання наслідків 

правильних і неправильних рішень, готовність до нестандартних рішень. Особливе значення в концептуальній моделі 

надається життєвому досвіду суб'єкта праці [4]. До надпрофесійних рівня професійної компетентності можуть бути віднесені 

інтереси, цінності, морально-етичні уявлення людини, його світогляд і очікування, як базові властивості Я-концепції. 

Слід зазначити, що зарубіжні компанії при наборі персоналу не поділяють поняття «кваліфікація» і «компетентність». 

Найчастіше під кваліфікацією мають на увазі вимоги професійної діяльності до працівника в якісному і кількісному 

вираженні рівня професійної підготовки [5]. В. А. Бодров, крім кількісних і якісних характеристик рівня професійної 

підготовленості, в визначенні «кваліфікація» включає результативність діяльності, працездатність, професійну придатність, 

успішність самовдосконалення [6]. В Законі України «Про службу в органах місцевого самоврядування» закріплене поняття 

«професійна компетентність», як «здатність особи виконувати певні завдання та обов’язки, яка визначається рівнем її освіти, 

досвідом роботи та володінням спеціальними знаннями, уміннями та навиками» [7]. 

Безумовно, людина, яка втілює в собі такі якості, буде компетентним фахівцем. Але механізм досягнення такого 

результату залишається поки що не розробленим і здається досить складним. Як варіант пропонується модель психолого-

педагогічного супроводу розвитку важливих компетенцій у студентів, спрямованого саме на формування їх професійної 
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освіти. 

В зв’язку з тим, що компетентність є складним утворенням, інтегрованим результатом навчання, в якості складових 

запропонованої моделі обрано види або напрямки компетентностей, які поділені на наступні групи: 

1. Соціальні – пов'язані з життям суспільства, соціальною діяльністю особистості (здатність до співпраці, вміння 

вирішувати проблеми в різних ситуаціях, навички взаєморозуміння, соціальні та суспільні цінності й вміння, комунікаційні 

навички, мобільність в різних соціальних умовах). 

2. Мотиваційні – спрямовані на внутрішню мотивацію, інтереси, індивідуальний вибір особистості (здатність до 

навчання та підвищення кваліфікації, винахідливість, навички адаптуватися і бути мобільним, вміння досягати успіхів, 

інтереси і внутрішня мотивація, практичні навички, вміння робити власний вибір). 

3. Функціональні – направлені на вмінням оперувати отриманими знаннями і фактичним матеріалом (технічна і 

наукова компетентність, вміння оперувати знаннями на практиці, використовувати джерела інформації для власного 

розвитку). 

Рівень освіченості, особливо в сучасних умовах, не визначається обсягом знань, їх енциклопедичністю. З позицій 

компетентнісного підходу рівень освіченості визначається здатністю вирішувати проблеми різної складності на основі 

наявних знань. Компетентнісний підхід не заперечує значення знань, але він акцентує увагу на здатності використовувати 

отримані знання. При такому підході цілі освіти описуються в термінах, що відображають нові можливості студентів, 

зростання їх особистісного потенціалу. Формування професійно-важливих компетентностей обумовлено реалізацією не 

тільки оновленого змісту освіти, але й сучасних методів та технологій навчання. Список цих методів і технологій є досить 

широким, а їх можливості – різноплановими, тому доцільно окреслити основні стратегічні напрямки, визначивши при цьому, 

що рецептів на всі випадки життя, звичайно не існує.  

Потенціал, наприклад, продуктивних методик і технологій дуже високий, і реалізація його впливає на досягнення 

такого результату навчання, як компетентність. При цьому виділяють такі завдання: 

- створення умов для розвитку і самореалізації студентів; 

- засвоєння продуктивних знань, вмінь і навичок; 

- розвиток потреб поповнювати свої знання протягом усього життя. 

Проаналізував діяльність об’єднаних територіальних громад в Одеській та Херсонській областях, виявлена потреба в 

забезпеченні кадрами, основними з яки є: бухгалтер, економіст, юрист, лікар,  

За Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» управління персоналом органів місцевого 

самоврядування на засадах компетентнісного підходу ґрунтується на таких положеннях:  підбір на посади посадових осіб 

місцевого самоврядування відповідно до наявних компетентностей та кваліфікаційних вимог до зайняття посади;  

удосконалення наявних компетентностей посадових осіб місцевого самоврядування (знань, умінь, навичок, особистих та 

професійних здібностей);  навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування з метою 

формування необхідних компетентностей та розвитку наявних;  проведення оцінювання персоналу з метою виявлення мало 

розвинутих компетентностей та розробки пропозицій щодо їх удосконалення;  розробка мотиваційних заходів для посадових 

осіб місцевого самоврядування щодо удосконалення їх компетентності, самоосвіти та саморозвитку [7]. Відповідно до таких 

вимог від викладача вимагається, незалежно від методів і технологій, які він використовує в процесі навчання, формування 

особистості, яка може самостійно примати рішення; навчити мислити – розуміти причинно-наслідкові зв'язки, застосовуючи 

принципи розвивального навчання. Отже, для формування професійно-важливих компетентностей у студентів вищих 

навчальних закладів необхідно максимально реалізувати зв'язок з практичними потребами; вчити думати і діяти самостійно, 

аналізуючи поставлену проблему; пізнавальні завдання вирішувати кількома способами, застосовуючи їх до можливостей 

вирішення сучасних проблем; обов'язково враховувати індивідуальні особливості. 

  
Список використаних джерел: 

1. Про вищу освіту: закон України [Електронний ресурс] – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.  

2. Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти: моногр. – Львів: Львівська політехніка, 2014. – 168 с. 

3. Козик В.В., Воробець С.Й., Мищишин О.Л. Формування професійних компетентностей фахівця економічного профілю // Актуальні 

проблеми економіки. – 2016. – № 7. – С. 306-315. 

4. Завалова Н.Д., Ломов Б.Ф., Понаморенко В.А. Образ в системе психической регуляции деятельности. – М.: Наука, 1896. – 175 с. 

5. Ермолаева Е.П. Психология социальной реализации профессионала. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2008. – 347 с. 

6. Бодров В.А Профессиональная зрелость человека (психологический аспект) // Феномен и категория зрелости в психологии / отв. ред. 

А.Л. Журавлев, Е.А. Сергиенко. – М.: Изд-во «Институт пси- хологии РАН», 2007. – С. 174-197. 

7. Про службу в органах місцевого самоврядування: закон України [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14. 

 

 

УДК  353.2 

 

Баценко Людмила Миколаївна, к.е.н, доцент (Сумський національний університет, м. Суми, Україна), 

Лісовенко Генадій Віталійович, головний спеціаліст відділу інституційного розвитку та заохочень 

управління з питань персоналу (Сумська обласна державна адміністрація, м. Суми, України) 

 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ В УМОВАХ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
 

В даний час в Україні актуалізується принцип децентралізації управління (під децентралізацією традиційно 

розуміється комплекс заходів, спрямованих на передачу компетенцій держави місцевим органам, які є представниками 
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міністерської влади). 

Органи місцевого самоврядування в сільській місцевості в результаті децентралізації 

повноважень залишилися «один на один» з проблемами правового характеру без належної 

юридичної підтримки, необхідної для виконання функцій державного регулювання; без належного технічного та кадрового 

забезпечення на рівні районних державних адміністрацій, які необхідні для здійснення координації, планування державного 

фінансування капітальних інвестицій і забезпечення контролю якості. Причиною цього є відсутність елементарних правових 

і економічних знань у представників органів місцевого самоврядування. 

       Тому сьогодні особливо гострою стає проблема професійної перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників 

обласних, місцевих, районних адміністрацій та селищних рад. 

Завдання децентралізації вимагають від службовців місцевого рівня бути здатними вирішувати назрілі політичні, 

економічні, соціальні й культурні проблеми суспільства, володіти сучасним інструментарієм планування, організації, 

контролю, інформаційного забезпечення, мотивації персоналу, комунікативними здібностями в процесі залучення громадян 

до управління місцевим розвитком. 

У багатьох країнах у вирішенні перерахованих завдань прагнуть все більше залучати галузі промисловості та 

сільського господарства до реалізації певних функцій в рамках систем професійної освіти, наприклад, таких як: a) аналіз 

галузевого та регіонального попиту на кваліфіковані кадри; б) розробка професійних стандартів та кваліфікацій, а також 

інструментів їх оцінки. В Україні, на жаль, не існує даної практики. Таким чином, проблему кадрового забезпечення 

потрібно вирішувати, враховуючи нові економічні умови і кардинально переглянувши навчальні програми, за якими 

готуються фахівці. 

Регіональні партнерства і взаємодія, спрямовані на розвиток можливостей працевлаштування, мають важливе 

значення, для професійної освіти. Працівники вибирають шлях свого професійного і кар'єрного зростання, переважно 

виходячи з можливостей освіти і працевлаштування, наявних на регіональному та місцевому ринках праці. Невідповідність 

між структурою регіональної робочої сили і професійно-кваліфікаційною структурою випускників професійної освіти може 

змусити випускників змінити свою професію. Ризик такої невідповідності можна знизити за допомогою регіональної 

співпраці між соціальними партнерами, навчальними закладами, шляхом аналізу ринку праці та регулювання прийому в 

місцеві установи професійної освіти. 

 У сучасному, швидко змінюючому ринковому середовищі обласні, місцеві, районні адміністрацій та селищні ради можуть 

домогтися успіху тільки в тому випадку, якщо їм вдається підняти методи своєї роботи на якісно новий рівень. І навчання 

персоналу в цих умовах стає одним з головних ключів до успіху, причому процес модернізації знань і навичок повинен 

носити постійний характер. 

 Розробити програми навчальних курсів, тренінгів, які сприяють формуванню в населення мистецтва жити в громаді, 

залучення молоді до управління місцевим розвитком та запровадити навчальні програми розвитку кадрового потенціалу 

громад, у тому числі й щодо створення нових робочих місць є першочерговим завданням. 

   Основні вимоги, що забезпечують ефективність освоєння програм навчальних курсів, зводяться до наступного: для 

навчання потрібна мотивація, люди повинні розуміти цілі навчання; для керівників обласних, місцевих, районних 

адміністрацій та селищних рад мають бути створені сприятливі умови; якщо навички, що придбавалися в процесі навчання 

складні, то цей процес треба розбити на послідовні етапи. 

Пропонуємо звернутися до досвіду вирішення аналогічних завдань в різних країнах світу. 

В Індії діє Національна корпорація по професійній підготовці – некомерційна організація, створена Міністерством 

фінансів. 

Національна корпорація по професійній підготовці виконує такі основні функції: 

• сприяє професійній освіті, підтримуючи створення великих, якісних, комерційно орієнтованих навчальних закладів, і 

фінансує рентабельні ініціативи в сфері професійного розвитку; 

• підтримує якість професійної освіти, створюючи академії по підготовці інструкторів або самостійно, або за 

допомогою партнерств; 

• створює стимули для виробничої підготовки, пропонуючи зацікавленим підприємствам і організаціями відповідне 

фінансування. 

Під керівництвом Національної корпорації по професійній підготовці в Індії було створено 37 галузевих рад 

професійної підготовки  - автономних органів, що знаходяться у віданні галузей. Їх правління спираються на широку 

членську базу і включають представників понад 450 підприємств (з числа керівних і професійних кадрів), а також 

представників навчальних закладів та державних органів. 

В Австралії, національні асоціації організовані в 18 областях практики і більшість з них 

бере участь в консультаціях з питань політики професійної освіти. В одній тільки сфері регіональної освіти налічується 18  

асоціацій. Вони пов'язані з галузевими радами по професійній підготовці. 

 У Данії в силу високої бюджетної забезпеченості державної системи професійної освіти головне завдання Фонду - 

фінансуються не навчальні курси, а розробки, дослідження, проекти. Фонд допомагає створювати нові програми, що 

відповідають мінливим потребам. 

У Франції діють регіональні координаційні комітети з питань зайнятості та професійної підготовки (CCREFP). Всього 

в регіонах існує 22 таких комітету за участю представників держави, регіону і соціальних партнерів; регіональні 

сільськогосподарські, торгово-промислові та професійні палати, а також академії (керівні органи сфери освіти). До складу 

правління CCREFP входять 29 членів - по сім від кожної зі сторін (Держави, регіону, роботодавців, профспілок) плюс 

голова. При цьому комітети отримують рекомендації від цілого ряду органів, включаючи регіональні обсерваторії зайнятості 

та професійної підготовки (OREF). 

Регіональна рада провінції Лімбург є регіональним майданчиком для консультацій з питань ринку праці та 

професійної підготовки. До його складу входять представники навчальних закладів, профспілок і роботодавців 
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(міжгалузевих організацій). Його головна мета - забезпечити відповідність між пропозицією і попитом на кваліфіковану 

робочу силу в провінції за допомогою виявлення регіональних і (або) галузевих потреб і пошуку способів їх задоволення.  

Принцип соціального партнерства щодо підготовки галузевих кадрів діє в Вірменії з  2009 року, коли уряд затвердив 

«Концепцію соціального партнерства в сфері професійної освіти ». Концепція передбачає рівну участь соціальних партнерів 

(які представляють державу, бізнес і профспілки і їх об'єднання) в підготовці кадрів на основі спільних зусиль, колективної 

відповідальності і отримання загальної вигоди від реформи. 

Для розвитку територіальних громад дуже важливими є знання з управління проектами. Тому навчання основам 

методології управління проектами та підготовка портфелів проектів розвитку громад повинно відбуватись в вищих 

навчальних закладах, з якими попередньо були проведені переговори та досягнуті шляхи вирішення даного напряму. 

В останні роки уряди таких країн як США, Німеччина, Японія, Франція та ін. все більш використовують у 

повсякденній діяльності методи і засоби управління професійною освітою. Майже кожний чиновник уряду США 

використовує на своєму робочому ПК програмні засоби у складі набору стандартних пакетних програм. 

Форум проектного менеджменту Японії (JPMF - зареєстрована торгова марка Форуму проектного менеджменту 

Японії), заснований PMAJ - першою Японською асоціацією управління проектами, яка почала свою «пілотну» діяльність в 

липні 1997 року, в 1998 році - була офіційно зареєстрована. 

Застосування практик проектного управління у Китаї почалося в 80-і роки з будівельної галузі. А починаючи з 2005 р., 

в цій країні здійснюється програма масштабного розвитку проектного управління і на місцевих рівнях. Відповідно до неї 

навчання методам і технологіям управління проектами повинні пройти 600 000 чоловік і отримати сертифікацію PMP 

100 000. 

У Канаді діє Офіс управління великими державними проектами, що здійснює регулярний контроль з боку держави за 

процесом розробки природних ресурсів.  

Офіс УП існує в Сінгапурі – Центр управління державними проектами Міністерства фінансів. 

У Великобританії – Центр Великих Проектів.  

В період децентралізації та в в ситуації наявної кризи, що торкнулася сфер професійної підготовки і розвитку 

кадрового потенціалу громад та органів їх управління, надзвичайно важливо використовувати досвід розвинених зарубіжних 

країн. При цьому потрібно виходити з умови, що "кожна молода людина, яка має здатність і бажання, отримуватиме 

професійну підготовку, повинна її отримати". Особливу увагу слід приділити сучасним освітнім технологіям та управлінню 

проектами. В Україні рішення задачі професійного розвитку персоналу в обласних, місцевих, районних адміністрацій, 

селищних рад та створених громадах на системному рівні є об'єктивною необхідністю. У нинішніх умовах ця проблема 

набуває особливо важливого значення. Необхідно ввести в практику постійно діючий моніторинг професійного навчання з 

метою виявлення його адекватності потребам громад. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ЯКІСНОГО 

ПРОФЕСІЙНОГО ШТАТУ 
 

Новоутворені об'єднані територіальні громади демонструють, загалом, досить непогані результати свого розвитку. 

Їхні нові структури управління часто інноваційні й ефективні. Проте ключовий елемент — мотивація кваліфікованих кадрів: 

мотивація до інновації, мотивація до професійного розвитку. Вкрай необхідно створити систему мотивації до підвищення 

кваліфікації, самоосвіти. 

Жодна система керування не стане ефективно функціонувати, якщо не буде розроблена ефективна модель мотивації. 

Мотивація спонукує конкретного індивіда і колектив у цілому до досягнення особистих і колективних цілей [1] . 

Мотивація професійного розвитку персоналу – це процес використання внутрішніх та зовнішніх стимулів, за 

допомогою яких працівників спонукають до формування спеціальних знань, розвиток необхідних навичок і вмінь, що 

дозволяють підвищувати продуктивність праці, максимально якісно виконувати функціональні обов'язки, освоювати нові 

види професійної діяльності.  

При управлінні мотиваційною поведінкою працівників необхідно враховувати внутрішні фактори, які впливають на 

мотивацію:  

вік/стать;  

сімейний стан;  

світогляд;  

http://www.mohe.gov.jo/en/Documents/National%20HRD%20Strategy-en.pdf
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професія;  

трудовий стаж;  

рівень культури;  

стан здоров’я;  

співвідношення реальних доходів з можливим їх збільшенням. 

Необхідно пам’ятати, що мотиваційні факторі змінюються з плином часу, так, якщо для молодого спеціаліста вагомим 

стимулом буде навчання заради отримання конкурентних переваг через потребу у нових знаннях, то для старшого покоління 

більш вагомим буде  бажання займати керівні посади. Для молодої людини, яка не зв’язана сімейними узами, довготривале 

навчання за кордоном буде можливо більш бажаним, ніж для працівника, який має власну сім’ю, Також треба враховувати 

стать працівника, адже соціально-психологічна природа складніша у жінок, ніж у чоловіків. Також необхідно враховувати, 

що жінки старші за 30 років в основному мають сім’ю і  тому мають потребу у неповному робочому дні для вирішення 

сімейних справ. 

Можна виділити наступні причини низької мотивації: 

Невпевненість працівника в тому, що:  

його активність призведе до запланованого робочого результату (зростання обсягу продажів, своєчасної розробки 

нового продукту, успішної реалізації початого проекту і т.д.);  

досягнуті ним успіхи будуть поміченими та відповідно винагородженні керівництвом (просування по службі, 

підвищення заробітної плати, визнання оточуючих і т.д.). 

Низька оцінка привабливості очікуваного заохочення.  

Невдалий графік і терміни проведення навчання.  

Не враховуються побажання працівників, направлення на навчання відбувається  в наказовому порядку. 

Відповідно, розуміння, яка з проблем більш важлива, дозволяє керівнику визначити основні напрями діяльності щодо 

підвищення рівня вмотивованості своїх співробітників. 

В управлінській науці розроблені різні мотиваційні моделі. Серед них найбільш традиційними є: 

 раціональна мотиваційна модель, в основі якої використання матеріальних стимулів, тобто за допомогою 

нагородження або стягнень за результатами роботи; 

     мотиваційна модель самореалізації, суть якої полягає в активізації внутрішніх мотивів людини можливості 

самовираження, творчість у праці, визнання заслуг, розширення самостійності і відповідальності, перспективи кар'єри і 

професійного росту; 

     мотиваційна модель причетності (співучасті) через розвиток співпраці, партнерства, участь в управлінні, 

власності, делегування повноважень. 

Великого значення для формування раціональної моделі мотивації є застосування стимулів різних категорій [2]: 

 економічні, так як ефективне стимулювання працівника сприяє підвищенню загальної продуктивності праці, тобто 

рішення економічних задач; 

 соціальні, оскільки, отримуючи доходи, людина забезпечує себе певним комплексом економічних і соціальних благ, 

займає певне місце в соціальній структурі колективу і суспільства в цілому; 

 соціально-психологічні, так як стимулювання впливає на формування внутрішнього світогляду – потреб і цінностей, 

орієнтацій, мотивів трудової поведінки ; 

 морально-виховні – через формування моральних якостей особистості . 

Всі різноманіття мотивів, які спонукають людину працювати, робити які-небудь дії і, в цілому, рухатися по життю, 

можна звести до п'яти: 

• мотив винагороди; 

• соціальний мотив; 

• процесний мотив; 

• мотив досягнення; 

• ідейний мотив. 

Всі ці мотиви присутні у кожної людини, різниця в ступені вираженості. Як правило, один з мотивів більш 

розвинений, тобто є провідним. 

Один із способів визначення провідного мотиву працівника – проведення опитування, в процесі якого можна 

отримати інформацію про те, що для нього є важливим, цінним в його роботі,  що спонукає працювати краще, заради чого 

він став би рухатися кар'єрними сходами, чи навпаки, чого йому не вистачає і т.п. 

У відповідях буде простежуватися тенденція тяжіння до одного, рідше двох типів мотивації. 

Співробітник з провідним мотивом винагороди буде говорити про бонуси, премії, штрафи, виплати за стаж роботи, 

підвищення зарплати т.д. 

Працівник, у якого провідним є соціальний мотив, поведе мову про колектив, роботу в команді, підтримку, спільний 

відпочинок, сімейну модель компанії і т.п. 

Той, кому важливий процесний мотив, стане використовувати наступні слова і фрази: свобода, задоволення від 

завдання, професіоналізм, варіативність, різні проекти, творчі завдання і т.д. 

Співробітник з мотивом досягнення буде говорити про результати досягнення, самоосвіту, сходинках у розвитку, 

відповідальність і т.д. 

Для будь-якої людини з ідейним мотивом особливий сенс мають слова і фрази: відданість, лояльність, вірність, 

почуття господаря,  і т.п. 

Як можна використовувати знання про провідні мотиви співробітників? 

У будь-якому повідомлення про те, що планується навчання, важливо акцентувати увагу на конкретних мотивах працівника.  

Так наприклад, щоб мотивувати працівника з мотивом винагороди, безпосередньо зв'яжіть навчання і підвищення 

його заробітку. Для співробітника з соціальним мотивом згадайте, що будь-яке навчання сприяє згуртуванню колективу і 
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тому, що колеги краще пізнають один одного. 

Працівнику з процесним мотивом вкажіть на те, що тренінг є інструментом для підвищення його професіоналізму та 

розвитку можливості виконання  нових відповідальних завдань. 

Працівнику з мотивом досягнень необхідно наголосити про те, що навчання збільшить його шанси на професійне 

зростання і підвищення. 

Людині з ідейним мотивом важливо почути, що його участь у тренінгу є внеском у розвиток компанії. 

Партисипативне управління базується на передумові: якщо працівник бере участь в справах , залучений в управління і 

отримує від цього задоволення, то він працює більш зацікавлено і продуктивно. Партисипативне управління може бути 

реалізовано на базі наступних передумов [3]: 

 працівники отримують право самостійно приймати рішення з приводу планування своєї трудової діяльності, ритму 

роботи, технології вирішення завдань і т.д .; 

     керівництво залучає працівників до підготовки та прийняття рішень по використанню ресурсів, формі оплати 

праці, графіку роботи і т.п .;  

     працівники беруть участь в інноваційній діяльності з різними формами винагороди. 

З точки зору методології управління людськими ресурсами працівники з об'єкта управління перетворюються в суб'єкт 

управління, який самостійно вирішує проблеми розвитку. На основі самоврядування працівник може реалізувати свої 

потреби в самовираженні, визнання і співучасті, а об’єднання досягає високої продуктивності праці. 

Підвищити результативність праці посадових осіб місцевого самоврядування можна через пізнання структури мотивів 

і потреб, через конкретні заходи щодо стимулювання на високі результати, через поліпшення інформаційної структури та 

структури прийняття рішень за допомогою поліпшення спілкування. Проблеми мотивації досить часто мають центральне 

значення у працівників всіх рівнів. Службовці тоді мотивовані, коли працюють з радістю, наснагою, готовністю виконувати 

завдання, захопленістю. Результативність працівників залежить не тільки від однобічних вимог і заохочень, а й від взаємної 

уваги та партнерства. 
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СТРАТЕГІЧНЕ  УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ ОБ’ЄДНАНИХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 
 

Стратегічне управління  людськими ресурсами передбачає не лише проектування цілей і шляхів їх досягнення, але й 

визнання   людських ресурсів як потенційних активів. Саме такий підхід варто  покласти в  основу   управління об’єднаними 

територіальними громадами. Останні ж формуються в процесі проведення реформи децентралізації влади в Україні. 

За  увесь період реформи уже відбулося становлення значної кількості об’єднаних територіальних  громад. Цей 

процес постійно піддається моніторингу. Проте, головними цілями  розвитку людини у суспільстві   є три, а саме: прожити 

довге і здорове життя, мати  можливість здобувати освіту  та  доступ  до ресурсів. Якщо  відслідковувати результати 

проходження процесу децентралізації, то можна стверджувати, що ці головні цілі також намагаються реалізовувати й на 

рівні об’єднаних територіальних громад.  

У рамках Національного проекту «Децентралізація»  проводиться моніторинг процесу децентралізації влади та 

реформування місцевого самоврядування за чотирнадцятьма індикаторами [1]. Проте, детальне ознайомлення з ними  дає 

право стверджувати, що лише індикатор 7.6 «Розподіл коштів на будівництво футбольних полів між регіонами»  можна 

потенційно  використати для реалізації стратегічного управління людськими ресурсами та отримання доходів від 

капіталізації людських здібностей на ринку.  Так, згідно даних моніторингу у 2017 р. було на  цілі розподілено 270 млн. грн.   

для підтримки 327 проектів, а у 2018 р. уже розподілено 370 млн. грн.. між 218 проектами. Отримання коштів для 

спорудження футбольного поля і його побудова  у об’єднаній  територіальній  громаді може стати як витратним, так і 

доходним проектом. 

Звісно, що реалізація доходного проекту є бажаною, проте вимагає докладання значної кількості управлінських зусиль 

і прийняття рішень на рівні громади. Розглянемо послідовно, які дії треба реалізовувати, щоб  в перспективі об’єднана 

територіальна громада змогла  отримувати  доход від експлуатації побудованого футбольного поля. 

По-перше, спорудження  футбольного поля створює можливості для організації у громаді футбольного клубу. Ця 

ініціатива є стратегічною як з соціальної сторони у короткостроковому періоді, так і економічної у більш віддаленому часі. 

З соціальної точки зору – це пропаганда здорового способу життя, об’єднання жителів громади шляхом формування 

команд різного віку, а саме: дитячої (до 12 років), середньої (від 12 до 23 років) і дорослої (після 23 років),  формування 

серед осіб чоловічої статті, мешканців громади,  здорового способу життя та її  соціальної згуртованості.  
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Проте, обов’язковим є реєстрація власником – об’єднаною територіальною громадою -  футбольного клубу (команди). 

Звісно, що функціонування футбольного клубу (команди) несе прямі витрати, а саме: на заробітну плату тренера, суддів 

змагань і гравців команди (за можливостями), придбання  спортивного інвентаря  (сіток, м’ячів), форми гравців, виплати 

премій за перемогу і вихід у турнірну таблицю змагань за переміщення нею  вгору,  фінансування гри на виїзді команди 

(витрати на транспорт, харчування)  та інші.  Усі витрати, що здійснюються на футбольний клуб (команду) – це не що інше 

як інвестиції у формування людського капіталу жителів громад і яке є тривалим як за обсягом, так і за часовими  

параметрами. 

По-друге, що обов’язково належить зробити для управлінців  територіальної громади при наявності зареєстрованого 

футбольного клубу (команди)-, це - патентування гравців команди.  Ця умова є обов’язковою для отримання доходів 

громадою при процедурі футбольного трансферу - переходу гравця з одного клубу до іншого, який неможливий без згоди 

власника футбольного клубу . Власне, формування гравців у об’єднаних територіальних громадах є передумовою до іх 

подальшого  футбольного трансферту.  При цьому футболіст підписує свій контракт, у якому вказаний строк, а 

також зарплата, преміальні, бонуси, права та обов'язки сторін. 

Клуб, якому належать права на футболіста, має право на отримання компенсації (зазвичай — грошової) за 

футболіста. Вартість гравця узгоджують представники клубів-учасників угоди. Окрім грошей інколи за гравця віддають ще 

одного футболіста як частину плати. Після завершення контракту футболіст має право перейти до іншого клубу без оплати 

трасферу останнім попередньому клубу. 

Раніше діяли дитячо-юнацькі школи, які виховували футболіста і мали право на компенсацію від першого 

професіонального клубу, з яким підписав угоду їхній вихованець. Наприклад, в Україні відповідно до статей 20 і 21 

Регламенту Федерації футболу України, перший професіональний клуб у кар'єрі гравця повинен сплатити грошову 

компенсацію школам або аматорським клубам, які виховували футболіста від 12-річного до 23-річного віку. Сума 

компенсації залежить від віку футболіста, тривалості терміну його підготовки та рангу професіонального клубу (клуб 

прем'єр-ліги сплачує найбільші базові суми, клуб другої ліги — найменші). 

Футбольні трансфери відіграють важливу роль у керуванні бюджетом клубу, формуванні складу, а також корисні для 

популяризації та реклами клубу (у випадку придбання «футболістів-зірок»). У випадку вдалої трансферної політики рівень 

гри та популярності клубу підвищуватиметься, у випадку невдалої — знижуватиметься. Особливо 

неоднозначно вболівальники ставляться до переходів футболістів до стану принципових суперників [2]. 

Якщо оцінити наявність футбольних клубів на національному рівні, то можна стверджувати, що ринок  для 

капіталізації спортивних вмінь та гри у футбол сформований. Причому вітчизняні національні футбольні  клуби  мають 

непогані бюджети (табл.1). 

 Таблиця 1 

Бюджети українських клубів у сезоні 2009-2010 років [3] 

Клуб Бюджет, млн. дол. Власник 

"Шахтар" (Донецьк) 85 Рінат Ахметов 

"Динамо" (Київ) 60 Ігор Суркіс 

"Дніпро" (Дніпропетровськ) 58 Ігор Коломойський 

"Металіст" (Харків) 30 Олександр Ярославський 

"Металург" (Донецьк) 25 Сергій Тарута 

"Арсенал" (Київ) 20 Вадим Рабинович 

"Карпати" (Львів) 13,5 Петро Димінський 

"Ворскла" (Полтава) 10 Костянтин Жеваго 

"Металлург" (Запоріжжя) 10 Ігор Дворецький 

"Іллічівець" (Маріуполь) 8 Володимир Бойко 

"Чорноморець" (Одеса) 8 Леонід Климов 

"Таврія" (Сімферополь) 7 Сергій Куніцин/Дмитро Фірташ 

"Зоря" (Луганськ) 5 Євген Геллер 

"Кривбас" (Кривий Ріг) 5 Олександр Ліфшиц 

"Оболонь" (Київ) 4 Олександр Слободян 

"Закарпаття" (Ужгород) 3 Нестор Шуфрич 

Хоча у порівняні з європейськими у них вони незначні та й маркетингові методи є недосконалі.  Проте швидкий розвиток 

спортивної комерції ліквідує в майбутньому й ці недоречності. 

 Реалізація пропонованого механізму  стратегічного управління людськими ресурсами на рівні громади  може бути 

тривалішою і не співпадає у часі з виборчою  каденцією, а головне вимагає прийняття серйозних управлінських рішень щодо 

не лише формування людського капіталу через  організацію  футбольної команди, а головне комерціалізації її діяльності і не 

викликати інтересу в чільників об’єднаних територіальних громад. 
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗАСАДИ ЕВОЛЮЦІЇ КОНЦЕПЦІЙ ТА ТЕОРІЙ  

ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

 
Цивілізована людська спільнота гармонійно може існувати лише у межах певного соціального та політичного 

порядку, в умовах дотримання системи правил суспільного життя, які гарантуються та забезпечуються формальним 

інститутом – державою та неформальними інститутами – мораллю, етичними традиціями, нормами, звичаями тощо. 

Історично склалося так, що саме держава стала організуючою силою, що об’єднала людей (що проживали на певній 

території) у цивілізоване суспільство. Саме держава припинила «варварські звичаї» хаотичного існування первісних 

людських спільнот, яка відповідала нормам «війна всіх проти всіх». Держава – як універсальний соціальний інститут – 

виникає природним, еволюційним шляхом одночасно з еволюцією людського суспільства, як відповідь на суспільний запит 

щодо вирішення питань безпеки, захисту врожаїв, родини, формування усталених норм, правил поведінки та відносин між 

різними верствами суспільства. Відповідно, оскільки роль держави полягала у забезпеченні порядку і безпеки, управління 

всіма складовими суспільного життя, то сучасним дослідникам варто акцентувати увагу на міждисциплінарних засадах 

формування теорії публічного управління, виокремити найважливіші складові цього процесу, визначити їх вплив на 

еволюцію сучасних теорій публічного управління. 

Майже весь період розвитку людської цивілізації (зі стародавніх часів, і аж до середини ХХ ст.), суспільні науки 

існували окремо: філософія, юриспруденція, теологія, історія та ін. Потужний суспільний запит щодо наукового 

обґрунтування  ролі держави та управління суспільством вперше виникає у зв’язку із розвитком товарно-грошових, 

ринкових відносин в країнах Європи, які перші стали на шлях первісного нагромадження капіталу, розвитку ринкових 

відносин. Цей період увійшов у історію людської цивілізації як період меркантилізму (XV – XVIII  ст.). Саме в епоху 

меркантилізму вперше гостро постає потреба визначення та унормування місця держави у економічному та політичному 

житті суспільства. Метою державної політики меркантилізму європейських країн стає нагромадження суспільного багатства 

(з яким ототожнювали золото та срібло), загострюється потреба щодо  адміністративного вирішення фіскальних питань 

(оподаткування) та упорядкування державних фінансів (державна скарбниця, надходження та видатки казни). У зовнішній 

політиці країн Європи домінує принцип «розори сусіда», що втілюється на практиці за допомогою нееквівалентної 

зовнішньої торгівлі та ставить за мету національне збагачення. 

В епоху меркантилізму вважали, що управляти державою так же просто, як і управляти домашнім господарством. 

Управляли суто адміністративними методами, які реалізовувались завдяки адміністративному праву. Цьому сприяло 

домінування у XVI – XVIІ  ст. в усіх країнах Європи абсолютної монархії, в основі якої – максимальна концентрація влади 

(законодавчої, виконавчої, судової) в руках однієї людини. Меркантилізм породжує і першу офіційну державну зовнішню 

політику – протекціонізм (protect – захист), що передбачала захист вітчизняних товаровиробників (мануфактур) від 

іноземних конкурентів (виробників аналогічної продукції) за допомогою митних зборів, нетарифних бар’єрів та за рахунок 

жорсткої адміністративної підтримки держави. Політика протекціонізму застосовується країнами світу (у окремих випадках) 

і у ХХІ ст. 

Подальший розвиток товарно-грошових відносин та ринкового типу господарювання, перехід від епохи 

меркантилізму до капіталістичних відносин призводить до зміни парадигми управління суспільством. Розвиток ринкових 

відносин іде паралельно з розвитком філософії індивідуалізму, найбільш наочно представленої у роботах Дж. Локка, Д. 

Юма, Ж.-Ж. Руссо, у теоріях  Адама Сміта. На зміну протекціонізму приходить ліберальна доктрина «laissez – faire», яка 

стає ідеологією ринкового лібералізму і в основу управління суспільством ставить наступні принципи: захист приватної 

власності та ринкових свобод; підтримку вільної конкуренції; захист вільного ринкового підприємництва; відмову від 

державного регламентування будь-яких економічних процесів, відмову від протекціонізму. Ліберальна доктрина «laissez – 

faire» стрімко поширюється у ХVII – XVIII ст. Це сформувало суспільний запит на окрему теорію управління  державою та 

суспільним розвитком. З цього періоду прихильники ліберальної економічної теорії зосереджують увагу виключно на 

формах та методах впливу держави на економіку, а питаннями організації державного управління суспільством вони не 

займалися. Економічна наука відокремлюється від адміністративного права. Натомість, правові науки зосередили увагу на 

захисті прав та свобод індивідуума (людини), а в центр досліджень поставили питання – яким чином держава має 

забезпечити реалізацію приватних інтересів, як на практиці має бути втілено принцип розподілу гілок влади, як реалізувати 

права власності тощо. У ХVII – XVIII ст. в університетах Німеччини та Австрії викладається курс камеральних наук (camera 

– казна), який поєднував окремі економічні та адміністративні дисципліни, а студенти, що навчалися цих наук, переважно, 

поступали на державну службу. Так, у Пруссії у камералістику входили економіка, політика, поліцейська наука (тобто наука 

про примусовий апарат держави), наука про фінанси, аграрна наука, мануфактурна справа, гірська справа. Отже – студенти 

отримували системні знання про всі сфери господарства тих часів та особливості їх управління [1]. 

Особливу роль у формуванні теорії публічного управління та у обгрунтуванні провідної ролі держави у суспільному 

та господарському життю країни належить представникам німецької історичної школи (у 30-ті роки ХІХ ст. виникає «стара 

німецька історична школа», фундаторами якої є Ф.Ліст, В.Рошер, Б.Гільдебранд, К.Кніс).  Як і камералісти, преставники 

німецької історичної школи вважали державу основним гарантом суспільного порядку, гарантом стабільного 

функціонування національного господарства [2]. На підґрунті теорій Ф.Ліста виникає теорія М.Вебера про «ідеальну 

бюрократію». А пізніше – у роботах представників нової німецької історичної школи (90-ті роки ХІХ ст., консервативна 

течія – Г.Шмоллер), виникає концепція соціальної держави та державного капіталізму, яка на практиці втілюється через 

«могутній, законний монархізм», через «мудрий та твердий уряд», що виступає гарантом стабільного та ефективного 
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розвитку суспільства. Найкращим режимом державного управління Г.Шмоллер вважав «режим авторитарного типу», що 

забезпечить здійснення соціально-економічних реформ «зверху» і унеможливить тим самим соціальні та суспільні 

потрясіння. 

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. на території Європи сформувались та одночасно існували три концептуальні 

підходи щодо пояснення феномену «держава». 

Теорія суспільного договору розглядає державу як наслідок домовленостей, добровільно укладеного соціального 

контракту, що обумовлено необхідністю спільних, єдиних для всіх правил гри (Ж.-Ж.Руссо та філософи-ідеалісти). 

Теорія соціальної держави розглядала державу як соціального арбітра, як активного учасника всіх суспільних 

процесів. Держава має повне монопольне право щодо примусу всіх суб’єктів, учасників суспільних процесів задля 

виконання та домінування суспільних законів та суспільних інтересів над інтересами окремих прошарків суспільства. 

Реформи мають іти «зверху» (Л.Брентано – нова історична школа; Е.Бернштейн, К.Каутський, Р.Гільфердінг – соціал-

демократичні концепції). 

Держава як засіб експлуатації та примусу, як «апарат насилля», що «матеріалізується» (уособлюється) як окрема 

група (еліта) населення країни і діє в інтересах виключно обмеженої групи осіб (в інтересах окремого прошарку 

суспільства), всупереч інтересам усього суспільства (К.Маркс, Ф.Енгельс, інші ортодоксальні марксисти; М.Штірнер, 

П.Прудон, П.А. Кропоткін, М.А.Бакунін та інші анархісти).   

У ХІХ – на початку ХХ ст., з ускладненням, урізноманітненням  як суспільних процесів так і суспільного життя 

виникають нові наукові дисципліни – соціологія та політологія. Новації школи когнітивного підходу (П.Холл, П.Сабатьє, 

Б.Жобер та ін.), а також школи соціології організації (Е.Фридберг, М.Кроз'є та ін.) вплинуло на появу нових підходів щодо 

трактувань організації управління суспільством та теорій управління. З розвитком продуктивних сил суспільства, розвитком 

капіталістичних ринкових відносин у ХХ ст. виникає теорія управління як самостійний науковий напрямок, як 

систематизована дисципліна. Теоретичні концепції управління розвивались, поєднуючи у собі здобутки та напрацювання 

різних суспільних, гуманітарних та точних наук. Теорії управління розвивались у вигляді «дерева» шкіл управління, що 

«розросталось» як вверх, так і «в різні сторони».  

У ХХ ст. формується ціла низка плюралістично-орієнтованих наукових теорій та концепцій, які розробляється у 

межах різних наукових шкіл теорії державного управління. Так,  загальновідомою є «класична школа наукового 

управління», яка продукувала «науково-орієнтовані теорії публічного управління»): теорії Ф. Тейлора, що доповнювалася 

практичною діяльністю Г.Форда. До цього напряму належить і «адміністративна школа управління» А.Файоль; «школа 

управління людськими відносинами» М. Фоллет, Е.Мейо, що доповнюється рекомендаціями у сфері практичної діяльності 

Т. Баши та ін. Поряд з цим, саме у ХХ ст. набувають визнання та швидко поширюються «посткласичні» теорії управління, 

які часто ще називають «інструментально-орієнтованими» теоріями публічного та суспільного управління. До цих теорій 

належать: «Теорія системної групової динаміки та узгоджено діючих систем в управлінні» (Ч.І. Бернард), «Теорія 

практичного менеджменту» (П.Друкер), «Теорія поведінки та прийняття рішень» (Г. Саймон), концепція «Ідеї та теорії 

класичного корпоративізму» (Ф.Шмиттер), теорії ««Кількісної» школи управління» (В.Парето, М.Віннер, В.Глушков, 

Л.Канторович). Поряд з вищеназваними «класичними» та «посткласичними» теоріями державного управління особливу роль 

у еволюції концепцій та теорій, що обгрунтовували провідну роль держави в організації публічного управління у ХХ ст. 

почав відігравати інституціоналізм [3]. Інституціональні теорії управління були орієнтовані на врахування впливу 

формальних та неформальних інститутів на прийняття управлінських рішень. Серед інституціональних теорій 

виокремлювався: математичний напрям  (теорії М.Віннера, Дж. Форрестера); соціологічний напрям (теорії Т. Парсона), 

ортодоксальний інституціональний напрям (теорії І. Ансоффа, У. Ітона). 

Найбільшого розквіту теорія управління суспільством, розробка питань державного управління, управління 

регіональним розвитком та теорії місцевого врядування набули у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. Вирішальну роль 

у цьому процесі відіграв саме інституціоналізм. Якість інститутів: формальних (тобто таких, що отримали правове та 

організаційне оформлення, наприклад – фірма, юридична угода, шлюбний договір, контракт, державні закони та ін.) та 

неформальних/неофіційних (наприклад – моральні устої, батьківський інстинкт, справедливість, освіта, людські якості, 

ментальність людини) були визнані головними факторами, що впливають на якість, безпеку, результативність управління 

суспільством [4]. 

Серед наукових течій, теорій та концепцій інституціоналізму, які формують нову теорію публічного управління 

вирізняють наступні течії. «Традиційний американський інституціоналізм» (20-ті роки ХХ ст.), у т.ч.: соціально-

психологічний (технократичний) інституціоналізм (Т.Веблен); соціально-правовий (юридичний) інституціоналізм 

(Дж.Коммонс); Кон'юнктурно-статистичний (емпірико - прогностичний) інституціоналізм (У.Мітчелл). 

«Неоінституціоналізм», теорії якого формуються з середини ХХ ст. і до наших часів, у т.ч.: «теорія «народного 

капіталізму»» (А. Берлі, Дж. Кларк, С. Кузнець); «теорія «колективного капіталізму»» (А. Берлі, Г. Мінз); «теорія «змішаної 

економіки»»(Е. Хансен, Д. Кларк); «теорія «суспільства добробуту»» (Дж. Гелбрейт, Д.Кларк); «теорія «соціального 

партнерства»» (Р. Арон, Дж. Гелбрейт); «теорія прав власності» (А.Алчіан, Р.Коуз, Г.Демсец, Р.Познер); «теорія 

трансакційних витрат» (Р.Коуз, Д.Норт, О.Уільямсон); «теорія суспільного вибору» (Дж.Б'юкенен, Д.Мюллер, М.Олсон, 

Г.Таллок, К.Ерроу) та ін.  

Концепції інституціоналізму найбільшою мірою відповідали тим складним трансформаційним перетворенням, які 

відбувалися у практичній сфері, у сфері національного господарювання у другій половині ХХ ст. та в умовах активного 

розгортання глобалізаційних процесів. Системні інституціональні дослідження носили міждисциплінарний характер, були 

пов’язані зі змінами управління суспільством та управління відносинами власності. На основі міждисциплінарних 

досліджень формуються наступні інституціональні теорії: концепція «дифузії власності» (А.Берлі, Дж.Кларк); концепція 

«управлінської революції» (П.Дракер, А.Берлі, Т.Ніколс); концепція «революції в доходах» (Дж.Гелбрейт, С.Кузнець, 

Е.Хансен). Виникають і соціально-інституціональні технократичні течії, у т.ч.: теорії індустріального та нового 

індустріального суспільства (60-ті роки ХХ ст., Дж.Гелбрейт, У.Ростоу, Ж.Еллюль, Р.Арон); теорії постіндустріального 

суспільства (70-ті роки ХХ ст., Ж.Фурастьє, Д.Белл); теорії суспільства «третої хвилі», інноваційного-підприємницького 
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суспільства, «суспільства знання» («економіки знань»), інформаційного суспільства (80-90 ті роки ХХ ст., А.Тоффлер, 

П.Дракер, Є.Масуда)  

У руслі інституціональних досліджень державне управління почали розглядати як фактор конкурентоспроможності 

країни у світі; як правила «гри» всіх агентів суспільних відносин у межах певної країни; як адміністративні бар’єри (або ж 

стимули), що впливають на діяльність агентів – учасників суспільних та господарських процесів. У різних країнах світу 

(залежно від національних особливостей розвитку, ментальності населення та усталених ідеологічних та теоретичних 

поглядів на роль держави та управління суспільством) впродовж ХІХ – ХХ ст. прослідковується інституціональний 

плюралізм щодо трактування сутності, специфіки та ролі державного управління. 

Висновки. У ХХ ст. – на початку ХХІ ст. теорія управління суспільством сформувалась під впливом багатьох 

плюралістичних та різноспрямованих наукових теорій та концепцій. Науково-орієнтований напрямок становлення теорій 

управління суспільством був представлений класичними теоріями управління. В центрі досліджень науковців перебували 

мотиви, інтереси, принципи та цілі управління як окремими системами так і суспільством в цілому. Науковці досліджували 

причини та закономірності формування як постійних зв’язків в системі управління, так і зв’язків, що постійно змінювалися. 

Домінуючим у цьому напрямку досліджень стає функціональний підхід щодо визначення сутності та змін управління 

суспільством. Інструментально-орієнтований напрямок дослідження управління суспільством розглядав управління як 

технологію, як здатність вирішувати проблеми та отримувати необхідні результати в умовах конкретної ситуації (у т.ч. на 

практиці). Головними питаннями дослідження теорії управління у руслі інструментально-орієнтованого напрямку було 

визнано здатність управління врахувати зміни залежно від модифікації ендогенних та екзогенних чинників, що впливають на 

суспільний розвиток, враховувати процеси, що модифікують суспільство, враховувати вплив інформаційних та 

інституційних чинників.  

Інституціональні теорії управління, що швидко поширюються у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст., органічно 

доповнили всі існуючі концепції та теорії управління суспільством. Інституціоналізм «накладається» на вже відомі у світі 

теорії публічного управління, що робить ці теорії плюралістичними, універсальними, адаптованими до умов глобалізації та 

диверсифікації суспільних відносин, до стрімкої модифікації як формальних, так і неформальних інститутів та інституційних 

змін, що впливають на розвиток суспільства. 
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Як свідчить світовий досвід відповідність потенціалу господарюючих суб’єктів (внутрішніх можливостей їх розвитку) 

зовнішнім, які генеруються ринком, ефективно забезпечується шляхом створення і комерціалізації інновацій: продуктових, 

технологічних, управлінських тощо. Відповідно, загострюється проблема комерціалізації інновацій, що потребує 

налагодження комунікацій зі споживачами та іншими суб’єктами ринку, формування ефективної системи збуту (розподілу), 

що здатна оперативно при прийнятному рівні витрат та ризику реалізувати інноваційні продукти. Особливо гостро ця 

проблема постає для вітчизняних товаровиробників, які часто програють зарубіжним конкурентам внаслідок 

неспроможності оперативно забезпечити комерціалізацію своїх інноваційних розробок.   

З цих позицій системна оцінка та формування напрямків посилення логістичного забезпечення регіональних ринків 

при комерціалізації продуктових інновацій є не тільки засобами підвищення ефективності відповідної системи розподілу, а й 

дозволяє знизити ризикованість комерціалізації інновацій на ринку.  

Враховуючи міжнародний досвід [1] та на основі підходу, запропонованого Фрейдман О.А. [2; 3], до структури 

логістичного забезпечення регіональних ринків, що впливає на формування чи модифікацію підприємством системи 

розподілу у межах комерціалізації інновацій відносимо такі складові:  

 транспортну (впливає, наприклад, на якість і швидкість доставки продукції, зміну її способів та учасників при 

транспортуванні продукції); 
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 кадрову (відображає забезпечення об’єктів логістичної інфраструктури, що задіяні у процесах дистрибуції, 

фахівцями різного рівня і профілю, рівень його розвитку суттєво впливає на всі економічні процеси, у т.ч. і розподілу); 

 споживчо-збутову (характеризує рівень розвитку ринків, потужіність регіонів для ухвалення рішень щодо 

дистрибуції нових видів продукції, формування інноваційних каналів, визначення споживчого попиту та організації його 

задоволення тощо); 

 сервісну (впливає на рівень логістичного обслуговування у каналах, форми товароруху, зміни структури каналів 

розподілу, встановлення господарських відносин щодо постачання матеріальних ресурсів та реалізацію готових виробів, 

вибір раціональних форм і методів організації торгівлі, вибір джерел товаропостачання, вибір виду маркетингової політики 

розподілу, організацію оптових закупівель тощо); 

 просторову (вливає на взаємодію учасників каналів розподілу, забезпечення територіальної зручності при 

розподілі інноваційної продукції, встановлення схем постачання, раціональної частоти доставки тощо); 

 транзитну (здійснює вплив, наприклад, на організацію потоків вантажів, їх потужність та напруженість). 

 На підставі статистичних даних кожної області України і визначеним набором показників, викладених у роботах [4-6], 

за кожною складовою логістичного забезпечення виконаємо рейтингування регіонів України у 2016 р.  

 

Таблиця 1 – Рейтинг регіонів України за рівнем логістичного забезпечення у 2016 р. (розраховано автором) 

 

Регіони України 

Рейтинг за складовими логістичного забезпечення 

С
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*
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транспортна кадрова 
споживчо-

збутова 
сервісна 

просторова 

транзитна 
1* 2** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вінницька 6 16 11 14 11 14 4 76 9 

Волинська 14-15 10 19 17 14 12 20 106-107 15 

Дніпропетровська 1 5 2 3 6 6 2 25 2 

Донецька 4-5 19 12 8 18 7 23-24 91-93 12 

Житомирська 9 14 14 18 5 15 11-12 86-87 11 

Закарпатська 21 12 22 16 24 11 16 122 19 

Запорізька 8 13 7 9 12 10 8 67 8 

Івано-Франківська 23 11 15 13 25 13 21 121 18 

Київ 3 1 1 1 20 1 5 32 4 

Київська 13 4 3 5 1 5 15 46 5 

Кіровоградська 18-19 21-22 13 11 10 24 10 107-109 16 

Луганська 18-19 25 24 24 15 18 25 149-150 23 

Львівська 7 6 8 4 19 3 6 53 6 

Миколаївська 11 8-9 9 7 16 9 18 78-79 10 

Одеська 4-5 2 5 2 2 2 1 18-19 1 

Полтавська 10 20 6 10 3 8 7 64 7 

Рівненська 22 15 21 20 17 19 9 123 20 

Сумська 12 7 16 22 13 17 14 101 14 

Тернопільська 24 18 23 23 23 22 19 152 24 

Харківська 2 3 4 6 7 4 3 29 3 

Херсонська 20 24 20 15 9 23 17 128 22 

Хмельницька 14-15 17 17 19 21 20 11-12 119-121 17 

Черкаська 17 23 10 12 8 16 13 99 13 

Чернівецька 25 8-9 25 25 22 25 23-24 156-158 25 

Чернігівська 16 21-22 18 21 4 21 22 123-124 21 

 

* – за складовими транспортно-географічного положення;  

** – без урахування транспортно-географічного положення;  

***- розраховано як сума значень рейтингів за кожним показником 

 

Таким чином, за результатами проведеного дослідження у 2016 р. бачимо, що за інтегральною оцінкою Одеська, 

Дніпропетровська та Харківська області мають найвищий рівень логістичного забезпечення (у табл. 1 виділені жирними 

границями комірки), який, на нашу думку, сприятиме більш ефективній комерціалізації підприємствами-виробниками 

інновацій у даних регіонах. І, на жаль, Чернівецька, Тернопільська та Луганська області (у табл. 1 виділені затіненням) 

мають найнижчий рівень логістичного забезпечення, який потрібно підвищувати, наприклад, за рахунок розвитку кадрової 

складової у Чернівецькій області, кадрової і транзитної складових у Тернопільській області, та транспортної і просторової 

складових у Луганській області, за якими ці регіони займають не останні місця в рейтингу.  

Лідерами серед регіонів України за окремими складовими логістичного забезпечення відповідно  є: за транспортною 

складовою Дніпропетровська, Харківська області та м. Київ; за кадровою складовою м. Київ, Одеська та Харківська області; 

за  споживчо-збутовою складовою м. Київ, Дніпропетровська та Київська області; за сервісною складовою м. Київ, Одеська 
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та Дніпропетровська області; за складовими транспортно-географічного положення просторової складової Київська, Одеська 

та Полтавська області; за просторовою складовою без урахування транспортно-географічного положення м. Київ, Одеська та 

Львівська області; за транзитною складовою Одеська, Дніпропетровська та Харківська області. 

Аутсайдерами серед регіонів України за окремими складовими логістичного забезпечення відповідно  є: за 

транспортною складовою Чернівецька, Тернопільська та Івано-Франківська області; за кадровою складовою Луганська, 

Херсонська та Черкаська області; за  споживчо-збутовою і сервісною складовими Чернівецька, Луганська та Тернопільська 

області; за складовими транспортно-географічного положення у структурі просторової складової Івано-Франківська, 

Закарпатська та Тернопільська області; за просторовою складовою без урахування транспортно-географічного положення 

Чернівецька, Кіровоградська та Херсонська області; за транзитною складовою Луганська, Чернівецька та Донецька області. 
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ГЕОГРАФІЧНА ОЦІНКА ТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ (2017 Р.) 

 
В Україні сьогодні є всі передумови для розвитку туристичної сфери. Зручне географічне розташування, сприятливий 

клімат, різноманітний рельєф, унікальне поєднання природно-рекреаційних ресурсів, культурно-історичної спадщини, 

розгалуження засобів розміщення для туристів, розвинута галузь ресторанного господарства – всі ці фактори зумовлюють 

конкурентні переваги країни у пропозиції туристичного продукту [2].  

Але туристичний потенціал України на сьогодні розкрито не повною мірою, про що свідчить 1,5-2,5% частка 

туристичної галузі у структурі ВВП країни. Основними перепонами на шляху до розвитку туристичного сектору в Україні 

сьогодні є переважно чинники управлінського, економічного, екологічного, соціального та культурного характеру [6]. 

На сучасному етапі туристична галузь завдяки багатим природним, історико-культурним, трудовим ресурсам цілком 

може претендувати на чільні позиції в економіці держави. Водночас подальший розвиток туризму гальмується. Зокрема 

наша держава використовує лише одну третину туристичного потенціалу, яким володіє. За даними Світового економічного 

форуму у сфері подорожей і туризму, Україна серед 124 країн світу посідає лише 78-е місце. Тому саме ця сфера залишає 

великі можливості для пошуків та активної діяльності [3].  

Українська частка в туристичних потоках Європи становить близько 4%-0,9% у загальноєвропейських надходженнях 

від туристичної діяльності. Така істотна розбіжність у структурі натуральних та грошових потоків може свідчити про низькі 

ефективність української туристичної сфери та рівень використання наявних туристичних ресурсів. Проте, незважаючи на 

низку несприятливих чинників, туристична галузь в Україні до 2014 року динамічно розвивалася. Аналіз туристичних 

потоків у країні показує динамічний розвиток в’їзного туризму протягом 2007-2017 років середньорічний приріст становив 

320тис.ос. Динаміка розвитку галузі в Україні істотно відстає від світових тенденцій. Упродовж останніх десяти років 

динаміка розвитку в’їзного туризму в Україні в середньому становила 405тис. на рік. Проте світова фінансова криза значно 

вплинула на динаміку в’їзних потоків, у 2009 році потік іноземних туристів скоротився на 18,3%. Упродовж 2009-2014 рр. 

динаміка в’їзних туристичних потоків повільно зростала в середньому на 52тис.ос. на рік, проте у 2014 році різко 

скоротилася на 247тис.ос. на рік, що було зумовлено кризовими явищами у країні та російською агресією. Внутрішні 

туристичні потоки на 70-80% забезпечені в’їзним туристичним потоком, і лише на 20-30% – вітчизняними туристами. 

За сумарним розвитком туристичної інфраструктури в Україні виділяться декілька областей з високими показниками 

туристичної діяльності на 2017р., серед них виділяються області: Львівська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, 

Дніпропетровська, а також м. Київ. Дані адміністративні території виділяються серед усіх інших тим, що мають найбільшу 

кількість колективних засобів розміщення, закладів харчування та інших показників. Всі ці показники являються основою 

для туристичної інфраструктури [4]. 

У розробці загальної оцінки туристичної інфраструктури України по областям  використовується картографічний 

метод стандартизації, який ґрунтується на показниках відхилень неоднорідних сукупностей. За завдання береться визначити 

показники однакової множини до однієї основи і при цьому зберігається умова співвідношення між ними. Таким чином 
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відображається відносне значення (i) одиниці сукупності в радіусі варіації за окремого показника (k). За великого значення k 

ознаки загальний показник наближається до 1, при низькому показнику до 0. Розрахунки вказані у табл.1.1. Отже загальна 

формула розрахунку: 

 

𝐱𝐤𝐢 =
𝐲𝐤𝐢

𝐲𝐤𝐢
𝐦𝐚𝐱− 𝐲𝐤𝐢

𝐦𝐢𝐧       (1.1) 

 

де,  xki – стандартизоване значення k показника у i об’єкта; 

yki - значення k показника у i об’єкта.  

Так при разрухункку даних, чим більше буде являтися показник, то більше буде значення від нуля відхидятися. 

За даними, якими були отримані видно, що найбільш розвинену туристичну інфраструктуру мають такі області, як 

Львівська (0,83), що зумовлено вигідним географічним положенням, на території якої знаходиться  Карпатські гори, більше 

ста мінеральних джерел, а також сусідство з поляками, що збільшує кількість іноземних туристів, також велике значення має 

культурна спадщина області, яка привертає увагу туристі. Наступна область - Одеська (0,72), яка також має вигідне 

положення, яка має вихід до Чорного моря, а також сприятливий клімат для розвитку курортів на території області. 

Наступний за показником стандартизації йде м. Київ так, як має окремий статус адміністративно-територіальної одиниці 

України (столиця), що зумовило розвиток туристичної інфраструктури і сприяло у наявності культурного, політичного, 

соціально-економічного, транспортного, наукового та релігійного центру країни [1].  

Таблиця 1.1 

Стандартизація туристичної інфраструктури України (складено за [5]) 

 

Область 

Щільність 

автодоріг 

загального 

користу-

вання з 

твердим 

покриттям на 

1тис. км² 

Аеро-

порти 

Щіль-

ність 

заліз-

ниць  на 

1тис. км² 

Морські 

порти 

Річкові 

порти 

Зак-

лади 

харчу-

вання 

од. 

Колек-

тивні 

засоби 

розмі-

щення од. 

Кіль-

кість 

розмі-

щених 

ос. 

Сума 

показ-

ників 

Вінницька 0,53 1,00 0,90 0,00 0,00 0,14 0,15 0,12 0,36 

Волинська 0,70 0,00 0,51 0,00 0,00 0,16 0,26 0,10 0,29 

Дніпро-

петровська 
0,78 1,00 0,90 0,00 2,00 0,43 0,48 0,40 0,85 

Донецька 0,32 0,00 1,00 0,17 0,00 0,10 0,24 0,09 0,27 

Жито-мирська 0,61 0,00 0,64 0,00 0,00 0,14 0,16 0,07 0,27 

Закарпатська 0,69 1,00 0,98 0,00 0,00 0,26 0,48 0,24 0,61 

Запорізька 0,94 1,00 0,58 0,17 2,00 0,23 0,71 0,28 0,74 

Івано-Фран-

ківська 
0,94 1,00 0,90 0,00 0,00 0,24 0,48 0,30 0,64 

Київська 1,00 1,00 0,48 0,00 0,00 0,33 0,33 0,26 0,57 

Кіровоградська  0,31 1,00 0,64 0,00 0,00 0,12 0,10 0,06 0,37 

Львівська 1,00 1,00 0,81 0,00 0,00 1,00 0,65 0,77 0,91 

Луганська 0,28 0,00 0,97 0,00 0,00 0,11 0,05 0,03 0,24 

Миколаївська 0,59 1,00 0,54 0,33 0,00 0,16 0,49 0,19 0,47 

Одеська 0,60 1,00 0,52 1,00 0,00 0,66 1,10 0,46 0,67 

Полтавська 0,43 1,00 0,48 0,00 1,00 0,20 0,21 0,21 0,50 

Рівненська 0,51 1,00 0,57 0,00 0,00 0,13 0,11 0,10 0,40 

Сумська 0,64 1,00 0,63 0,00 0,00 0,12 0,11 0,06 0,42 

Тернопільска 1,00 1,00 0,66 0,00 0,00 0,12 0,13 0,19 0,54 

Харківська 0,57 1,00 0,76 0,00 0,00 0,60 0,32 0,24 0,58 
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Херсонська 0,39 1,00 0,28 0,50 1,00 0,15 0,45 0,16 0,49 

Хмельницька 0,61 0,00 0,64 0,00 0,00 0,18 0,17 0,16 0,29 

Черкаська 0,74 1,00 0,61 0,00 1,00 0,10 0,23 0,13 0,55 

Чернівецька 0,77 1,00 0,88 0,00 0,00 0,13 0,16 0,10 0,51 

Чернігівська 0,27 0,00 0,44 0,00 0,00 0,15 0,10 0,06 0,17 

м. Київ 0,59 1,00 0,49 0,00 1,00 1,00 0,35 1,00 0,78 

 

При загальній оцінці туристичної інфраструктури України лідируючими областями являються Львівська, Одеська, 

Закарпатська, Івано-Франківська, тобто ті області, котрі мають рекреаційні ресурси, що стимулюють розвиток закладів 

розміщення, харчування та розвиток транспортної системи (Рис.1.1).   

 

 
 

 

Рис.1.1 Загальна оцінка туристичної інфраструктури України [5]. 

 

Отримані результати дослідження вказують, що туристична інфраструктура країни являється не повністю 

реалізована. Потенціал  країни великий, є наявність вигідного географічного положення, але складових для обслуговування, 

що також приваблює туристів, щоб  відвідати місця країни з бажаним високим рівнем обслуговування, не достатньо. Тому 

рівень розвитку туристичної інфраструктури на сьогодні залишається не на повну силу працюючим.  
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ПРИНЦИПИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІЧЕНОСТІ КАДРІВ ДЛЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ОБ’ЄДНАНОЮ ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ 
 

Ефективність реалізації реформ в Україні тісно пов’язана з рівнем культури, освіченості та виховання кадрів 

об’єднаних територіальних громад України. Слід констатувати, що дана система, особливо у сфері природокористування і 

природовідтворення, відчуває гостру потребу у кваліфікованих фахівцях, які можуть швидко сприймати нові вимоги соціо-

еколого-економічної політики держави, здатні компенсувати екологічну «неосвіченість» керівників різного рівня та 

ефективно вирішувати сучасні екологічні проблеми відповідної територіальної громади. Підготовка фахівців, що володіють 

такими якостями, можлива лише за умови подальшого удосконалення державного механізму екологічної освіти та 

виховання. Вторгнення людини в біосферну систему саморегуляції, яка формувалася в процесі еволюції планети упродовж 

багатьох мільйонів років, вимагає особливих знань, вмінь, навичок, обережності, передбачливості та прогностичних 

можливостей вітчизняної системи науки та освіти. У зв’язку з цим, подальший розвиток екологічної освіти, виховання та, як 

результат, підготовки кадрів для об’єднаних територіальних громад в Україні є, без сумніву, одним із найбільш пріоритетних 

напрямків реалізації державної та регіональної політики. 

Проблеми екології через споживацьку соціальну та економічну політику на сьогодні уже досягли таких розмірів, що 

нагальною стає потреба у підвищенні рівня професіоналізму кадрів сфери природокористування та природовідтворення, 

особливо у державному секторі та в територіальних громадах для забезпечення прийняття ефективних управлінських рішень 

у процесі розв’язання важливих соціо-еколого-економічних суспільних завдань. І лише удосконалення, розвиток та 

системність екологічної освіти та виховання може це забезпечити. 

У сучасних умовах, перед вітчизняною наукою, освітою та реальним сектором економіки надзвичайно гостро 

постають завдання екологізації матеріальної, інтелектуальної, а також духовної діяльності суспільства об’єднаної 

територіальної громади. Саме тому необхідність розширення та вдосконалення системи екологічної освіти та виховання була 

визнана не лише делегаціями держав, що брали участь у роботі першої Міжурядової конференції з освіти в галузі довкілля, 

але й більшістю країн світу [3]. Однією з основних вимог сучасності до системи екологічної освіти, виховання та підготовки 

кадрів, особливо в об’єднаних територіальних громадах, є формування в населення екологічної свідомості та складу 

мислення, як важливої складової загальнолюдських цінностей. Серед головних ідей екологічної підготовки кадрів для 

об’єднаних територіальних громад варто виділити: усвідомлення єдності всього живого та неживого в природі; пізнання себе 

як частини навколишнього світу; розуміння різноманітності цінностей природи; використання системного підходу щодо 

вивчення живих екосистем різного рівня організації; розуміння фізичних взаємозв’язків у природі, що забезпечують 

цілісність живих систем, як процесів обміну матерією, енергією, інформацією; розуміння причин суперечностей у системі 

«природа - суспільство», як неузгодженості природних та соціальних потреб; розуміння екологічної кризи, як соціально-

культурної кризи; розуміння внеску екологічної культури в загальну культуру людини; усвідомлення ефективності 

екологічного вибору способів доцільної діяльності у всіх сферах життєдіяльності; виховання екологічної відповідальності за 

стан навколишнього природного середовища, власне здоров’я та здоров’я інших людей; розуміння концепції сталого 

розвитку, як коеволюції суспільства, економіки та природи; усвідомлення необхідної гармонізації взаємовідносин 

суспільства та природи. Реалізація цих ідей можлива лише за умови створення розгалуженої системи неперервної 

екологічної освіти, виховання та розвитку інфраструктури в тому числі кадрів для об’єднаних територіальних громадах 

України. 

Варто звернути увагу, що вирішити проблему екологічного виховання ще складніше, ніж вдосконалити систему 

екологічної освіти та підготовки кадрів. Якщо екологічна освіта людини визначається сукупністю знань про специфіку 

взаємодії суспільства і природи, то екологічне виховання має набагато складніший зміст. Воно, крім екологічних знань, 

охоплює широкий спектр найрізноманітніших людських якостей і характеристик, певний світогляд і світосприйняття, 

моральні, правові, екологічні, соціальні принципи та норми. Тому воно не мислиться окремо від естетичної, моральної, 

духовної освіти та виховання. Визначальною умовою позитивного результату будь-якого виховання є віковий інтервал 

формування в людині бажаних індивідуальних якостей. Як вже давно стверджував Сухомлинський В.О., якщо прогаяти 

сприятливий час для формування певних якостей в особистості, то згодом їх уже взагалі сформувати буде неможливо [5]. А 

тому комплексне екологічне виховання людини в територіальній громаді слід починати від самого моменту її народження. 

Інший важливий фактор екологічного виховання – це навколишнє середовище: природне, соціальне та економічне. Якщо 

дитина в перші роки життя позбавлена можливості постійно та безпосередньо спілкуватися з живою природою, то вона, 

незважаючи на будь-які заходи екологічної освіти, ніколи не стане розвине себе до рівня почуття прекрасного, любові до 

природи та турботливого до неї ставлення. У зв’язку з цим, усвідомлення кожною особою власної відповідальності за стан 

природного середовища, безпосередня участь в екологічній діяльності можуть стати вирішальними факторами не лише 

оздоровлення природного середовища, а й формування гуманної, моральної, естетично розвинутої, духовно багатої і фізично 

здорової особистості об’єднаної територіальної громади. 

При вирішенні органами державного управління та місцевого самоврядування екологічних проблем територіальної 

громади особливу небезпеку має розрив між екологічними знаннями та здатністю керівників приймати управлінські 

рішення, без усвідомлення екологічних наслідків господарської діяльності в конкретній громаді, регіоні, країні тощо. Тому 

безперервна екологічна підготовка насамперед кадрів для управлінського апарату об’єднаних територіальних громад відіграє 

особливу роль. При формуванні навчальних програм з підготовки кадрів для об’єднаних територіальних громад необхідно 
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враховувати, що державне управління та місцеве самоврядування займає чільне місце у регулюванні всіх суспільних 

процесів. Тут особливого значення набуває формування професійних знань, вмінь і навичок щодо реалізації державних та 

місцевих нормативно-правових актів з професійної діяльності фахівців в системі управління об’єднаних територіальних 

громад; розробки проектів регіональних програм розвитку; нормативно-правового забезпечення державної служби та органів 

місцевого самоврядування; створення системи етичних цінностей кадрів, у тому числі формування у них лідерських і 

комунікативних якостей [1]. 

За даних умов, з методологічної точки зору головними принципами екологічної освіченості кадрів для об’єднаних 

територіальних громад мають стати: 

 принцип екологізацїї – полягає в тому, що при виборі мети, змісту, методів, засобів і форм вирішення екологічних 

проблем слід орієнтуватися на основні положення концепції сталого розвитку. 

 принцип культурного розвитку особистості – полягає в єдності екологічного та соціального розвитку особистості, 

відповідно до якого при відборі знань слід відштовхуватися від формування загальної культури підростаючого покоління, 

формування в нього гармонійного ставлення до природи, суспільства, самого себе та усвідомлення особистої 

відповідальності перед майбутніми поколіннями. 

 принцип безперервності та наступності - полягає в тому, що екологічна освіта та виховання має пронизувати всі 

ланки системи підготовки кадрів для об’єднаних територіальних громад, забезпечувати внутрішню наступність, а також 

логічну послідовність навчального матеріалу на всіх господарських рівнях. 

 принцип інтегрованості - полягає у застосуванні комплексного міждисциплінарного підходу до вирішення 

проблем екологізації кадрів об’єднаної територіальної громади з метою формування у жителів чіткого уявлення про 

екологічний зміст усіх сфер життєдіяльності та життєзабезпечення суспільства. 

 принцип просторового взаємозв’язку – полягає у поєднанні державного, регіонального та локального рівнів 

екологічної освіти та виховання при вирішенні екологічних проблем об’єднаних територіальних громад, що сприятиме 

ефективному поєднанню місцевих умов із загальнодержавними пріоритетами природоохоронної діяльності регіонів України. 

 принцип практичної спрямованості – полягає в тому, що в основу безперервної екологічної освіти, виховання та 

підготовки кадрів для об’єднаних територіальних громад повинні бути закладені такі прикладні види діяльності, як 

експериментальні дослідження, моделювання екологічних процесів, а також організація практичної діяльності із захисту, 

охорони, відновлення та розвитку об’єктів навколишнього середовища. 

Регіональна політика в галузі екологічної освіти повинна базуватися на принципах розповсюдження системи 

екологічної освіти на всі верстви населення території з урахуванням індивідуальних інтересів, стимулів та особливостей 

різних категорій населення; комплексності екологічної освіти і виховання [2]. Особлива увага має бути надана безперервній 

освіті та постійному підвищенню професійного рівня фахівців, які уповноважені приймати важливі рішення щодо розвитку 

об’єднаної територіальної громади. При цьому, акцент задля досягнення даних цілей має бути зосереджений на формуванні 

знань, необхідних для розуміння процесів, що відбуваються в системі «природа-громада», сприянні вирішенню локальних 

соціально-екологічних проблем, умінні аналізувати місцеві екологічні проблеми, прогнозувати можливі наслідки 

антропогенного впливу людини на природу, здатностей самостійно та спільно реалізовувати територіальні соціо-еколого-

економічно значимі рішення. Таким чином, будуть вироблені стратегічні підходи на місцевому рівні до формування єдиної 

ідеології щодо роботи з кадрами у сфері державного управління та місцевого самоврядування, побудованої на передових 

наукових принципах екологічної освіченості кадрів для об’єднаних територіальних громад [4]. 

Отже, розглянувши сучасні тенденції формування громадської екологічної свідомості, можна зробити висновок, що 

психологічним підґрунтям екологічної кризи є існуючий антропоцентричний підхід до підготовки кадрів для об’єднаних 

територіальних громад. Альтернативою, що дає змогу вирішити існуючі екологічні проблеми на місцях є екоцентричний тип 

екологічної свідомості, який ґрунтується на застосуванні принципів екологічної освіченості кадрів об’єднаних 

територіальних громад на основі психологічної взаємозалежності людини і природи, органічному сприйнятті людиною 

існуючих природних об’єктів та прагненні до збереження, відтворення і розвитку багатства території, тобто її природного 

капіталу. 
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ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕВОЛЮЦІЇ АТРИБУТІВ  

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МІСТ 
 

Конкурентоспроможність території розглядається, у даний час, в зарубіжній науковій літературі як одна з 

найважливіших тем регіональної і міської економіки. Окремої уваги в зазначеній проблематиці заслуговує дослідження 

атрибутів конкурентоспроможності міст та регіонів. 

Наприклад, у своїх дослідженнях присвячених детермінації міської конкурентоспроможності американські 

дослідники П.К. Кресл і Г. Гапперт, одними з перших, виділяють шість основних атрибутів конкурентоспроможності міста, а 

саме: 

• створення нових високопродуктивних, високооплачуваних робочих місць; 

• підвищення екологічності вироблених товарів і послуг; 

• збільшення в загальному обсязі випуску частки товарів і послуг з бажаними характеристиками (наприклад, 

високотехнологічних, з високою еластичністю попиту за доходом і т.д.); 

• забезпечення максимально можливої зайнятості; 

• посилення спеціалізації на перспективних видах економічної діяльності; 

• підвищення позицій в ієрархії міст [1]. 

Через 20 років після публікації їх досліджень, експерти Всесвітнього економічного форуму демонструють більш 

широке розуміння суті конкурентоспроможності міста та виділяють чотири групи її елементів (табл. 1) [2]. 

 

Таблиця 1 

Елемент конкурентоспроможності Характеристика 

Інституції (механізми управління і рамки 

прийняття рішень) 

Лідерство, політична воля до змін і стратегічне бачення 

перспектив розвитку.  

Комплексність і ефективність нормативно-правової бази, органів 

і механізмів регулювання. 

Спрямованість регулювання на простоту і зручність для 

основних груп стейкхолдерів.  

Децентралізація, координація та колаборація (кооперація в сфері 

інтелектуальної діяльності).  

Своєчасне використання шансів і «вікон можливостей». 

Розробка власної зовнішньоекономічної стратегії. 

Політика та регулювання ділового 

середовища 

Отримання правильних основ - стабільність і розсудливість 

макроекономічної політики, ефективне та просте оподаткування, 

гнучкий ринок праці, відкритість для торгівлі та прямих 

іноземних інвестицій, просте та прозоре внутрішнє 

підприємницьке регулювання, мережа безпеки, що захищає 

найбільш вразливих - це первинні кроки для гарної державної 

політики.  

Розробка власної зовнішньоекономічної політики міста. 

Жорсткі зв’язки (матеріальне середовище та 

інфраструктура) 

Поєднання планових і природних (еволюційних) змін у 

містобудівній політиці. 

Відсутність значних інфраструктурних «розривів» території. 

Висока щільність населення і спротив «розповзанню» міста. 

Використання загальноміських інформаційних систем в 

управлінні інфраструктурою. 

М’які зв’язки (соціальний капітал)  Визнання соціального капіталу ключовим ресурсом міста в 

епоху економіки знань і його стратегічне регулювання. 

Освітня система міста є фундаментом розвитку його соціального 

капіталу. 

Широке застосування електронних форм взаємодії місцевих 

органів влади з населенням і бізнесом. 

Неухильний стратегічний акцент на зростанні якості життя в 

місті і комфортності міського середовища для різних груп 

стейкхолдерів. 

Швидке навчання на помилкових рішеннях в сфері регулювання 

розвитку соціального капіталу. 

 

Наразі конкурентоспроможність регіонів та міст визначається на основі великої кількості факторів, що мають 

тенденцію до зростання та варіативності. На підставі дослідження та варіювання атрибутів регіональної 

конкурентоспроможності ряд організацій та установ створили індекси, які спрямовані на визначення найбільш успішних 
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регіонів та міст [3]. Враховуючи існуючі тренди щодо аналізу рівня розвитку територій можна спрогнозувати подальший 

інтерес щодо теоретичного дослідження атрибутів їх конкурентоспроможності, що водночас знайде відображення в 

практичній площині. 
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 SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATIONS AS A MAIN FACTORS OF MODERN 

INFORMATION DEVELOPMENT 
 

Information and communication theories became a major driver of the economic development of countries in a global world. 

Information component plays the key role in building of competitive potential of countries and development of international relations. 

At the national level, a development of innovative technologies enables the countries to take higher ranking positions by the level of 

progress of information and communication technologies. The assessment is carried out using a number of indicators, calculated with 

the respective index system and applied for analysis of problem areas in politics as well as for monitoring of progress in the field of 

innovative technologies introduction. 

Multiple studies demonstrate that there is a link between development of ICT and economic prosperity. Large-scale 

deployment of high-speed communication and Internet technologies is a catalyst for ICT development. It produces a multiplier effect 

on other sectors of national economy, facilitates acceleration of technological progress and growth of GDP. Thus, development of ICT 

is one of the strategical steps towards modernization of the economy.  

Information infrastructure of the country has to provide opportunity for realization of intellectual potential in the form of 

innovations. The parameters, characterizing the innovative process, include access to information resources, formation of information 

infrastructure and training of personnel to work in conditions of global information society. The experience of foreign countries shows 

that formation of information infrastructure and access to information resources is one of the key factors that affects creation and 

implementation of innovations in economy. At the national level a development of innovative technologies enables a country to take 

higher ranking positions by the level of information and communication technology development. 

Networked Readiness Index (NRI) is a composite indicator, characterizing the level of information and communication 

technologies progress in countries throughout the world. NRI is a globally accepted measure in determining the influence of ICT on 

an economy as a whole. NRI helped policymakers and relevant stakeholders to track their economies’ strengths and weaknesses as 

well as their progress over time. However, the equal-weight framework of the NRI methodology has been an issue of controversy. 

Therefore, based on the analysis of publicly available data, it has been established that the countries can be divided into three 

groups by the level of informatization of the world economic development. The first level - the countries with sustainable 

development. For the period of 2012-2016 24 countries were steadily related to this cluster, plus the United Arab Emirates, Estonia 

and Qatar, which joined them in 2013. These are the first 27 countries of NRI rating. The second level – the countries with moderate 

informatization development. For the period of 2012-2016 it steadily included 45 countries. Besides, still in 2014 Malta moved to the 

first level, but it’s already in 2015 that this country returned to the second level. There also were 17 countries, which left the group 

during the period of 2012-2016 and thereafter returned to it or moved to the third level. Now 63 countries are related to the second 

level of informatization. The third level – the countries, which are the most backward by the level of informatization. It is 43 

countries, which are steadily related to the third level, and 18 countries, which were related to the second level in the period of 2012-

2016. Totally we have reviewed 151 countries.  

Before 2012 the countries’ rating by NRI covers the period from 2001 to 2011. However, due to advancement of the 

methodology for calculation of the Networked Readiness Index over the above-stated period and larger dispersion of countries’ 

coverage than for the last years, it is not expedient to determine the level of informatization of the world economic development in 

such a way.   

The results presented enable us to approach informatization of the world economic development comprehensively: in dynamics 

by groups of countries. It allows singling out the countries with sustainable level of informatization of the world economic 

development. Although, it is more expedient to study the countries, which moved from one level to another one during the period 

under review. Perspectives of further studies in the above-stated direction consist in search of the factors, which enable the countries’ 

transition to the higher level of informatization of the world economic development.  
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ПРОГРАМА БОРОТЬБИ З БІДНІСТЮ В УКРАЇНІ, 

ЯК ПРОГРАМНИЙ ДОКУМЕНТ НАРОДНОГО РУХУ У 1996 РОЦІ 
 

15 грудня 1996 року Народний Рух України (НРУ) проводив Першу Всеукраїнську конференцію на якій було 

прийнято «Програму боротьби з бідністю в Україні» (Програма). І хоча НРУ на той час не мав політичного впливу владної 

партії, а позиціонувався як опозиційна національно-демократична сила – все ж Програма стала засадничим документом його 

економічної політики. НРУ продемонстрував своє бачення побудови такої економічної моделі країни, що б вона могла 

вирватись з постійного колапсу економічних криз, які постійно понижували рівень життя українських громадян. У розробці 

Програми як автори та консультанти взяли участь ряд відомих в Україні учених-економістів : д. е. н., проф. Володимир 

Черняк, д. т. н. Володимир Білецький, д. ф.- м. н., проф. Ігор Юхновський, д. е. н., проф. Володимир Лановий та інші 

науковці та практики НРУ, пов’язані з реальним сектором економіки на чолі з В.Чорноволом. І варто зазначити, що на 

п’ятому році незалежності України це була перша серйозна економічна програма запропонована державі політичної силою 

для подолання суспільних негараздів. 

Згодом українські уряди приймали подібні програми, пов’язані з подоланням бідності, але був втрачений час і 

ресурси, що призвело до ще більш тяжких наслідків для української держави. 

Економічна політика НРУ досить широко дискутувалась і внаслідок цього виникали в керівництві навіть серйозні 

протиріччя. Наприклад, у 1997 року внаслідок неприйняття керівництвом НРУ висунутої д. т. н. Білецьким В. С. нової 

концепції розвитку організації, як політичної партії середнього класу, що, зокрема, включала нову кадрову політику з 

опорою на фахівців, а також переведення акцентів політичної діяльності Руху в економічну та соціальну сферу життя країни. 

Згодом автор концепції покинув лави Руху. 

У преамбулі Програми «Боротьби з бідністю в Україні» було чітко зазначено, що «причиною занепаду економіки та 

катастрофічного зубожіння людей є не економічні реформи, а їхня емітація» [1, c.3]. Якби реформи почались із справжньої 

приватизації, інституційних та структурних змін, як пропонувалося програмними документами НРУ, а не з «лібералізації» 

цін в умовах монополізму, відсутності конкурентного ринкового середовища та ринкових механізмів відтворення, то 

сьогодні в Україні панувало б економічне зростання, був би реально створених чисельний середній клас, і рівень життя 

населення країни був значно вищий за всі попередні роки. Відомо, що нині Україна, ще не досягла того рівня розвитку та 

величини ВНП, який мала до подій 1991 року. Очевидно, що лише економічне підгрунття може стати надійною основою 

зростання добробуту народу. Зубожіння людей і погіршення екологічного ситуації в країні, як було відображено у програмі 

НРУ «Боротьби з бідністю в Україні» призвели до зростання захворюваності населення, скорочення тривалості життя, 

депопуляції [1, c.4]. 

Бідність в Україні, розробники програми, пов’язують з низькими прибутками та низькими витратами. Чисті фінансові 

показники добробуту не охоплюють усіх аспектів бідності. Тут важливе значення має доступність сфери соціальних послуг, 

охорони здоров’я, освіти тощо. У різних країнах бідні люди живуть не однаково. Межу бідності в Україні, на думку 

розробників згаданої програми, потрібно визначати не лише під кутом зору мінімального рівня прибутків а й під кутом 

мінімального рівня споживання. Бідних людей особливо багато серед громадян похилого віку і в багатодітних сім’ях, а 

також серед хронічно хворих, інвалідів. Є певні регіональні особливості у рівні бідності. Тому варто наголосити, про це теж 

зазначено у програмі, визначення межі бідності є не тільки економічним, але й політичним питанням. 

На переконанням розробників програми НРУ, складові межі бідності такі: 

«-  вартість мінімального споживчого кошика; 

-  вартість нехарчових продуктів, визначена за даними обстеження родин; 

-  плата за житлово-комунальні послуги у межах середньої по країні житлової площі на одну особу; 

-  витрати на поїздки в громадському транспорті». 

Виходячи з цих критеріїв було зазначено, що вже у 1996 році 45% населення України проживало в бідності, а ще 15% 

було поблизу цієї межі. До речі, станом на 2014 рік має такі показники щодо бідності населення України вже становлять за 

даними ООН – близько 15% населення. Нині В Україні за межею бідності проживає близько 25% населення. Хоча станом на 

2008 рік, картина була ще менш привабливою. Згідно із даними Державного комітету статистики визначаються 

суб’єктивним методом: як свідчать результати, 44 % респондентів вважають себе бідними, 38 % – небагатими, 11 % – 

середняками , 0,2 % – багатими, та 0,02 % – дуже багатими [2]. 

Причини зростання бідності в Україні, у «Програмі боротьби з бідністю в Україні, ініційованій НРУ, були такі: 

1) «безпрецедентний спад виробництва, який найбільше торкнувся галузей, що виробляють предмети народного 

споживання; 

2) стрімке зниження реальної заробітної плати та пенсій (в 3-4 рази); 

3) невиплата заробітної плати та пенсій (заборгованість сягнула 3 млрд. гривень); 

4) знецінення заощаджень населення в результаті гіперінфляції; 

5) реальне суттєве зниження зайнятості і ріст безробіття (переважно прихованого); 

http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_NRI_2012-2016_Historical_Dataset.xlsx
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6) повільні темпи структурної перебудови народного господарства і навіть їхнє уповільнення; 

7) розкрадання державного майна; 

8) «тінізація» та криміналізація економіки, корумпованість представників влади; 

9) брак механізму запобігання незаконної «втечі» капіталу за кордон» [1, с.5]. 

Для того, щоб успішно боротися з бідністю, потрібно впливати не на її симптоми, а на її причини. Згідно зі світовим 

досвідом, існує два основних шляхи боротьби з бідністю: 

1) через економічне зростання та активізацію ринку праці; 

2) через розширення соціальних програм. 

Інколи ці шляхи розглядають як альтернативні, для чого немає належних підстав. Успіх може забезпечити тільки їхнє 

поєднання. Крім цих загальних, в Україні є специфічні причини, що зумовлюють зростання бідності, тому потрібно шукати і 

специфічні шляхи боротьби з бідністю. 

Програма містила наступні розділи:  

1. Ліквідація заборгованості із заробітної плати; 

2. Ліквідація заборгованості по вкладах в ощадбанку; 

3. Зміни у соціальному забезпеченні; 

4. Розв’язання проблеми безробіття; 

5. Розв’язання проблеми бідності через зростання заробітної плати; 

6. Економічне зростання – основа зростання добробуту (у цьому розділі передбачалось: реформа податкової системи; 

назрілі зміни в кредитній політиці; подолання платіжної кризи; створення сприятливого інвестиційного клімату, тощо [1, c. 

5-19]. 

І на сьогодні, досить слушною є пропозиція, висловлена у Програмі щодо економічного зростання, де необхідно 

зміщення аспектів у напрямі заходів стимулювання виробництва; здійснити поворот у бік інституційної та структурної 

політики, поєднавши сучасний монетаризм, справжній лібералізм та інституціоналізм… .  Лікування економіки України 

може бути успішним тільки на основі комбінованої комплексної терапії з елементами хірургії структурних зрушень. У 

Програмі звучав наголос на необхідності проведення ефективної приватизації як виробничих підприємств так і землі, що 

мало б привезти до появи справжнього власника-виробника, який би забезпечив «виробництво великої кількості харчової 

продукції, доступної всьому населенню України» [1, c.14]. 

Як було зазначено, питанням боротьби з безробіттям в Україні у Програми було присвячено окремий розділ. Він 

передбачав такі заходи для розв’язання цієї проблеми, які можливо нині вже не актуальні. але у 1996 році у їхньому 

проведення була велика потреба і вони запізнювались: 

- Визнати високий прихований рівень прихованого безробіття в Україні і скасувати інституційні та нормативні 

перешкоди на шляху структурної перебудови. Потрібно не зберігати старі робочі місця, а створювати нові. Діяльність 

місцевих органів влади варто оцінювати перш за все за кількістю створених на їхній території нових робочих місць та за 

обсягами залучених інвестицій; 

- Необхідно скасувати інститут прописки та інші обмеження мобільності робочої сили; 

- У систему соціального страхування включити страхування від безробіття. Державна служба зайнятості повинна 

зосереджуватися на виплаті допомоги, а також на здійсненні програм перепідготовки кадрів та створенні нових робочих 

місць.  

- Створити тристоронній комітет з представників уряду, профспілок і роботодавців з метою полегшення 

вирішення гострих соціальних проблем, зокрема пов’язаних із здійсненням процедури фінансового банкрутства і 

вивільнення певних категорій трудящих; 

- Не субсидіювати неефективні робочі місця і неприбуткові підприємства; 

- Здійснювати політику економічного зростання та відновлення попиту на робочу силу; 

- Створити сприятливі умови для розвитку підприємництва (податкові, кредитні тощо). При цьому варто дбати 

про оптимальне поєднання у перспективі малого, середнього і крупного бізнесу. Загальносвітовою тенденцією є підвищення 

ефективності середнього класу;  

- Сприяти формуванню сімейної економіки і фермерських господарств;  

- Створювати верстви сезонних працівників; 

- Формувати фронт громадських робіт, передовсім будівництва загальнодержавних і муніципальних шляхів, 

озеленення міст, збирання вторинної сировини тощо. 

Виходячи з напрямів Програми та особливо аналізуючи шляхи подолання бідності, подолання безробіття та створення 

нової економіки та повернення попиту на робочу силу приходимо до висновку, що напрями відповідної державної політики 

у своїй більшості реалізуються з певними уточненнями але шлях реалізації розпочався значно пізніше ніж це було 

запропоновано у програмі НРУ і було втрачено час, потенціал та ресурси. 

Варто звернути й увагу на оцінку у Програмі НРУ розгорнутого у 1996 році процесу приватизації – це «чорна 

скринька», вона непрозора, бракує потрібної інформації; правила приватизації змінюються під час її проведення, що 

абсолютно неприпустимо» [1, с.19]. Непрозора приватизація майна породила новий клас «скоробагатьків», які згодом за 

патронату вищої влади створили фінансово-промислові групи (ФПГ), які врешті і стали основою українського  олігархату – 

як основи політичної корупції, яка нині проявляється у діяльності політичних партій парламенту.  

Компаративний аналіз діяльності НРУ, посткомпартійної еліти, що прийшла до влади разом з Л. Кравчуком та 

Л. Кучмою свідчить про світоглядні протиріччя у їхніх діях та неспроможність останніх у 90-х роках ХХ ст. проводити 

серйозні інституційні та структурні зміни в економічному, культурному та політичному секторі України. Державне 

управління діяло на ще радянських уявленнях про державу та економічні системи; фаховий рівень високопосадовців теж 

бажав ліпшого – ці та інші причини стали гальмом у розвитку молодої Української держави. Хоча детальніша проробка та 

реалізація Програми НРУ дало б серйозний поштовх суспільному розвитку України. 
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ ТА СПОРТОМ В УКРАЇНІ 

 

Роль фізичної культури і спорту стає не тільки все більш помітним соціальним, а й політичним фактором в сучасному 

світі. В даний час в країні формується активний інтерес до здорового способу життя. Розуміння того, що майбутнє будь-якої 

країни залежить від здоров'я членів суспільства, призвело до посилення ролі фізичної культури і спорту в діяльності держави 

і суспільства.Заняття фізичною культурою і спортом є універсальним засобом зміцнення здоров'я, профілактикою 

асоціальної поведінки населення, тому в роботі місцевого самоврядування основну увагу слід приділити тій роботі 

фізкультурно-спортивної діяльності, яка змогла б залучити максимальну кількість жителів до регулярних занять фізичною 

культурою і спортом, відвернуть від негативних чинників в суспільстві (наркотики, алкоголь, куріння). Поряд з цим, виникає 

необхідність підвищення ефективності управління сферою фізичної культури і спорту. 

Упродовж останніх десятиліть проблема вдосконалення системи державного управління фізичною культурою і 

спортом стала об’єктом уваги багатьох вітчизняних учених різних галузей знань, у працях яких висвітлено теоретичні та 

практичні аспекти цієї актуальної проблеми. Зокрема вивченням питання розвитку фізичною культурою та спортом 

займались такі вчені:  О.О.Кучеренко, А.О. Кухтій, В.Е.Куделко, М.А.Латиніна, В.К.Майбороди , 

В.Я.МалиновськогоН.Р.Нижник, О.Ю.Оболенського, В.М.Олуйка, Я.Ф.Радиша, А.П.Рачинського, В.М.Рижих, 

В.В.Токовенко, В.В.ЦвєтковаБ.М.Шиян та інші. 

Метою дослідження є вивчення державного управління розвитком фізичною культурою та спортом в Україні. 

У Законі України «Про фізичну культуру і спорт» визначені організаційно-правові засади державного управління у 

сфері фізичної культури і спорту: «Державне управління фізичною культурою і спортом здійснюється центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту, центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту, за сприяння відповідно інших органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування» [1]. 

Державні програми розвитку фізичної культури і спорту в Україні спрямовані на практичну реалізацію Закону 

України «Про фізичну культуру і спорт». Вони розкривають основні напрямки державної політики в галузі фізичної 

культури і спорту, визначають їх роль у житті суспільства, показують тенденції розвитку фізкультурно-спортивного руху та 

накреслюють практичні заходи щодо впровадження фізичної культури в побут громадян, а також основні засади 

організаційного, матеріально-технічного, кадрового, інформаційного та інших їх забезпечень на певних етапах суспільного 

розвитку. На основі Державної програми розвитку фізичної культури і спорту Кабінет Міністрів України передбачає 

відповідний розділ у програмах економічного і соціального розвитку України.Державна програма розвитку фізичної 

культури і спорту розробляється за певний період часу[2, c.127]. 

Згідно із Законом України «Про фізичну культуру і спорт», фінансове забезпечення заходів з фізичної культури і 

спорту здійснюється за рахунок державного бюджету, місцевих бюджетів; коштів фонду соціального страхування, а також 

позабюджетних надходжень: внесків підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян, окремих осіб, коштів від 

фінансово-господарської діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної 

спрямованості, а також від продажу прав на використання спортивної символіки і на телевізійну трансляцію спортивних 

змагань, від проведення фізкультурно-спортивних та інших видовищних заходів, спортивних лотерей тощо[1]. 

В Державній  цільовій соціальній програмі розвитку фізичної  культури і спорту на період до 2020 року висвітлено 

такі прогнозні обсяги та джерела фінансування. 

Таблиця 1 

Прогнозні обсяги та джерела фінансування фізичної  культури і спорту, тис.грн 

Джерела фінансування Обсяг фінансування 
У тому числі за роками 

2017 2018 2019 2020 

Державний бюджет 8 692 054,9 2 182 625 2 004 450,3 1 995 992,7 2 508 986,9 

Місцевий бюджет 13 651 515,3 2 983 585,1 3 277 919,4 3 565 381,6 3 824 629,2 

Інші джерела 2 867035,3 533 276,3 743 852 694 236,7 895 670,2 

Усього 25 210 605,4 5 699 486,4 6 026 221,7 6 255 611 7 229 286,3 

*Джерело:[3] 

Отже, на 2017-220 рік заплановано обсяг фінансування фізичної  культури і спорту у розмірі            25210605,4 

тис.грн, джерелами фінансування виступає державний бюджет з якого видатки складають  8692054,9 тис.грн, місцевий 

бюджет – 13651515,3 тис.грн, інші джерела фінансування – 2867035,3 тис.грн. 

Існуюча практика фінансування виходить, перш за все, з відповідності мобілізованих коштів загального обсягу витрат 

на розвиток фізичної культури і спорту. Разом з тим вона підтверджує правильність і доцільність використання 
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фізкультурними і спортивними організаціями виділених їм коштів, в інтересах суспільства, регіону, держави. Цим же цілям 

служить і фінансовий контроль, який здыснюэться вищестоящими організаціями. 

Фінансування спорту та розвитку фізичної культури має важливе значення для країни в цілому, адже це і розвиває 

фізичну культуру населення країни, а також покращує економічне становище певного регіону. 

Розвиток фізичної культури і спорту може бути забезпечений за такими варіантами. 

Перший варіант передбачає збереження традиційної системи розвитку фізичної культури і спорту, відсутність 

системного підходу щодо розв’язання нагальних проблем організації дозвілля населення і підготовки національних збірних 

команд, що не дасть позитивного результату і сприятиме загостренню кризової ситуації в Україні. 

Другий варіант, що передбачає здійснення організаційно-практичних заходів щодо створення автономної системи 

управління сферою фізичної культури і спорту, в якій відсутня координуюча функція з боку держави, а керівництво 

здійснюється органами, відповідальними за забезпечення розвитку олімпійського руху, із залученням фінансових ресурсів 

приватного сектору, сприятиме зменшенню фінансових ресурсів державного та місцевих бюджетів для забезпечення 

розвитку сфери фізичної культури і спорту. 

Третій, оптимальний варіант передбачає поєднання зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, інститутів громадянського суспільства для проведення реформи у сфері фізичної культури і спорту з метою 

приведення її у відповідність з європейськими вимогами і стандартами шляхом визначення як основи європейської моделі 

реформування відносин між органами державної влади та громадськими організаціями фізкультурно-спортивної 

спрямованості, підвищення рівня публічності та прозорості діяльності Мінмолодьспорту, автономності спортивних 

федерацій, визначення принципів пріоритетності видів спорту,вдосконалення національного антидопінгового законодавства, 

що сприятиме створенню умов для заняття фізичною культурою і спортом[3]. 

Отже, розвиток фізичної культури та спорту є одним із пріоритетних питань державної політики України, оскільки 

рівень розвитку фізичної культури і спорту в країні - важливий показник здоров'я нації і національної могутності. В 

сучасних умовах спорт став важливим інструментом плідного міжнародного співробітництва. Спортивні досягнення істотно 

зміцнюють престиж держави. Тому весь комплекс заходів, покликаних забезпечити високий рівень фізичного і морального 

здоров'я нації, не може бути ефективно здійснений без всебічного розвитку в області спорту.Спортивні досягнення 

російських спортсменів на міжнародній арені є потужним виховним стимулом і позитивним прикладом для підростаючих 

поколінь. З огляду на це державна політика щодо розвитку фізичної культури і спорту закладає фундамент для подальшого 

розвитку і зміцнення громадянського суспільства. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ АКЦЕНТИ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ 

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 
Турбулентний розвиток світового господарства і міжнародних економічних відносин свідчить, що проблема 

взаємозв'язку процесів встановлення макроекономічної рівноваги національному рівні має фундаментальне значення для 

економічної науки а її значимість різко зростає в світлі економічних перетворень, що відбуваються в нашій Україні. 

Рівновага є фундаментальною економічною категорією, що характеризує умови сталого функціонування економіки. Воно 

передбачає узгодження всіх частин і підрозділів економічної системи. Історія економічної науки може надати значний 

матеріал для вивчення теоретичних аспектів. Всі великі економісти, так чи інакше, торкалися в своїх роботах проблеми 

макроекономічної рівноваги і зайнятості. Досить назвати імена Сміт, Д. Рікардо, Ж.-Б.Сея, Т. Мальтуса. Ж. Сісмонді. Д. 

Мілля. К.Маркса. Й. Шумпетера. Д.Кейнс, П. Cамуельсона, В.Леонтьева щоб стало очевидним, що фундаментальна 

економічна наука не обходила ці питання своєю увагою. Однак слід визнати, що категорія економічної макроекономічної 

рівноваги останнім часом зазнає значних трансформацій в зв'язку зі зміною ролі національної економіки в сучасному 

світовому господарстві. Тому ключовим аспектом даної проблеми є виявлення меж існуючих теоретичних досліджень в 

сфері економічної макроекономічної рівноваги, і оцінка ефективності їх використання для сучасних економічних систем в 

умовах глобалізації. 

Дослідження макроекономічної рівноваги економічних систем присвячена велика кількість наукових праць. Перші 

дослідження в цій області з'явилися ще в XVIII столітті - модель Ф. Кене (1694-1774 р ..) [1]. У даній моделі економічну 

рівновагу досягається шляхом встановлення обмінних процесів між основними класами суспільства: класом фермерів 

(виробничий клас), класом власників (дворяни, духовенство, чиновники) і безплідним класом (ремісники). Однак 

неспроможність свого існування проявилася вже через кілька десятиліть свого існування, модель Кене піддалася серйозній 

критиці з двох основних причин: 1) через свою аграрної спрямованості; 2) через політичного устрою, так як її автор вважав 
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абсолютну монархію найкращим типом держави. Промислова революція, що супроводжувалася боротьбою трудящих за свої 

права багато в чому змінили суспільну свідомість і типологію економічної організації. Політичні та економічні кризи XIX 

століття вимагали більш сучасних підходів. І вони з'явилися у вигляді моделей макроекономічної рівноваги Т. Мальтуса, К. 

Маркса і Л.Вальраса. 

 Однак зазначені моделі вважаються класичними моделями економічної макроекономічної рівноваги і передбачають 

досягнення рівноважного стану економічної системи за однакової кількості сукупного попиту і сукупної пропозиції. Також 

однією характерною чорної всіх перерахованих теорій є недостатнє опис зовнішньоекономічного сектора, який не 

розглядається в розрахунках. Також в класичних теоріях макроекономічної рівноваги не враховується той факт, що однією з 

найважливіших особливостей розвитку сучасного світу є швидко прогресуюча глобалізація. Вона торкається різних аспектів 

нашого життя - економіку, політику, культуру, ідеологію, безпека та екологія. Економічний вимір глобалізації включає 

багато разів збільшені за останні десятиліття між міждержавні потоки товарів і послуг, капіталу, праці та інформації, а також 

інтернаціоналізацію виробничих процесів до поділу окремих технологічних операцій. Ігнорування зовнішньоекономічних 

факторів, що впливають на стійкість економічної системи, призводить до посилення економічних і соціальних диспропорцій, 

до прискорення спаду виробництва, зростання безробіття, інфляції та багатьох інших негативних наслідків. Сукупність цих 

явищ, в свою чергу, веде до зниження і втрати економічної безпеки держави і різкого зниження рівня життя населення. 

Тому на нашу думку, досягнення і підтримки макроекономічної рівноваги сучасної економічної системи детермінована 

насамперед процесами на регіональному і глобальному рівнях. Сучасні тенденції глобалізації світової економіки накладають 

свої особливості на забезпечення макроекономічної рівноваги економічної системи. В цілому вплив процесів глобалізації на 

рівновагу економічної системи здійснюється в двох напрямках; через зовнішньоторговельні зв'язки і з допомогою 

інвестиційної складової впливу світової економіки. Зовнішньоекономічні зв'язку не відокремлені від внутрішнього 

економічного і соціального розвитку. Вони знаходяться в постійній взаємодії один з одним, причому цей вплив посилюється 

під впливом сучасних процесів глобалізації світової економіки. Дані перетворення докорінно змінили господарську середу 

держави. Це доводить необхідність дослідження і теоретичного переосмислення даної категорії. 

 

 

УДК 336.4 

 

Горецька Юлія Миколаївна, Пашкевич Світлана Михайлівна, Кристопчук Михайло Євгенович, 
кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри транспортних технологій і технічного сервісу 

(Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна) 

 

ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ – ЗАПОРУКА УСПІХУ 
 

Світова діяльність господарювання свідчить, що популярним способом покращення конкурентоспроможності є 

логістична ідея управління підприємством. Значної популярності даний спосіб має у період фінансових проблем, в той час, 

як підприємству необхідно виконати свою роботу з мінімальними витратами, відносно руху та зберігання товарно-

матеріальних цінностей від початкового етапу до кінцевого. Основна ціль полягає в збалансуванні рівня сервісу та ціни 

відносно швидкості та якості для отримання переваг на ринку. Управління логістичних концепцій досліджені у працях П. 

Гудзь, В. Бондарчук, В. Кацьма, Є. Крикавський, Р. Ларіна, Р. Луіс, Л. Рудюк, Л. Фролова. У науковій літературі також 

аналізується світовий досвід використання логістичної концепції, що потребує подальшого дослідження для застосування в 

нашій країні. 

Актуальність вибраної теми підтверджується етапом розвитку підприємств, адже їх стан не відповідає рівню лідерів 

на міжнародному ринку, що може привести до втрати конкурентних переваг. Для покращення ефективності необхідно 

проаналізувати та розробити науково-теоретичні підходи, практичні механізми для якісного логістичного управління.  

В умовах жорсткої конкуренції підприємств використовують інновації, вони сприяють покращенню якості та 

конкурентоспроможності продукції. Комплексність управління забезпечується логістичним підходом до керування 

матеріальними та товарними потоками разом з фінансовими, інформаційними та іншими  потоками, а також об’єднання 

певних управлінських структур та підрозділів підприємства. Враховуючи всі ланки ланцюга необхідно застосовувати 

оптимізаційні економічні та математичні моделі стратегічного та поточного планування. Визначають найкращі методи та 

механізми управління специфікою способів впливу на об'єкт управління, завершальним етапом якого виступає оптимізація 

роботи різних логістичних систем шляхом скорочення витрат та продуктивною організацією форм впливу на певну 

логістичну ситуацію [1, С. 14]. 

Основну мету логістичного процесу формулює правило “7R” : потрібний товар, в належній якості, в потрібній 

кількості, повинен бути доставлений в потрібний час та в потрібне місце споживачу з мінімальними витратами. (Right 

product, right quality, right quantity, right time, right place, right customer, right cost). Недотримання хоча б однієї з приведених 

умов може призвести до втрати клієнтів і, відповідно, певної частки ринку. 

На підприємствах користуються двома основними підходами управління : перший підхід прогнозує планування та 

виконання повсякденної діяльності; другий передбачає створення структури і механізму керування  потоків. Загалом 

управління передбачає інтеграцію функцій та процесів у сфері постачання, виробництва та збуту. Починаючи діяльність 

підприємства потрібно сформувати: стратегію, цілі, концепції рішень, метод контролю і оцінки діяльності та організації 

управлінських рішень [2, С. 5]. 

Формування логістичної системи необхідно починати зі сфери постачання, адже з неї починається матеріальний потік 

до логістичної системи. Розглянемо п’ять підсистем логістичного управління на підприємстві: постачання, транспортна, 

виробнича, складська та збутова. Кожна підсистема передбачає покращення ефективності роботи.  (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Логістичні підсистеми організації та управління на підприємстві 

Види підсистем Зміст завдань 

 

 

Підсистема постачання 

Завдання підсистеми підібрати надійних постачальників, створити механізм 

та оптимізувати процес закупівлі, слідкувати за сучасним ринком, 

використовувати робочі методики, розробити стратегії та тактики закупівлі. 

 

Складська підсистема 

Забезпечує якість складських послуг та раціональність розміщення, 

стандартизує процес за допомогою складських технологій. 

 

 

Транспортна підсистема 

Спрямована на розробку схем та маршрутів, поставок, ведення обліку, 

раціональне завантаження транспорту, цілісності транспортування з 

складськими та виробничими процесами. 

 

Виробнича підсистема 

Передбачає здійснення різних способів управління запасами, планування та 

забезпечення виробництва, ведення обрахунку матеріального потоку та 

виробничого циклу. 

 

Збутова підсистема 

Відповідає за пришвидшення обробки та оформлення замовлень, покращення 

рівня логістичного сервісу, зменшення кількості рекламацій та штрафів. 

Проводиться вивчення ринку. 

 

З досвіду лідируючих компаній на світовому ринку можна виділити поширені принципи та підходи до реалізації 

логістичного управління інтегрованим ланцюгом постачань: 

• при виборі стратегії: основна ціль у покращенні обслуговування клієнтів за допомогою швидкості реагування на 

попит з одночасним охопленням життєвого циклу продукту від розробки до утилізації; 

• при плануванні: колективне планування учасників за принципом “одна організація”, що означає інтегровані 

параметри циклу замовлення, рівня запасів, планової інформації; 

• при здійсненні логістичних процесів: інтегроване управління просторово-часовим переміщенням матеріальних благ, 

що вимагає повної інтеграції функцій і процесів у ланцюзі постачань. 

Як свідчить світовий досвід, ефективність застосування логістики на підприємствах досить високий. За наданою 

інформацією Європейської логістичної асоціації та Національної ради з управління фізичним розподілом США, 

використання логістичного підходу дає можливість на 10-30% знизити собівартість продукції та на 30-70% скоротити обсяги 

матеріально-технічних запасів (за даними промислової асоціації США – на 30-50%), а циклу просування продукції - на 25-

40% [3]. 

Для реалізації стратегії управління важливим є виявлення основних факторів успіху. В дослідженні Л. Фролової згруповано 

фактори за видами логістичних потоків та виділено товарні, фінансові, інформаційні та сервісні параметри успіху [1, С. 20] 

(табл. 2). 

Найпопулярнішими логістичними системами та методами є: MRP1 – Material Requirements Planning (планування 

потреби в матеріалах); MRP2,3 – Material Recourse Planning (планування матеріальних ресурсів); DRP1 – Distribution 

Requirements Planning, (планування збутових потреб); DRP2 – Distribution Recourse Planning, (планування збутових ресурсів); 

ECR – Efficient Consumer Response, (ефективне обслуговування клієнта);   CRM – Continious Replenishment Management, 

(менеджмент безперервного поповнення запасів); LRP – Logistics Recourse Planning, (планування логістичних ресурсів); 

KANBAN – японська система виробничої логістики; ABC, XYZ – методи управління запасами; CUMA – кооперативи зі 

спільного використання техніки; EDI – Electronic data Interchange; ЛТ – Just in Time, точно в термін [4, С. 212; 5, С. 116]. 

Таблиця 2 

Фактори успіху логістичного управління торговельним підприємством 

Фактори успіху Параметри успіху 

 

 

Товарні 

Ефективність постачання, закупівлі та зберігання, реалізації товарів; 

Асортимент і якість товарів відповідно споживчого попиту; 

Збільшення частки ринку своїх товарів; 

Розвиток бренду; 

Розширення бази клієнтів . 

 

 

Фінансові 

Максимізація чистого грошового потоку; 

Ефективність авансування в оборотні активи та формування суми капіталу; 

Узгодженість фінансових потоків з сервісними та товарними; 

Удосконалення фінансового стану підприємства ; 

Зниження фінансових ризиків. 

 

Інформаційні 

Якісне інформаційне забезпечення управлінської діяльності ; 

Високий рівень комунікацій з постачальниками, споживачами, конкурентами; 

Використання сучасних технічних засобів збирання, передачі, обробки та зберіганні інформації. 

 

Сервісні 

Значний рівень обслуговування покупців та товарів; 

Відповідний рівень після продажного обслуговування товарів та покупців; 

Якість рекламного забезпечення клієнтів. 

 

Найпоширеніша у світі концепція логістики “точно у термін” (just-in-time, JIT). Система її організації ґрунтується на 

постачанні без будь-яких обмежень щодо вимоги мінімуму запасів, де потоки матеріальних ресурсів детально 

синхронізуються за потребою у них, з метою мінімізації витрат, пов’язаних з створенням запасів [6]. 
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Проаналізувавши роботу П. Гудзь можемо зробити такі висновки, що у разі збільшення частоти постачань 

збільшуються витрати на завезення матеріальних ресурсів і управління постачанням, знижуються витрати зі зберігання та 

досягається економія вкладень на створення складських приміщень, вивільняються кошти за рахунок прискорення 

оборотності, знижується потреба в кредитних ресурсах, та зменшується плата за них [7]. 

У впровадженні логістичних підходів ініціативну роль беруть на себе урядові структури країн Західної Європи [8, C. 

292]. У Нідерландах діє державна програма «Бачення агрологістики», яка опрацьована Міністерством сільського 

господарства та міністерством транспорту Нідерландів. Щоб виконати програму аграрні підприємці, логістичні компанії та 

науково-дослідні центри Нідерландів створили так звану «Платформу логістики». Головною метою програми є залучення 

фермерів, переробних підприємств, посередників, роздрібних торговців до пошуку рішень та підвищення ефективності 

логістичного забезпечення агробізнесу, а також фінансової підтримки відповідних проектів [5, C. 12]. 

Логістична система Кanban являє собою метод, який спрямований на задоволення потреб клієнтів самостійно 

керуючим виробництвом за принципом отримання. Матеріальний потік спрямований вперед (від виробника до споживача), 

тоді як інформаційний спрямований назад (від споживача до виробника), втручання центрального керівництва зайві [9]. 

Система KANBAN реалізована на таких підприємствах як General Motors, Massey-Ferguson, Renault. 

Високі показники постачання кооперативами засобів виробництва властиві для фермерів Франції, адже забезпечується 

2/3 насіння зернових, близько 50 % добрив і кормів. Значна кількість сільськогосподарських машин і знарядь 

використовуються нетривалий період упродовж року, отже фермери мають можливість користуватись технікою 

кооперативів зі спільного використання (CUMA), близько 38% фермерів учасники даної організації. Таким чином, 

господарства мають доступ до високопродуктивної техніки та мають  можливість зменшити витрати на їх закупівлю. Якщо 

фермери, що є членами CUMA, купують машини й обладнання колективно, то держава компенсує 20 % їх вартості [4, С. 13]. 

На сьогоднішній день українські підприємства найчастіше використовують систему KANBAN та JIT. Як приклад 

можна навести таких відомих виробників: «Чумак», «Лакталіс», «АВК», «Ніссан Мотор Україна» та інші. Можливість 

приєднатися до сучасного процесу «фізичний Інтернет», стала ключовим чинником, що визначає конкурентоспроможність 

підприємства та держави в цілому. Щоб визначити можливість країни в участі комерційної логістики і заходи щодо 

покращення цієї здатності, було проаналізовано дослідження Міжнародного банку реконструкції та розвитку щодо впливу 

логістики на глобальну економіку. У дослідженні було розроблений індекс ефективності логістики (англ. The Logistics 

Performance Index, LPI) на підставі масштабного опитування глобальних транспортних компаній та агентств, найбільш 

активних у міжнародній торгівлі. Участь приймають понад 160 країн, оцінюються критерії по п’ятибальній системі за 

такими показниками: якість митної обробки вантажу, здатність організації міжнародних вантажовідправлень, рівень 

логістичної інфраструктури, контроль міжнародних вантажовідправлень, витрати та час доставки у пункти призначення [10]. 

За рейтингом LPI 2016 року перші місця отримали Німеччина, Люксембург, Швеція, Нідерланди Сінгапур, Бельгія, 

Австрія, Великобританія, Гонконг і США. Китай опинився на 27-му місці.  Україна – на 80-му місці (2014 р. – 61-е місце). 

Росія – на 99-му (2014 р. – 90-е місце), Білорусь – на 120-му (2014 р. – 99-е місце). Завершують список: Екваторіальна Гвінея, 

Мавританія, Сомалі, Гаїті та Сирія. 

Розглядаючи Україну за кожною характеристикою, найгірше оцінено митне оброблення вантажів (2,30 бала, 4,12 у 

Німеччини), це 116-те місце в списку, згідно з рейтингом за окремою характеристикою. Найкраще Україну оцінили за 

терміном доставки вантажів в пункти призначення (3,51 бала, 4,45 у Німеччини), це 54-те місце списку. За п’ятибальною 

системою у 2016 р. Україна отримала 2,74 бала. 

Як показує практика, підприємства, які використовують логістичний спосіб управління, можуть конкурувати з 

іншими підприємствами за рахунок оптимізації витрат, пов’язаних з виробництвом і реалізацією товарів, прискорення 

оборотності капіталу. Організація управління повинна починатись з розроблення стратегії для досягнення максимального 

прибутку з мінімальними витратами. Досягнути такого ефекту можна завдяки значного скорочення запасів матеріальних 

ресурсів та готової продукції у сферах виробництва, постачання і збуту, скорочення тривалості виробничого циклу і циклу 

виконання замовлень клієнтів, упровадження гнучких автоматизованих і роботизованих виробництв, що дозволяють швидко 

переходити на випуск нових видів продукції.  
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ ТА РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ (НА 

ПРИКЛАДІ ЖИТОМИРЩИНІ) 

 
Необхідність та бажання України вступити до Європейського Союзу стимулює керуватися європейськими критеріями 

та стандартами публічного управління. До пріоритетів державної політики України належить політика децентралізації влади 

та стимулювання регіонального розвитку. Саме тому 1 квітня 2014 року розпорядженням Кабінету Міністрів було схвалено 

Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні [1], яка була визнана 

Радою Європи одним із перших кроків щодо проведення реформування місцевого самоврядування. Саме тому в Україні 

впродовж 2014-2016 рр. інтенсивно здійснювалася нормотворча діяльність щодо модернізації системи державного 

управління, зокрема децентралізації влади.  

Сучасний етап децентралізації та розширення повноважень місцевої влади розпочався ще в 2014 році разом із 

поверненням України до конституційних засад парламентсько-президентської республіки. 31 серпня 2015 року більшістю у 

265 голосів народних депутатів в українському парламенті було попередньо схвалено законопроект. Основними 

положеннями якого було впровадження трирівневої системи адміністративно-територіального устрою – область, район, 

громада з повсюдністю місцевого самоврядування; передача 3 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 (у тому числі й через їх участь в загальнодержавних 

податках); ліквідація державних адміністрацій та створення натомість державних представництв з тільки контрольно-

наглядовими і координаційними, а не виконавчими функціями [2]. Відтак, критерії та стандарти публічного управління 

європейської спільноти стають дороговказом для представників нашої держави на шляху до вступу в ЄС, оскільки одним із 

пріоритетів державної політики України стають процеси децентралізації влади та регіонального розвитку.  

Указом Президента України від 12 січня 2015 року було схвалено Стратегії сталого розвитку "Україна – 2020" в якій 

визначено політику у сфері децентралізації метою якої є «відхід від централізованої моделі управління в державі, 

забезпечення спроможності місцевого самоврядування та побудова ефективної системи територіальної організації влади в 

Україні, реалізація у повній мірі положень Європейської хартії місцевого самоврядування» [3]. Зазначений документ 

передбачав також проведення реформи децентралізації задля створення ефективної, прозорої, відкритої та гнучкої структури 

публічної адміністрації із застосуванням новітніх інформаційно-комунікативних технологій (е-урядування). Крім того, 

реалізація положень Стратегії передбачала вироблення та реалізацію цілісної державної політики, спрямованої на суспільний 

сталий розвиток й адекватне реагування на внутрішні та зовнішні виклики, виконання новоствореними системою 

державного управління і професійним інститутом державної служби окреслених завдань. 

Задля реалізації зазначеного на основі Меморандуму про узгодження мети діяльності у впровадженні реформи 

місцевого самоврядування між Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» і 

Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України в кожній області 

створено Офіси з питань впровадження реформ у сфері місцевого самоврядування, децентралізації повноважень органів 

виконавчої влади. Останні повинні займатись практичною реалізацією положень законодавства про добровільне об’єднання 

та створення спроможних ОТГ. Процес добровільного об’єднання територіальних громад передбачає такі кроки: ініціювання 

ОТГ; підготовка рішень про об’єднання; прийняття цього рішення; утворення ОТГ.  

Відтак, основними завданнями реформи стали зміна адміністративно-територіального устрою, а саме укрупнення 

районів, створення громад, об’єднання сіл або селищ. Передбачалося створення близько 1,5 тис. міських та селищних 

громад, замість 490 районів та 180 міст обласного значення мало бути 120–150 районів [4]. Процес розпочався і триває 

донині, тому умови його перебігу в Україні потребують постійного моніторингу та обґрунтування, як на рівні окремих ОТГ, 

так і на регіональному рівні. Статистичні дані процесів децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування 

відображаються у щомісячному моніторингу для Мінрегіону. Звіти відображають інформацію в чому лідирують, а у чому 

відстають регіони, як розподіляються і використовуються кошти державної підтримки, що відбувається в секторі медицини, 

освіти, молодіжної та соціальної політики, адміністративних послуг. 

Аналіз статистичних даних підтверджує поступове впровадження процесів децентралізації на сучасному етапі 

розвитку України, тому ми хочемо окреслити деякі аспекти зазначеного процесу. Так, на рівні регіонів і окремих територій 

простежуються як демократичний так і адміністративний види децентралізації. Демократична децентралізація передбачає 

утворення органів місцевого самоврядування – рад відповідного рівня, що представляють інтереси мешканців певної 

території, причому між радами різних рівнів відносини субординації відсутні. Другий – адміністративний вид 

децентралізації влади полягає в тому, що за державою зберігається право охорони та забезпечення загальнодержавних 

інтересів, які здійснюються через утворення централізованої системи відповідних органів державного управління на місцях 

(місцеві державні адміністрації, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади).  

Відповідно до вимог зазначених документів формування критеріїв для адміністративно-територіальних одиниць 

різного рівня устрою держави здійснюється з урахуванням певних вимог, зокрема таких як: 1) адміністративно-

територіальний устрій складається з трьох рівнів: базового, районного та регіонального); 2) територія адміністративно-

територіальної одиниці є нерозривною; 3) у межах адміністративно-територіальної одиниці не може бути інших 

адміністративно-територіальних одиниць подібого рівня; 4) територія адміністративно-територіальної одиниці базового 
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рівня визначається з урахуванням доступності основних публічних послуг, що надаються на території громади (час прибуття 

для надання швидкої медичної допомоги в ургентних випадках та пожежної допомоги не має перевищувати 30 хвилин 

тощо). 

У підтвердження зазначеного пропонуємо перейти до аналізу вивченої інформації щодо даних Мінрегіону. На 

Полтавщині та Вінниччині громади найкраще використовують інструментами співробітництва. На Хмельниччині та 

Тернопільщині обрано найбільше старост. На Волині, Житомирщині та Запоріжжі не залишилося жодного району без ОТГ. 

На Київщині громади найактивніше приєднуються до міст обласного значення. Також у столичному регіоні найбільше 

громад перебрали на себе повноваження ДАБІ. Житомирщина є лідером серед регіонів у формуванні об’єднаних громад. 

Станом на 10 листопада 2018 року на Житомирщині у перспективному плані формування територій громад області 

схваленому обласною радою зареєстровано 66 об’єднаних територіальних громад, які об’єднують 631 територіальну громаду 

загальною площею 29832 км
2
, що становить 100 % від загальної площі області. Створено 54 об’єднані територіальні 

громади, з яких: 45 ОТГ – діючі, в 6 ОТГ – признані перші вибори, 1 ОТГ – очікує рішення ЦВК про призначення перших 

виборів; 2 міста обласного значення (Житомир, Новоград-Волинський) до яких приєднались територіальні громади. 

ОТГ займають 18621 км
2
, що становить 62, 4 % від загальної площі області, а чисельність населення складає 826, 

3 тис. осіб, тобто 67,2 % від загальної чисельності населення області. 

У всіх 23 районах області утворені ОТГ, а в Народицькому районі – 100 % території займають ОТГ. Нині 

403 територіальних громади об’єдналися, що у відсотковому співвідношенні становить 63,9 % від загальної кількості рад 

базового рівня. Проте, ще 228 територіальних громад, тобто 36,1% від загальної кількості рад базового рівня залишаються 

необ’єднаними. Із 293 старост в ОТГ 9 − є обраними. 39 територіальних громад скористалися інструментом 

міжмуніципального співробітництва, а також укладено 14 договорів міжмуніципального співробітництва.  

Незважаючи на складність ситуації і на недостатній Створено: 4 госпітальні округи і 4 госпітальні ради, 52 опорних 

шкіл, з них 33 – в ОТГ. 294 загальноосвітніх навчальних закладів із 681 перебувають в управлінні ОМС. 1 з ОТГ регіону 

отримала повноваження у сфері архітектурно-будівельного контролю. Нині на території Житомирщини функціонують 

35 ЦНАП.  

28 ОТГ Житомирщини отримали у комунальну власність 45 тис. га земель сільськогосподарського призначення, що 

дасть можливість громадам визначати яким чином використовувати землі для зміцнення позицій і розвитку громад. 

Державна фінансова підтримка теж сприяє покращенню позицій ОТГ. Так на розвиток громад та розбудову 

інфраструктури у 2018 році державою виділено 44 млн. грн. на соціально-економічний розвиток окремих територій та 

38,4 млн. грн. коштів від митного експерименту на розбудову дорожньої  інфраструктури регіону. А також регіон має 

617,2 млн. грн. субвенції на забезпечення будівництва, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах. Крім цього Житомирщина 

отримала 164,7 млн. грн. інфраструктурної субвенції ОТГ на реалізацію 198 проектів; 228,1 млн. грн. коштів державного 

фонду регіонального розвитку; 11,7 млн. грн. коштів на будівництво футбольних полів; 194,6 млн. грн. субвенції на 

здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості [5].  

Таким чином, зазначена інформація підтверджує, що децентралізація передбачає не лише «такий спосіб визначення й 

розмежування завдань і функцій, за якого більшість із них передається з рівня центральних органів на рівень нижчий і стає 

власним завданням та повноваженням органів нижчого рівня» [6], а й необхідність забезпечення широкої участі громадян в 

управлінні справами держави й суспільства в цілому. Передача ж управління справами зацікавленим у цьому особам або їх 

представникам є прикладом демократичних переваг децентралізації, підтвердженням чого слугують результати децентралізації 

в інших регіонах держави, зокрема в збірнику «Ефективність державного управління» [7]. Крім того, як зауважував 

В. Гройсман «держава, віддаючи повноваження місцевим органам управління, не втрачає свого центрального значення, а 

навпаки отримує можливості вибудовування більш стрункого й ефективного організму соціального управління» [8, с. 29]. 

Дійсно, саме на місцевому рівні у людей є можливість безпосередньо впливати на прийняття рішень щодо покращення рівня 

їхнього життя, що не лише засвідчує перетворення теоретичних основ демократії в практичну площину й надає потужний 

імпульс розвитку демократичних процесів у всьому суспільстві. Відтак, ефективність впровадження консолідованої демократії 

буде залежати не тільки від конструктивної діяльності Верховної Ради, Президента й уряду в зовнішній і внутрішній політиці та 

тісної співпраці України з євроатлантичними структурами, а й від особливостей формування громадянського суспільства. 

Отже, визначальним завданням децентралізації влади в Україні повинне бути формування нової демократичної моделі 

управління, зорієнтованої на посилення ролі територіальних громад. Оскільки створення ОТГ дозволяє отримати не лише 

значний обсяг владних повноважень та контроль над власними справами, а й фінансову автономію муніципальних утворень, 

головним джерелом доходів яких є податки в розмірах визначених громадою. Проте проведення реформи децентралізації 

влади з реальною передачею повноважень місцевому самоврядуванню поруч із позитивними результатами має низку 

різноманітних проблем, ризиків та перешкод, які стануть предметом наших подальших досліджень. 

Для ефективного розв’язання питань місцевого значення потрібне забезпечення єдності державної влади з 

одночасною самостійністю територіальних громад. У суспільстві мають бути визначені не максимальні, а граничні 

можливості самоврядування з метою розвитку демократії та забезпечення суверенітету народу, оптимальне співвідношення 

державного управління і самоврядування, зокрема на місцевому рівні. 
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ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ –  

ГОЛОВНА УМОВА УСПІХУ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 
 

Успішна реалізація Концепції реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади в Україні, 

спрямована на забезпечення оптимального розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування і органами 

виконавчої влади в наданні доступних і якісних публічних послуг, вимагає не тільки оптимізації розподілу ресурсів, 

повноважень і відповідальності між різними рівнями ієрархії адміністративно-територіального устрою за принципами 

субсидіарності та децентралізації, а й забезпечення всіх рівнів цієї ієрархічної піраміди належним професійним кадровим 

наповненням.  

При цьому, якщо сьогодні кадровий склад вищих рівнів (район, регіон і держава) можна вважати уже достатньо 

кваліфікованим і компетентним, то із збільшенням кількості новоутворених об’єднаних територіальних громад (ОТГ) 

професіоналізм керівників і функціонерів їхніх органів управління, зважаючи на складність поставлених перед ними завдань 

і обсяг повноважень, з певних причин залишається недостатнім і вимагає додаткових заходів із професіоналізації шляхом 

спеціально організованого навчання [1]. 

Якщо звернутись до узагальнених визначень поняття професіоналізму, то слід зауважити, що під цим терміном 

розуміють, як правило, «… високе (професійне) володіння певним фахом, справою (професією)» [2] або «… сукупність 

досягнутих індивідом теоретичних знань, практичного досвіду і професійних навиків у визначеній поділом праці сфері 

людської діяльності» [3]. 

Однак, якщо проблемам професіоналізму державних службовців вітчизняними науковцями присвячено десятки і сотні 

розвідок, серед яких монографії [4, 5, 6], дисертації [7, 8], наукові розробки [9, 10] і статті [для прикладу, 11, 12, 13], то 

специфіка професійної діяльності посадових осіб органів місцевого самоврядування (ОМС) залишається проаналізованою, 

оціненою і систематизованою в набагато меншій кількості досліджень [для прикладу, 14, 15, 16], а проблемні аспекти 

професіоналізації управління об’єднаними територіальними громадами ще взагалі не ставали об’єктами наукових 

досліджень, окрім окремих публічних декларацій кандидатів на ці посади [для прикладу, 17, 18]. 

Тому, саме в цьому аспекті проблема професіоналізації управлінської діяльності на рівні базових структурних 

одиниць нашого суспільства – об’єднаних територіальних громад – сьогодні набуває особливо важливого значення. Адже, 

непрофесіоналізм в управлінні, як і в будь-яких інших видах людської активності, генерує недовіру, напругу і конфлікти 

серед членів ОТГ як на міжособистісному рівні, так і між групами населення, створює психологічний дискомфорт, 

приводить до дезінтеграції зусиль і ресурсів громад і, як наслідок, обумовлює економічні, соціальні і екологічні втрати. В 

зв’язку з цим, функції управління таким структурно-функціональним об’єктом, як ОТГ [19, 20] повинні виконувати 

спеціально підготовлені фахівці з управління, здатні належним чином використовувати наукові рекомендації суміжних з 

управлінням наук, зокрема економіки, соціології, психології, деонтології і т. п.  

Слід, однак, усвідомити, що сьогодні в практичній діяльності керівники ОТГ повинні володіти не лише принципами, 

закономірностями і тенденціями розвитку ринкової системи, а й специфічними знаннями з ефективного використання 

людських ресурсів ОТГ і, в першу чергу, їх інтелектуального потенціалу [21, 22]. Саме такий підхід визначатиме динаміку 

росту, масштаби і кінцеві результати управління і саме це вимагає кардинальних змін в підходах до навчання і неперервного 

розвитку керівників та функціонерів ОТГ, до впровадження саме на цьому рівні нових управлінських технологій, змін у 

нормативних вимогах до управлінської компетентності, до здатності керівників і функціонерів орієнтуватися в 

інформаційних потоках, до уміння створювати і успішно управляти працездатними групами людей. 

Виходячи з цього, дозволимо собі сформулювати специфічне поняття професіоналізму управлінської діяльності 

керівного складу і функціонерів органу управління ОТГ як комплексу загальнотеоретичних і спеціальних управлінських, а 

також фахових і психологічних знань, умінь і навичок, якими повинні володіти керівники і функціонери органу місцевого 

самоврядування ОТГдля ефективного і результативного управління її функціонуванням. 
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Враховуючи той факт, що сучасна професійна управлінська діяльність на рівні ОТГ повинна охоплювати такий 

широкий комплекс аспектів, як людиноцентричний, соціологічний, етичний, психологічний, політичний, економічний і інші, 

зауважимо, що з позицій інтелектуальної, поведінкової економіки та інтелектуалізованого менеджменту [23, 24] 

найважливішим ресурсом (а значить і основним об’єктом управління) громади повинен виступати інтегральний 

інтелектуальний ресурс її керівництва, її фахівців-функціонерів і її населення, в якому концентруються мораль і етика, 

ціннісні установки і поведінкові пріоритети, матеріальна і духовна креативність, теоретична і практична діяльність з 

трансформування всіх інших видів належних громаді ресурсів.   

Таким чином, як сучасний керівник-професіонал, так і функціонери-професіонали на рівні ОТГ повинні бути 

здатними творчо мислити і самостійно вирішувати складні проблеми в управлінні  громадою, постійно  удосконалюючи 

свою кваліфікацію, адаптуючи і використовуючи нові знання, техніки і технології пріоритетного використання 

інтелектуальних ресурсів громади. Це, в свою чергу, вимагає ретельного відбору для виконання цих функцій як уже 

навчених і досвідчених працівників органів місцевого самоврядування [25], так і постійного формування і розвитку їх 

професійного інтелекту через системне підвищення кваліфікації засобами неперервної освіти [1, 26], що стає обов'язковою 

умовою успішної їх професіоналізації і професійної діяльності, оскільки в основі професійності лежать саме знання. 
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ЗНАННЯ І НЕЗНАННЯ: ЛЮДСЬКІ РЕСУРСИ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

ЯК ОБ’ЄКТ НАВЧАННЯ І РОЗВИТКУ 
 

Реалізація масштабного проекту децентралізації влади в державі Україна шляхом радикальних інституціональних, 

структурних і організаційно-управлінських змін у життєустрої тисяч її територіальних громад і мільйонів їх мешканців, 

десятків і сотень тисяч кадрового складу державних службовців і працівників органів місцевого самоврядування вимагає 

зважених і професійних дій з цільової модифікації ментальності людських ресурсів країни. 

Однак, на нашу думку, як ідеологами та ініціаторами цієї реформи, так і її відповідальними виконавцями та 

прихильниками на місцях була недооцінена і не використана дуже важлива складова процесу управління будь-якими 

змінами – попередня підготовка основного об’єкта змін, яким в цьому проекті виступають зовсім не існуючі територіальні 

громади і можливі варіанти їх об’єднань, не звичні райони і області, які також доведеться перекроювати, не земельні, 

мінеральні, лісові, водні та ін. види природних ресурсів на їх територіях, а людські ресурси – населення сіл, селищ, містечок, 

міст, районів, регіонів. Людські ресурси, які є носіями інтелекту і таких його похідних, як знання, досвід, людський та 

інтелектуальний потенціал, капітал і ресурс будь-якої окремішньої особистості, так і знання, досвід, людський та 

інтелектуальний потенціал, капітал і ресурс окремих людських спільнот і будь-яких їх об’єднань. Ці комплекси 

характеристик визначають можливості використання наявних у будь-якої окремішньої людини, їх організованих груп і 

спільнот знань. Адже, тільки знання і вміння належним чином їх використовувати виступають основою діяльності людини і 

будь-яких їх спільнот із створення нових продуктів для свого виживання і розвитку (ідей, відкриттів, винаходів, мистецьких 

творів, товарів, послуг тощо).  

Оскільки носіями інтелекту і результатів його діяльності – знань є люди та їх організовані групи, знання можна 

визначити як систематизовані результати інтелектуальної діяльності людей і їх груп щодо пізнання певного об’єкта, 

предмета, явища, процесу і ін. у вигляді інформації, набутої під час діяльності, навчання, дослідження і т. ін. [1]. В такому 

разі стає цілком очевидно, що знання про конкретний об’єкт можуть виникати, існувати, оцінюватись, змінюватись, 

накопичуватись і передаватись наступникам, починаючи від їх повної відсутності в момент започаткування діяльності 

нового об’єкта – Зн(t0), продовжуючи отриманими на певний момент часу t досвідом і знаннями – Зн(t) аж до його 

максимально повної вивченості і наявності знань – Знmax.  

При цьому, на цей же момент часу t об’єкт може залишатись вивченим недостатньо, в зв’язку з чим і обізнаність 

носіїв інтелекту – людських ресурсів об’єкту про його можливості, потенціал і ефективне функціонування є обмеженою. В 

цьому випадку слід вести мову і про існування певного незнання Нз(t) як необізнаності або відсутності знань, відомостей, 

інформації і т. і. про щось або про що-небудь у об’єкті [2].  

В цьому випадку взаємозв’язок між знанням Зн(t) і незнанням Нз(t) про об’єкт можна інтерпретувати у вигляді, 

представленому на рис. 1, де Знмах = Зн(t) + Нз(t) = ЗнЛР(t) + НзЛР(t) + Нз(t), а ЗнЛР(t) і НзЛР(t) – відповідно знання і незнання 

людських ресурсів об’єкту про його природу,призначення, цілі, завдання, ресурси, потенціал, технології і т. п. 

 

Зн0 Знmax 

Зн(t) Нз(t) 

Рис. 1. Обсяг отримання інтелектом людини знань про об’єкт пізнання та інтерпретація 

співвідношення знання Зн(t) і незнання Нз(t) людських ресурсів будь-якої спільноти в контексті 

знань Зн
*
ЛР(t), необхідних для її успішного розвитку  

ЗнЛР(t) НзЛР(t) Нз(t) 

Зн
*
ЛР(t) 
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В такому разі, якщо припустити, що в якості об’єкту виступає детермінована спільнота людей в суспільстві 

(організація, підприємство, громада і т.п.), то людським ресурсам будь-якої спільноти знання Зн(t) є необхідними, щоб 

забезпечити цілі його тривалого функціонування і виживання в конкурентному оточенні на певний момент часу. Зауважимо, 

що незнання в будь-якій організованій спільноті не можна вважати відсутністю необхідних знань, а тільки відсутністю 

необхідних для її нормального функціонування знань у її персоналу. 

 Отже, якщо знання людських ресурсів об’єкта ЗнЛР(t) є меншими від знань, необхідних для забезпечення його 

належного функціонування Зн(t), виникає необхідність ліквідації певного обсягу незнань НзЛР(t) = Зн(t) – ЗнЛР(t), що 

зазвичай відбувається шляхом організації навчання, консультування, організації тренінгів, семінарів і т. п. для всього складу 

людських ресурсів, включаючи як управлінський і функціональний персонал органів управління, так і весь персонал, який є 

об’єктом їх впливу.  

Однак, активізація інтелектуального потенціалу людських ресурсів об’єкта (для прикладу, населення ОТГ) приводить, 

як правило, не тільки до ліквідації НзЛР(t) і досягнення Зн(t), а й нарощування нових знань про сам об’єкт до стану Зн
*
ЛР(t), 

що приводить до появи нових обсягів знань у його людських ресурсів, мотивує появу нових рішень, нових результатів і т. п. 

Розвернувши складові діаграми (рис.1) у функції часу t, отримаємо процес нарощування знань про об’єкт у вигляді 

представленому на рисунку 2.  

Аналізуючи часову діаграму, неважко прийти до висновку, що зміни, які сьогодні відбуваються в процесі створення, 

становлення, функціонування і розвитку об’єднаних територіальних громад відбуваються за умови відсутності у людських 

ресурсів більшості ОТГ повного обсягу необхідних їм знань про об’єкт (умови і досвід функціонування, доступні ресурси, 

законодавче забезпечення тощо), тобто присутність незнання, яке гальмує трансформаційні процеси.  

Як уже було вказано, умовою ліквідації незнання є усвідомлене і випереджаюче нарощування знань про об’єкт за 

рахунок охоплення навчальним процесом всіх людських ресурсів ОТГ, що очевидним чином прискорює досягнення ними 

максимально повного знання про об’єкт Знmax на момент часу t1, обумовлених цим результатів його функціонування, а також 

відкриття в майбутньому tF нових знань про нього ЗнF.  

 

 
 

В цьому контексті цілком доцільно пригадати думку філософа, теолога і вченого-енциклопедиста Миколи 

Кузанського (1401 – 1464) «…людина <…> стане тим вченішою, чим краще буде знати, що вона нічого не знає»  [3, с.101]. 

Тому, в процесі децентралізації роль просвітництва набуває особливого значення [4], а вчасне усвідомлення свого незнання, 

розробка і реалізація заходів з його ліквідації шляхом постійного навчання і саморозвитку людських ресурсів будь-якої 

спільноти і, в першу чергу, її керівних органів є дуже важливою складовою їх майбутнього успішного функціонування і 

сталого розвитку.  
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Рис. 2  Часова діаграма можливих варіантів розвитку і використання знань про об’єкт за умов 

недостатніх знань у його людських ресурсів (а), достатніх для успішного виживання в 

конкурентному оточенні (б) і випереджаючого розвитку (в).   
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ПОЛІТИЧНА КОМУНІКАЦІЯ: ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ 
 

Дослідження комунікативних процесів у державному управлінні – актуальна наукова проблема, адже в сучасних 

умовах комунікація спрямована на забезпечення взаємодії і формування зв’язків між різними структурами, інститутами, 

особами на рівнях «держава і суспільство», «держава і бізнес», «органи влади та інститути громадянського суспільства» 

тощо з метою реалізації різноманітних політичних або соціальних проектів і є невід’ємним складником будь-яких форм 

суспільних відносин. 

Політична комунікація є багатокомпонентним явищем, що може розглядатися як система взаємопов’язаних 

характерних рис та функціональних особливостей.  

У рамках загальної теорії комунікації розрізняють шість фундаментальних підходів до дослідження політичної 

комунікації [1]: системний (базується на напрацюваннях кібернетики: комунікацію розглядають у термінах інтеракції між 

елементами системи), символічний (визначає політику й комунікацію у термінах обміну символами), функціональний 

(переносить центр ваги на забезпечення комунікацією функцій соціалізації і підтримання стабільності), організаційний 

(зосереджує увагу на інформаційних потоках і чинниках, що можуть їх стримувати), екологічний (досліджує комунікацію з 

погляду впливу на неї середовища існування, насамперед політичної системи) і, звичайно, лінгвістичний, який розглядає 

мову як засіб соціального контролю над політичними інститутами і процесами. 

Закономірно, що сфера державного управління не може обійтися без мови (в одній з її форм – усній, писемній, 

друкованій чи електронній) як найрепрезентативнішої ознаки людського суспільства. Репрезентуючи собою сукупність ідей, 

які виражають зацікавлення, мету і завдання відповідних класів, політика народжується, розвивається в суспільстві, у 

процесі діяльності людей, за своєю природою вона відображається у мові, тому що людське суспільство, перебіг його життя 

не можуть існувати поза мовою [2]. Відтак політична мова і політична комунікація стали предметом лінгвістичних 

досліджень, адже сучасні лінгвістичні галузі вийшли за межі традиційності. Явище політичної комунікації, безсумнівно, є 

одним з питань сучасної політичної лінгвістики – нової дисципліни, яка виникла на порубіжжі соціолінгвістики, політології, 

когнітивної лінгвістики, стилістики, риторики і виявила стрімку динаміку свого розвитку та здатність інтегрувати здобутки 

суміжних галузей наукового знання.  

Потреба виокремлення політичної лінгвістики як дослідницької галузі на межі тисячоліть була продиктована кількома 

чинниками. По-перше, лінгвістична наука відчула внутрішню потребу в тому, щоб збагатити власну теорію аналізом 

реального функціонування мовних систем. По-друге, в політичних науках відчутно виявився вакуум, пов'язаний з 

недостатністю аналізу політичних дискурсів і текстів ЗМІ для моніторингу різних тенденцій у сфері суспільної свідомості. 

По-третє, підвищення рівня політизації суспільства зумовило потребу наукового аналізу маніпулятивних технологій, адже 

почала простежуватися дедалі більша схильність політиків до маніпулювання свідомістю у зв’язку з активним втручанням 

небайдужої і критично налаштованої частини суспільства у сферу політичних комунікацій [3]. 

Для політичної лінгвістики характерні такі риси сучасного мовознавства, як мультидисциплінарність (використання 

методологій різних наук), експансіонізм (тенденція до розширення галузі лінгвістичних студій), антропоцентризм (людина 

стає центральною фігурою мовленнєвої діяльності), функціоналізм (дослідження мови в дії, в дискурсі, при реалізації своїх 

функцій) та експланаторність (прагнення не просто описати факти, але й поясненити їх). 

Сьогодні політична лінгвістика демонструє неабиякі можливості у дослідженні комунікації в просторі взаємодії між 

політичними і мовними явищами. Політична мова в її інтерпретації розглядається не лише як інструмент описання тих або 

інших політичних явищ, але і як чинник активного впливу на політичний процес через формування ціннісних настанов і 

поведінських стереотипів. Сучасні уявлення про взаємодію політичної і мовної практик ґрунтуються на визнанні 

самоцінності пропонованих лінгвістикою методів дослідження мовної діяльності, насамперед методів контент-аналізу та 

дискурс-аналізу [4]. 

Включаючись у дослідження комунікації у сфері міжетнічної взаємодії, політична лінгвістика виконує тут своїми 

методами завдання прояснення дистанції між словом і реальною сутністю політики, насамперед мовної і культурної. 

Лінгвістиці під силу дослідити ситуативність, змінюваність ідентичностей залежно від контексту політичних відносин і 

комунікативної взаємодії, запропонувати засоби захисту культурної, лінгвістичної, етнічної однорідності. Особливий 

наголос у новій субдисципліні роблять на взаємодію мови, політики й етнічності. Мова відіграє визначальну роль у 

символізації ідентичності, позиції, статусу. Там, де виникає розбіжність між етнічністю і мовними орієнтаціями, символічне 

значення мови посилюється.  

Для лінгвіста важливо проаналізувати політичну комунікацію як систему риторичних прийомів і як мистецтво, яке 

може бути спрямоване не лише на суспільне благо, але й на маніпулювання масовою свідомістю. Лінгвістика разом із 

семіотикою тяжіють до проблем моделювання політичного дискурсу – з’ясування механізмів народження політичних 

текстів, характеристик мовної поведінки політика, вербальних і риторичних стратегій, меж і прийомів метафоризації. 

Сучасна політична лінгвістика активно займається загальними проблемами політичної комунікації,  аналізує її 

відмінності від комунікації в інших сферах, вивчає проблеми жанрів політичної мови (гасло, листівка, програма, газетна 

стаття, виступ на мітингу, парламентська полеміка та ін.) та особливості функціонування політичних текстів. Ця наука 

активно звертається до проблем ідіостилю окремих політиків, політичних партій і напрямків, розглядає стратегії, тактики та 

прийоми політичної комунікації, вивчає композицію, лексику і фразеологію політичних текстів, використання в них 

різноманітних образних засобів. Полем мовознавчих інтерпретацій політичної комунікації є синонімія, аргументація, 
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синтаксис, висловлювання, лексика, наративні функції, риторика, семіотика, граматика. Дослідження в цих сферах 

здійснювали М. Пешо, П. Анрі, Ж. Пуату, Т. Трю, Ж. Зайдель, Є. Верона, П. Ашарда, Р. Муньє, Ж. Коммерета, Р. Моро, Ж.-

П. Фейє, К. Гільомен та інші [5]. 

Сьогодні все виразніше простежується глобалізація політичної лінгвістики. Сфера політики перестала бути 

табуйованою, й інтерес до політичної лінгвістики зріс на всьому пострадянському просторі. Більше того, виявилося, що 

вчені різних країн описують політичні комунікації за одними й тими ж напрямами, що доводить універсальність низки ознак 

феномену влади як такої. Універсальне, з іншого боку, не відхиляє етнокультурної й етнолінгвістичної специфіки 

політичних комунікацій та їх історичної зумовленості [6]. 

Проблемам політичної лінгвістики було присвячено щорічну (1995 р.) конференцію Бельгійського лінгвістичного 

товариства, одним з ініціаторів якої був Я. Блуммерт. На конференціях обговорювалося широке поле проблем – від політики 

ідентичності до дискурсу націоналізму й расизму, від політичної риторики до мовного планування і мовної стандартизації. 

Про нову науку ще не йшлося, лише про «парадигматичне зрушення», яке пов’язане із застосуванням концептів «влада», 

«політика», «ідеологія» для пояснення різних лінгвістичних феноменів. Ці підходи дістали розвиток у збірнику «Мовні 

ідеологічні дебати», що побачив світ 1999 р. у Берліні і Нью-Йорку в серії «Мова, влада і соціальні процеси».  

Представники зарубіжних наукових шкіл у визначенні сфери дослідження політичної комунікації йдуть різними 

шляхами, наприклад, американські дослідники мають інструментальні підходи, тобто досліджують мову як інструмент 

влади. Засновником інструментального підходу до вивчення політичної мови прийнято вважати представника американської 

наукової школи Г. Ласуелла. У книзі «Мова політики: дослідження у галузі квантитативної семантики» він подав власну 

теорію мови як фактора влади. Своє завдання Г. Ласуелл убачав у тому, щоб «розробити загальну теорію мови як чинника 

влади» [7, с. 9.]. Нова субдисципліна мала складатися з двох напрямів, які він називав політичною семантикою і політичною 

синтактикою. Перша, за його визначенням, повинна вивчати ключові поняття, гасла, доктрини; друга має справу з логічними 

і граматичними співвідношеннями. Франкомовна школа спирається на праці структуралістів і пост структуралістів (Р.Барта, 

Е.Бенвеніста, П.Бурдьє) і трактує мову як всеохоплювальну систему, яка підпорядковує собі всіх, зокрема й політиків. 

Наслідком впливу політичної мови влада стає не лише політичним, але й ідеологічним феноменом [8]. 

Незважаючи на те, що Україна мала досить розвинену лінгвістичну традицію, вона довго стояла осторонь таких 

концептуальних підходів. Упродовж тривалого часу проблема впливу мови на політичну сферу в Україні розглядалася лише 

у руслі порівняльного мовознавства. Cьогодні в Україні також помітно зростає інтерес до вивчення політичної комунікації, 

частіше з’являються лінгвополітологічні дослідження, у яких активно аналізуються зміни мови, пов’язані з бурхливими 

політичними подіями у суспільстві, із загостренням у країні політичної боротьби, у якій використовують різні засоби, 

стратегії, тактики і прийоми комунікативного впливу на свідомість та поведінку громадян. Зацікавлення політичною 

комунікацією виявляється передусім у системі когнітивно-дискурсивних, комунікативних та лінгвокультурологічних 

пріоритетів. У межах нового підходу в українській політичній лінгвістиці виділяється декілька напрямів, що визначаються 

відповідно до матеріалу та методів дослідження. Ураховуючи досвід зарубіжних колег, українські лінгвісти прагнуть 

осмислити загальні категорії політичної лінгвістики, сформулювати теоретичні основи науки, охарактеризувати понятійний 

апарат і термінологію; продовжують досліджувати зміни у політичній лексиці, фразеології, стилістиці; намагаються 

розглянути специфіку окремих жанрів політичної мови, закономірності організації політичного тексту, проблеми мовної 

рефлексії й суб’єктивної модальності, оцінки, точки зору, впевненості; здійснюють дослідження ідіолектів найвідоміших 

зарубіжних й українських політичних лідерів, а також загальних закономірностей комунікативних стратегій і тактик у 

політичному дискурсі [9]. 
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Впродовж останніх років державою докорінно переглянуто ставлення до туристичної галузі, яку проголошено однією 

з пріоритетних в розвитку національної економіки та важливим чинником стабільного і динамічного розвитку регіонів.  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669181
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Туризм істотно впливає на такі сектори економіки як транспорт, торгівлю, зв’язок, будівництво, сільське 

господарство, виробництво товарів широкого вжитку та інші галузі, стимулює їх розвиток, сприяє зміцненню позитивного 

іміджу району на території країни та за кордоном. 

Визначення інтегруючої ролі туристичної галузі вимагає більш ефективного використання рекреаційного потенціалу 

Здолбунівщини та створення повноцінного туристичного продукту, що дасть можливість забезпечити значний внесок в 

соціально-економічний розвиток району шляхом збільшення дохідної частини бюджету за рахунок податкових надходжень, 

залучення інвестицій, збільшення кількості робочих місць, а також створення сприятливих умов для відпочинку мешканців і 

гостей району.  

Забезпечити належну віддачу від туризму можливо лише за умови чіткої організації туристичної діяльності, 

правильного використання рекреаційного - туристичного потенціалу зі збереженням екологічної рівноваги та культурної 

спадщини, зміцнення існуючої та створення нової матеріально-технічної бази, залучення досвідчених і кваліфікованих 

кадрів, тобто за умови ефективного управління туризмом із застосуванням прогресивних маркетингових заходів просування 

туристичного продукту. 

Розвиток туризму в Здолбунівському районі визначає завдання, пріоритетні напрями, заходи та почерговість їх 

реалізації для сталого розвитку туристичної галузі в районі.  

В районі діє Програма розвитку туризму у Здолбунівському районі на 2016-2020 роки, схвалена розпорядженням 

голови райдержадміністрації № 89 від 26.02.2016 та затверджена рішенням Здолбунівської районної ради № 110 від 

25.05.2016 р. [1; 2].  

Основна мета цього документа – удосконалення та поліпшення функціональної і технічної якості складової 

регіонального та національного туристичного продукту, оптимізація використання туристичних ресурсів, забезпечення 

надходжень до місцевих бюджетів, створення сприятливих умов для залучення інвестицій, поліпшення кадрового 

забезпечення та розширення асортименту туристичних послуг, створення позитивного туристичного іміджу, сприяння 

соціально-економічному розвитку та зростання якості життя населення району [1; 2]. 

У рамках реалізації Програми розвитку туризму в Здолбунівському районі здійснено заходи, спрямовані на 

активізацію туристичної діяльності на території району. Проведено комплексне дослідження щодо оцінки природних 

рекреаційно-туристичних ресурсів та перспектив розвитку екологічного туризму спільно з Національним природним парком 

«Дермансько – Острозьким».  

Здійснено моніторинг пам’яток культурної спадщини місцевого та національного значення, що знаходяться на 

території району, проведено інвентаризацію та паспортизацію туристичної інфраструктури, моніторинг стану 86-ти 

природних джерел та зон відпочинку біля водойм в літній період, створено Здолбунівський районний історико – краєзнавчий 

музей.  

В останні роки активно проводились маркетингові кампанії, спрямовані на становлення туристичного іміджу району 

та просвітницька робота серед населення щодо популяризації зеленого та екологічного туризму шляхом проведення 

презентацій, круглих столів, тематичних виставок, візуальної реклами та розповсюдження промоційних поліграфічних 

матеріалів, а саме: виготовлено та встановлено на автошляху Остріг - Рівне бігборд «Здолбунівщина туристична запрошує», 

розповсюджено буклети «Здолбунівщина вітає і запрошує» (тираж 1 тис.), фотоальбоми Олександра Харвата «Моя мала 

Батьківщина», краєзнавчі журнали «Острога».  

Одним із заходів рекламування туристичного потенціалу району стало розміщення матеріалів про Здолбунівщину на 

порталах «Волинь туристична», «Рівненщина туристична», а також постійне оновлення інформації на сайтах Здолбунівської 

районної державної адміністрації та Здолбунівської централізованої системи публічно-шкільних бібліотек у розділі 

«Здолбунівщина туристична». 

Природно-рекреаційний потенціал. Потрібно зазначити, що Здолбунівщина має сприятливе географічне 

розташування, достатній історико-культурний, історико-архітектурний та природно-рекреаційний потенціал та інші 

передумови для розвитку туристичної сфери. Розгалужена транспортна мережа, можливість залучення автодорожнього та 

залізничного транспорту, наближеність до обласного центру, помірний клімат, наявність трудових ресурсів, сприятливий 

інвестиційний клімат (низька внутрішня конкурентність), розвинений аграрний сектор, традиційна гостинність місцевого 

населення на фоні відносно збереженої екології створюють умови для розвитку екологічного туризму, зеленого туризму та 

розбудови туристично-рекреаційних комплексів.   

На території району знаходиться 35 об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, серед них: 

Національний природний парк «Дермансько – Острозький», 1 регіональний ландшафтний парк «Дермансько-Мостівський», 

16 заказників, 6 пам’яток природи, 10 заповідних урочищ, 1 парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва. Природоохоронна 

територія Національного природного парку «Дермансько-Острозький» складає 3852,4 га., де зосереджено неповторні 

ландшафти. Унікальна флора парку налічує 757 видів рослин, з них 87 видів мають охоронний статус, зокрема до Червоної 

книги України занесено 44 види рослин. Фауна налічує 458 видів тварин, з них охороняється 206 видів, в т. ч. 45 Червоною 

книгою України [1; 2]. 

Гідрографічна мережа району налічує 4 річки загальною довжиною 78 км. Довжина річок, придатних для 

рекреаційного використання становить 69 км. Загальна площа водойм становить 940 га. і налічується 14 ставків загальною 

площею водного дзеркала 207 га., які мають не лише господарське, а й рекреаційне значення та застосовуються для 

рибальства, відпочинку та водного туризму [1; 2].  

 Крім того, туристи можуть відвідати 39 пам’яток історії, 9 пам’яток монументального мистецтва, 73 пам’ятки 

археології, 19 пам’ятних знаків воїнам УПА та репресованим українським героям, 35 пам’яткок архітектури, серед них одна 

національного значення – комплекс Троїцького монастиря – фортеці в с. Дермань ІІ), районний історико – краєзнавчий музей 

та 10 музеїв та музейних кімнат, що створені на громадських засадах [1; 2]. 

 Традиційно вважається, що основною метою природно-заповідної діяльності є збереження унікальних ресурсів. Той 

факт, що метою діяльності об’єктів природно-заповідного фонду в тому числі є рекреація, часто ігнорується. Як результат, 

рівень використання заповідних територій для розвитку туризму є недостатнім. Отож, основним завданням щодо реалізації 
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потенціалу природоохоронних територій Здолбунівщини є перетворення його на потужний інструмент екологічної освіти 

населення шляхом створення умов для змістовного сімейного, молодіжного та наукового туризму. Поряд із активізацією 

туристичної діяльності на територіях природно - заповідного фонду постає питання збереження природного середовища та 

мінімізації негативного впливу туристичної активності на нього. 

Підтримка перспективних видів туризму. В силу свого ландшафтного різноманіття та наявних туристично-

рекреаційних ресурсів, Здолбунівський район має передумови для розвитку екологічного, спортивного, пізнавального, 

релігійного, рекреаційно-оздоровчого, професійно-прикладного, учбового та активного туризму. Особливо актуальним у 

цьому контексті є забезпечення господарюючих суб’єктів інформацією про доцільність комплексного використання 

територіальних рекреаційних ресурсів, гармонійного поєднання інфраструктури з природним середовищем. 

Досі залишається актуальним розвиток сільського (зеленого) туризму, оскільки саме він є передумовою для 

формування якісного туристичного продукту з потужною національною ознакою та вагомим чинником сталого розвитку 

території району.  

Важливою складовою туристичної привабливості району є подієвий туризм, оскільки саме фестивалі дозволяють 

побачити автентику місцевості.  

Розвиток інфраструктури. Успішність місцевого туристичного продукту значною мірою залежить від 

інфраструктурного забезпечення, яке сьогодні в районі є недостатнім. Проблемними питаннями залишаються стан 

дорожньо-транспортного сполучення, відсутність інвестиційних проектів у галузі туризму тощо. Їх вирішення потребує 

значних часових та матеріальних ресурсів. 

Однак, важливими є й інші заходи, що стосуються туристичної інфраструктури та можуть бути вирішені. Створення 

системи туристичного інформування на маршрутах та вздовж транспортних коридорів, маркування туристичних маршрутів, 

облаштування місць короткотривалого відпочинку є першочерговими завданнями в контексті інфраструктурного 

забезпечення туризму на території району.  

Децентралізація влади, активізації діяльності територіальних громад. Оскільки розвиток будь-якої території 

нерозривно пов’язаний з інтересами її населення, жоден стратегічний план не може бути успішним без активної участі 

територіальних громад. Питання збереження та ефективного використання рекреаційних ресурсів, формування їх 

туристичної привабливості та розвиток туристичної інфраструктури можна вирішити лише спільними зусиллями 

територіальних громад району.  

Тому, на нашу думку, для удосконалення процесу державного регулювання в сфері туризму в Здолбунівському районі 

Рівненської області необхідно: 

— внести зміни та доповнення до чинної Програми розвитку туризму в Здолбунівському районі на 2016-2020 роки 

шляхом розробки нових форм співробітництва між органами державної виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування та суб’єктами підприємства в сфері туризму. Більш перспективним в управлінні туристичною сферою є 

шлях передання суб’єктам туристичної індустрії знань, які допоможуть їм виробити власну стратегію інвестицій і 

комунікацій; 

— розробити нові концептуальні підходи щодо організації підвищення кваліфікації державних службовців та 

посадових осіб органів місцевого самоврядування, на яких покладено обов’язки державного регулювання в сфері туризму; 

— активізувати допомогу територіальним громадам у розробці місцевих програм розвитку туризму. 

Реалізація зазначених заходів дозволить підвищити ефективність державного регулювання сфери туризму, 

забезпечить дійову координацію діяльності місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, суб’єктів підприємницької діяльності.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ НАДАННЯ 

ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТА ДУХОВНОЇ ДОПОМОГИ ПРАЦІВНИКАМ ПОЛІЦІЇ – УЧАСНИКАМ 

БОЙОВИХ ДІЙ 
 

За чотири роки війни на сході України в нашій державі сформувалася нова категорія людей – учасники бойових дій, 

вони ж – учасники АТО або ветерани війни. За офіційною інформацією Державної служби України у справах ветеранів війни 

та учасників антитерористичної операції станом на 01.11.2018 статус учасника бойових дій надано 354 112 особам, з них 
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32481 – працівники Міністерства внутрішніх справ України та 5744 – працівники Національної поліції
24

 [1; 2]. Бойові дії на 

Донбасі тривають. Захоплення в полон українських моряків в Керченській протоці, введення з 26.11.2018 року режиму 

воєнного стану в десяти областях України через  збройну агресію Російської Федерації вказують на те, що кількість 

учасників бойових дій буде збільшуватись [3; 4]. 

До 2014 року учасник бойових дій асоціювався в українців із ветеранами Другої світової війни та військовими, які 

брали участь у миротворчих місіях в інших країнах. Однак з початком антитерористичної операції на сході України цей 

список розширився. Зараз учасниками бойових дій вважаються бійці Збройних Сил України, Національної гвардії, 

Державної прикордонної служби, СБУ, Міністерства внутрішніх справ України та добровольчих батальйонів, які воювали 

проти російської агресії в Донецькій та Луганській областях. Поняття «учасник бойових дій» тотожне визначенням «учасник 

АТО» та «ветеран війни». Однак останнє також означає, що під час бойових дій військовослужбовець отримав поранення чи 

контузію та має статус людини з інвалідністю внаслідок війни [5].  

Як свідчить міжнародний досвід, учасники бойових дій після повернення до мирного життя впродовж наступних 10-

20 років можуть стати загрозою як для власних сімей, так і для всього суспільства. За статистикою, 98% з них потребують 

кваліфікованої допомоги внаслідок впливу бойових стрес-факторів. Розлади у колишніх бійців характеризуються високим 

рівнем конфліктності, підвищеною агресією, апатією, низькою працездатністю, загостренням та розвитком хронічних 

захворювань, інсультами, інфарктами, зростанням алкоголізму, наркоманії, асоціальною поведінкою, підвищенням 

ймовірності суїцидів, скороченням тривалості життя тощо [6]. 

За словами Головного військового прокурора Анатолія Матіоса, станом на 01.04.2018 вже 554 учасники АТО наклали 

на себе руки. Більшість вищевказаних військових мали ознаки посттравматичного синдрому. У профільному комітеті 

Верховної Ради України заявили про понад 1000 самогубств учасників АТО. Навіть, беручи до уваги меншу цифру, яку 

озвучила військова прокуратура, виходить дуже страшний показник – 42 випадки на 100 тисяч вояків. Це в середньому за 

тиждень 2-3 випадки. Вищевказана цифра не враховує кількості суїцидів серед військовослужбовців Збройних Сил України, 

які не брали участі в АТО [7]. Загалом, за наявними даними, участь у боях на сході України взяли більш як 500 тисяч осіб. 

Як зазначив Головний військовий прокурор Анатолій Матіос, до 80% з них мають ті чи інші ознаки посттравматичного 

синдрому, який полягає і в жорстокості в сім'ї, і в агресії, і в несприйнятті цивільного життя [8]. 

Армія США, яку вважають «найбільш воюючою» у світі, мала сплеск суїцидів у 2012 році. Тоді на 100 тисяч 

військовослужбовців армії США припадало 30 самогубств. Цей показник був найбільшим з часів Другої світової війни. 

Отримавши такий страшний показник, США вклали певні інвестиції у заходи з реабілітації та психотерапії. Результатом 

таких інвестицій стало те, що, за статистикою, вояки накладали на себе руки у тричі рідше. Потрібно зазначити, що в армії 

США у найтрагічніший 2012 рік був менший відсоток суїцидів, ніж в АТО. Крім того, в Україні відсутня окрема статистика 

щодо демобілізованих бійців. Досвід армії США стверджує, що серед ветеранів кількість самогубств стає не менше, а навіть 

більше. Експерти радять державі активніше допомагати військовослужбовцям, які брали участь у бойових діях і піддавались 

впливу бойових стрес-факторів, допомагати в цивільному житті [9]. 

Щоб знизити рівень самогубств, на нашу думку, потрібно запровадити комплексну психологічну і духовну допомогу 

військовослужбовцям, як до, так і після участі у бойових діях. Адже захист Вітчизни передбачає позбавлення життя 

супротивника, спостереження моментів втрати життя своїх побратимів та інших страшних сцен, пов’язаних із пролиттям 

людської крові. Ні класична, ні військова  психологія не дають повного звільнення військовослужбовцю від впливу 

вищевказаних бойових стрес-факторів, залишаючи його віч-на-віч із невирішеними проблемами, що в подальшому 

призводить до алкоголізму, наркоманії, суїцидальних настроїв та ін. Справа в тому, що інструменти, засоби, важелі та 

методи впливу як класичної, так і військової психології є вузько обмеженими і не вирішують саме духовних проблем 

військовослужбовця, який тривалий час перебував у зоні бойових дій і перебував під дією бойових стрес-факторів. Практика 

показує, що ефективне надання допомоги та повне звільнення від проблем, пов’язаних із так званими стрес-факторами, які 

глибоко закарбувалися в пам’яті, свідомості та підсвідомості військовослужбовців, можуть надати виключно військові 

священнослужителі – капелани християнських конфесій, які займаються душеопікунством та можуть виконувати також і 

функцію християнського психолога [10]. 

Все вищесказане стосується не тільки військовослужбовців Збройних Сил України, а й також працівників МВС 

України та Національної поліції України, які брали участь у бойових діях, отримали поранення, контузії, перебували в 

полоні та/або перебували під дією інших бойових стрес-факторів. 

З метою удосконалення процесу державного регулювання у сфері надання психологічної допомоги учасникам 

бойових дій, пропонуємо внести відповідні зміни до абзацу 6 п. 1 ст. 11 Закону України «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей» та подати його в наступній редакції: «Військовослужбовці, учасники бойових дій та 

прирівняні до них особи, особи, звільнені з військової служби, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції 

чи виконували службово-бойові завдання в екстремальних (бойових) умовах, в обов’язковому порядку повинні пройти 

безоплатну духовну (душеопікунську, душпастирську), психологічну, медико-психологічну реабілітацію у відповідних 

центрах з відшкодуванням вартості проїзду до цих центрів і назад», додавши до тексту словосполучення «духовну 

(душеопікунську, душпастирську)» [10]. 

На даний момент є чинним розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної цільової 

програми з фізичної, медичної, психологічної реабілітації і соціальної та професійної реадаптації учасників 

антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, 

на період до 2022 року» № 475-р від 12.07.2017 р. [11]. На нашу думку, до цієї Концепції потрібно внести наступні зміни: в 

назві Концепції та її змісті перед словами «з фізичної, медичної, психологічної реабілітації і соціальної та професійної 

                                                           
24 Інформація про осіб, яким надано статус учасника бойових дій відомчими комісіями надається до Державної служби України у справах ветеранів війни та 

учасників антитерористичної операції  у місячний строк відповідно до частини третьої пункту 6 Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які 
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 №413. 
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реадаптації учасників антитерористичної операції та осіб» доповнити словом «духовної». На нашу думку, мета Програми 

повинна бути спрямована на створення умов для повноцінної реабілітації та соціальної адаптації учасників бойових дій до 

повноцінного цивільного життя після їх демобілізації, звільнення за станом здоров’я або в запас. А до процесу духовної 

адаптації учасників бойових дій необхідно залучити священників-капеланів різних християнських конфесій. Таке військово-

релігійне співробітництво існує у Збройних Силах України. Є відповідні напрацювання й нормативно-правових актів щодо 

взаємодії Збройних Сил України та церкви (релігійних організацій) щодо реалізації свободи совісті та віросповідання. І цей 

процес державного регулювання у сфері надання духовної та психологічної допомоги учасникам бойових дій поступово 

удосконалюється. 

Вищевказані напрацювання можуть бути застосовані не тільки у Збройних силах України, а й в органах МВС, МНС, 

СБУ. Служіння священиків-капеланів було б дуже доречним у лікарнях, хосписах, слідчих ізоляторах, місцях позбавлення 

волі, гауптвахті та ін. 

 
Список використаних джерел: 

1. Інформація щодо надання статусу учасника бойових дій (станом на 01.11.2018) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 

http://dsvv.gov.ua/dostup-do-publichnoji-informatsiji/informatsiya-schodo-nadannya-statusu-uchasnyka-bojovyh-dij.html.   

2. Інформація, яка надійшла до Служби про стан надання статусу учасника бойових дій особам, які приймали участь у 

проведенні антитерористичної операції (станом на 01.11.2018) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 

http://dsvv.gov.ua/wp-content/uploads/2018/10/Informatsiia-shchodo-nadannia-statusu-UBD-stanom-na-01.11.2018.docx.   

3. Про введення воєнного стану в Україні [Електронний ресурс] : Указ Президента України № 393/2018 від 26.11.2018 р. — 

Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/2018#n2.  

4. Про затвердження указу президента України «Про введення воєнного стану в Україні» [Електронний ресурс] : Закон 

України № 2630-VIII від 26.11.2018 р. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2630-19.  

5.  Ворона Ю. Учасники війни на сході України: як отримати статус УБД та які пільги він дає ветеранам (19.10.2018) 

[Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://www.pravda.com.ua/articles/2018/10/19/7195592/.   

6. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення зміни до статті 11 Закону України Про соціальний і 

правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 21.04.2015 р.  [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54861.   

7. Матіос озвучив офіційну статистику самогубств серед військовослужбовців в АТО (25.04.2018) [Електронний ресурс]. — 

Режим доступу : https://dt.ua/UKRAINE/matios-ozvuchiv-oficiynu-statistiku-samogubstv-sered-viyskovosluzhbovciv-v-ato-

276278_.html.   

8. «Дуже сумна статистика»: Матіос приголомшив даними про кількість самогубств серед військових в АТО (21.02.2018)  

[Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://www.5.ua/suspilstvo/duzhe-sumna-statystyka-matios-pryholomshyv-

kilkistiu-samohubstv-sered-viiskovykh-v-ato-165359.html.   

9. В АТО більше самогубств, ніж в американській армії (27.04.2018) [Електронний ресурс]. — Режим доступу :  

https://www.dw.com/uk/%D0%B2-%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5-

%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2-

%D0%BD%D1%96%D0%B6-%D0%B2-

%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%

B9-%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%97-27042018/av-43565996.   

10. Дробко Е. В. Державне регулювання у сфері надання духовно-психологічної допомоги учасникам бойових дій та особам, 

які брали безпосередню участь в антитерористичній операції / Е. В. Дробко // Правові, управлінські та економічні аспекти 

трансформації сучасного громадянського суспільства [Текст] : тези допов. Всеукр. наук.-практ. конф. викладач. і 

аспірант., Київ 25 березня 2016. У 2 ч. Ч. І. / М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К. : Видав. 

центр КНУКіМ, 2016. — С. 611—614. 

11. Про схвалення Концепції Державної цільової програми з фізичної, медичної, психологічної реабілітації і соціальної та 

професійної реадаптації учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та 

Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на період до 2022 року [Електронний ресурс] : розпорядження Кабінету 

Міністрів України № 475-р від 12.07.2017 р. — Режим доступу :  http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/475-2017-%D1%80.   

 

 

УДК    342.77    

                                                                                                                               

Дробуш Ірина  Вікторівна, д.ю.н., професор кафедри, завідувач кафедри державно-правових 

дисциплін (НУ «Острозька академія», м. Острог, Україна) 

 

МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ФОРМА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ: 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ 
 

Формування ефективної публічної влади на засадах субсидіарності та децентралізації, розвиток справжнього 

народовладдя безпосередньо в частині  зміцнення основ місцевої демократії, має супроводжуватись процесами становлення 

та сталого розвитку інституту  місцевого самоврядування,  який дає змогу демократизувати апарат управління, ефективно 

вирішувати місцеві проблеми, забезпечувати врахування інтересів територіальних громад,  оптимально поєднуючи інтереси і 

права мешканця будь – якої території та інтереси держави в цілому.  
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Тому невипадковим стало й те, що беручи на себе зобов’язання щодо подальшої євроінтеграції, українська влада має 

зосередити неабиякі зусилля щодо перетворення місцевого самоврядування в дієву публічну владу, яка є найбільш 

наближеною до населення та за певних умов здатна адекватно реагувати на сучасні виклики в державі щодо забезпечення її 

територіальної цілісності, ефективно вирішувати усі питання місцевого значення, задовольняючи тим самим життєво 

необхідні потреби територіальної громади, реалізувати законні інтереси її представників.  

Необхідно сформувати правові умови для розвитку ефективних територіальних громад, які власними силами, на 

власний розсуд реалізуватимуть повсякденні запити та інтереси, більш ефективно, аніж державні органи, вирішувати 

завдання підвищення рівня та якості життя мешканців відповідних територій, тим самим забезпечувати муніципальні права 

територіальних громад. Насамперед, мова йде про припинення дублювання повноважень, функцій та завдань різних рівнів 

публічної влади на місцевому рівні, зведення до мінімуму кількісного показника делегованих повноважень. Єдиним шляхом 

вирішення даної проблеми є децентралізація, яка супроводжується  реалізацією  принципу субсидіарності.  

Основним результатом децентралізації має стати реальна спроможність органів місцевого самоврядування 

(організаційна, кадрова, фінансова) реалізувати надані їм повноваження при умові відкритості та належному доступі до 

процесу прийняття рішень мешканців територіальних громад. В ході муніципальної реформи першочерговим завданням має 

бути забезпечення представництва та участі територіальних громад у муніципальному управлінні, гарантування реальної 

можливості висловлювати свою думку щодо місцевих публічних справ.  

Діючий Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» лише передбачає форми участі територіальної громади в 

управлінні місцевими справами, однак таке закріплення є лише констатацією можливостей громади та жодним чином не 

регламентує саму технологію безпосередньої участі. Тому одним з напрямів удосконалення правової основи місцевого 

самоврядування має бути широка законодавча регламентація таких форм як громадські слухання, проведення загальних 

зборів громадян за місцем проживання, місцеві ініціативи. Розвиток партисипативної демократії має стати пріоритетом в 

процесі муніципальної реформи. Сприяти цьому має також і реалізація принципу відкритості та прозорості в роботі органів 

місцевого самоврядування як однієї з гарантій громадського доступу до інформації про стан місцевих справ. Не варто 

забувати й про більш широку регламентацію участі громади у вирішенні питань місцевого значення шляхом закріплення 

відповідних норм  у статутах територіальних громад.   

 Нагальною потребою є прийняття Закону про місцевий референдум, або ж його регулювання нормами Виборчого 

Кодексу України (звичайно у разі його прийняття). Норми такого Закону істотно спростили  б процедуру добровільного 

об’єднання територіальних громад та дозволили б визначити ставлення кожного представника територіальної громади до 

такого об’єднання.     

Процеси децентралізації державної влади в Україні, впровадження принципу субсидіарності, підвищення рівня вимог 

людини до різноманітності та якості отримуваних нею послуг, збільшення її впливу на процес функціонування органів 

публічної влади зумовили істотне оновлення системи місцевого самоврядування, зокрема в частині включення нових 

організаційних форм та складових елементів системи місцевого самоврядування.  

Так, з метою налагодження тісної співпраці з місцевою спільнотою, мобільного реагування на потреби кожного 

мешканця, який територіально є віддаленим від адміністративного центру ОТГ й була створена нова організаційна структура 

в системі місцевого самоврядування – інститут старости. 

Тривалий час велися дискусії стосовно того, чи вважати старосту посадовою особою місцевого самоврядування, чи 

буде він перебувати у статусі найманого працівника та працювати за контрактом; якими мають бути його повноваження; чи 

потрібен взагалі окремий муніципально – правовий інститут старости; чи варто виконання його обов’язків покласти на 

депутата місцевої ради чи  представника органу самоорганізації (у разі його створення) ?   

 Дискусії припинились з внесенням певних змін та доповнень до нині діючого Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”,  норми якого визначили поняття старостинський округ та правовий статус старости як виборної 

посадової особи місцевого самоврядування, члена виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за посадою з 

відповідними повноваженнями. 

Передусім варто зауважити, що питання організації роботи старости  визначаються не лише законами, а й 

Положенням про старосту, яке затверджується відповідною  сільською, селищною, міською радою.  Прийняття такого 

Положення сприятиме кращому усвідомленню змісту деталізованих повноважень старости мешканцями відповідних 

старостинських округів та унеможливлюватиме вільне тлумачення реального змісту повноважень старости депутатами ради, 

головою ОТГ, іншими муніципальними службовцями, що в свою чергу,  сприятиме ефективності їх співпраці в процесі 

вирішення питань місцевого значення. При цьому не менш важливим є й оприлюднення такого Положення шляхом 

розміщення його на сайті представницького органу ОТГ.   

Щодо переліку повноважень старости, то такий перелік не є вичерпним та матиме тенденцію до розширення. Зокрема, 

в Статуті ОТГ варто закріпити деталізований перелік повноважень старости щодо здійснення моніторингу за дотриманням 

прав та законних інтересів жителів у сфері охорони навколишнього природного середовища, правопорядку, соціального 

захисту, в сфері соціального захисту, в сфері житлово – комунального господарства, в сфері реалізації права на працю, права 

на медичну допомогу та в інших сферах. У разі виявлення порушення не лише повідомляє відповідні органи державної влади 

та виконавчий комітет ради громади,  а й тримає на контролі їх усунення та повідомляє зацікавлену особу щодо результату 

розгляду даного питання.     

 Важливим аспектом діяльності старости є його участь у підготовці проекту місцевого бюджету в частині 

фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу. Однак, варто не обмежувати 

старосту лише такою участю та закріпити його повноваження щодо моніторингу і контролю за доцільністю, законністю і 

цільовою спрямованістю витрачання коштів бюджету ОТГ.  

Активізація діяльності старости  є необхідною у  процесі впровадження учасницького (партиципаторного) 

бюджетування. Реалізація в ОТГ позитивного польського досвіду учасницького бюджетування (подання проектів від 

мешканців громади на розгляд місцевої ради) безперечно сприятиме прозорості бюджетного процесу; зменшенню 

корупційної складової у витрачанні бюджетних коштів; підвищенню активності мешканців та зростанню обізнаності в 
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питаннях місцевого самоврядування; зростанню довіри громади до представницького органу та гарантуватиме якість 

реалізації спільних програм і проектів розвитку громади.  

Враховуючи повноваження старости, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» в частині 

сприяння жителям відповідного села, селища у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування, 

доцільно було б деталізувати роль старости у партиципаторному бюджетуванні та закрітити в Положенні про старосту  

обов’язок постійного інформування мешканців громади про вимоги до складання та подання проектів на розгляд конкурсної 

комісії. 

Важливим актом локальної нормотворчості, який сприятиме якісному виконанню обов’язків старостою є Програма 

його діяльності, яка розробляється на поточний рік та затверджується на засіданні виконкому з відповідним розглядом на 

сесії ради громади. В процесі підготовки Програми діяльності староста, виходячи з  пріоритетів соціально-економічного 

розвитку території, аналізує наявні можливості та ресурсний, технічний, людський, фінансовий потенціал території та 

пропонує конкретні заходи щодо розв’язання пріоритетних завдань та проблемних питань розвитку територіальної 

спільноти;  прораховує очікувані результати реалізації заходів, тощо.   

Запропонована модель правової регламентації інституту старости не лише сприятиме усвідомленню функціонального 

значення старости в системі місцевого самоврядування, а й конкретизуватиме різноманітні форми та напрями його 

практичної діяльності, безпосередньо спрямованої на задоволення відповідних потреб та інтересів жителів ОТГ.      

Окрему увагу необхідно приділити питанням матеріально-фінансової складової механізму функціонування інституту 

місцевого самоврядування.  

Варто зауважити, що стан матеріально – фінансового забезпечення істотно покращився в контексті перегляду 

державою своєї бюджетної політики та реалізації права громад на добровільне об’єднання. Об’єднані громади отримали 

додаткові фінансові та матеріальні ресурси, зокрема 60 % ПДФО на реалізацію власних повноважень, державні субвенції на 

освіту та медицину, право розпоряджатися землями як у межах так і за межами населених пунктів та встановлювати ставки 

та пільги по оплаті за  землю. Внесені відповідні зміни до Бюджетного та Податкового Кодексу в частині збільшення 

надходжень до місцевого бюджету. Об’єднані територіальні громади переходять на прямі міжбюджетні відносини з 

Державним бюджетом, раніше такі відносини  існували на рівні областей, районів, міст обласного значення.  Триває пошук 

додаткових інструментів збільшення ресурсної бази місцевих бюджетів, зокрема шляхом удосконалення формули розподілу 

освітньої субвенції, фінансування вторинної ланки медицини, законодавчого закріплення норми про сплату ПДФО 

підприємствами безпосередньо за місцем господарської діяльності, передачі земель сільськогосподарського призначення та 

прийняття закону, який би регулював право громади розпоряджатися землями.     

Однак, такі позитивні результати в частині зміцнення матеріально – фінансової онови функціонування місцевого 

самоврядування стосуються лише об’єднаних громад ( станом на жовтень 2018 року в Україні  3829 рад з населенням 

6869245 та площею 198122,68 кв. км. об’єднані у 705 громад та заплановано утворення ще 125 об’єднаних громад, вибори 

яких уже призначені на грудень цього року). В кінцевому результаті на  завершення 2018 року матимемо 830 ОТГ[1]. Значна 

частка органів місцевого самоврядування й надалі має значний дефіцит місцевих бюджетів. Та й процес об’єднання йде 

доволі повільно, особливо в ситуації, коли громади «багаті» не поспішають об’єднуватись з «бідними», бюджети яких є 

дотаційними. При цьому не варто відкидати й той факт, що мають місце певні домовленості на рівні сільських, селищних, 

міських голів, що кожен з них особисто буде мати після такого об’єднання.  

Не сприяє процесу об’єднання громад й той факт, що склад їх представницьких органів формується лише на період до 

чергових місцевих виборів. Так, Закон України «Про місцеві вибори» встановлює, що депутати та голова ради обираються 

на перших місцевих виборах на строк до обрання на чергових виборах депутатів та голови ради. Таким чином, усі ОТГ, 

навіть утворені у 2018 – 2019 роках, повинні провести чергові у 2020 році
25

.  Звичайно, держава не може дозволити таку 

ситуацію, що в різні проміжки часу в різних регіонах будуть проводитись наступні чергові вибори в ОТГ. Але такою 

ситуацією незадоволені самі голови, враховуючи досить незначний строк їх повноважень після перших виборів в ОТГ, саме 

вони часто стримують процес утворення ОТГ.    

У проекті державного бюджету на 2019 рік закладено 1,9 млрд грн.. субвенції на розвиток інфраструктури громад. В 

проекті Постанови Верховної ради України «Про висновки та пропозиції до проекту закону України про державний бюджет 

на 2019 рік» вдалося закріпити положення щодо збільшення на 200 млн. грн.. обсягу такої субвенції. Як зазначає виконавчий 

директор Асоціації міст України О.Слобожан, цього недостатньо, адже є десятки громад, які приєдналися до діючих ОТГ і 

до міст обласного значення. При цьому обсяг субвенції на розвиток інфраструктури об’єднаних громад має бути не менше 

4,5 млрд. грн., враховуючи, що вона спрямовується громаді за формулою, яка враховує показники площі сільських територій 

та кількості сільських жителів.  Це орієнтовно 1,1 тис. грн на одного сільського жителя об’єднаних громад. Саме таким був 

показник у 2016 році і на такому ж рівні, принаймні не нижчому має бути й в 2019 році. [3].  

Важливим щодо успіхів такої фінансової децентралізації є стабільність цих відносин та продовження виваженої 

державної політики, спрямованої на збільшення надходжень та залишення їх левової части на рівні громад. Лише таким 

чином можна забезпечити існування бюджетів розвитку, а не бюджетів, надходження до яких ледь покривали та 

продовжують покривати витрати на утримання самого органу місцевого самоврядування. 

Укрупнення територіальних громад неминуче призведе до реформування районного рівня. В ході такого 

реформування має бути вирішена проблема дублювання повноважень районів та громад. На рівні району мають лишитися 

лише повноваження, спрямовані на вирішення спільних проблем ОТГ, зокрема питання утилізації та переробки сміття, 

спорудження сміттєперероблюючих підприємств, надання медичних послуг вторинного рівня, будівництво та ремонт доріг, 

функціонування центрів невідкладної медичної допомоги, пожежної безпеки, тощо.   

                                                           
25 З часу проведення децентралізації було проведено 12 перших виборів в ОТГ: 25 жовтня 2015 року, 27 березня 2016 року, 24 квітня 2016 

року, 31 липня 2016 року, 28 серпня 2016 року, 11 грудня 2016 року, 18 грудня 2016 року, 30 квітня 2017 року, 29 жовтня 2017 року, 24 

грудня 2017 року, 29 квітня 2018 року,  31 жовтня 2018 року. Згідно методики, наступні  перші вибори мають відбутися 23 грудня цього 

року (у 125 об’єднаних громадах), квітні та жовтні 2019, квітні 2020 року[2]. 
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На регіональному рівні нагальною проблемою залишається відсутність в структурі обласних рад власних виконавчих 

органів, що  в свою чергу суперечить основним міжнародним стандартам у сфері муніципального права.  

Створення власних виконавчих органів дозволить також вирішити проблему делегованих повноважень та 

розмежувати функції органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій, наділивши останніх 

функціями нагляду за законністю прийнятих рішень органами місцевого самоврядування.     

Лише належний та ефективний розподіл функцій та повноважень між рівнями органів місцевого самоврядування та 

органами виконавчої влади на засадах субсидіарності; ефективне та стабільне функціонування органів місцевого 

самоврядування, забезпечення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, мінімізація 

умов для корупції;   безпосередня участь громад у вирішенні питань місцевого значення, ефективність громадського впливу 

на прийняття рішень органами місцевого самоврядування; організаційна та фінансова самостійність територіальних громад,  

представницьких органів місцевого самоврядування, наближення їх можливостей та якості діяльності до європейських 

стандартів може забезпечити та гарантувати успішність реформи децентралізації влади в Україні.   

      
Список використаних джерел: 
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3. Слобожан О. 4,5 млрд, грн. – таким має бути обсяг інфраструктурної субвенції об’єднаним громадам у 2019 році. URL: https: //  
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МЕНЕДЖЕР ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ: СТРУКТУРА І 

СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ 
 

В формуванні ефективності діяльності громади та структурі її іміджу особливе місце відводиться таким структурним 

елементам, як імідж керівника і персоналу послуг. 

Розглядаючи їх роль в формуванні іміджу організації та іміджу самої організації, слід відмітити непересічне значення 

сформованості компетентностей, знань, вмінь і навичок випускників вищих закладів освіти – майбутніх менеджерів щодо 

оволодіння методикою створення власного іміджу професіонала. 

В науковій літературі імідж розглядається багатьма науковцями в різних сферах наукового пізнання. Однак, в умовах 

активного створення, функціонування і підвищення ефективності діяльності ОТГ формування і вплив іміджу менеджерів, які 

проводять децентралізацію місцевого самоврядування є однією із недостатньо вивчених і методологічно обґрунтованих 

проблем. 

Типологія іміджу (з позицій функціонального підходу): 

- дзеркальний – притаманний нашому уявленню про себе і про організацію, в якій ми працюємо, віддзеркалення; 

- потоковий – імідж, який складається завдяки погляду з боку сторонніх людей: пересічних громадян, 

громадськості, журналістів і т.д. (плітки, домисли, міфи і т.д.); 

- бажаний – відтворює те, до чого прагне людина або організація; 

- апріорний – формується ще до початку спілкування з людиною на стереотипній інформації; 

- корпоративний – імідж організації в цілому (репутація організації, її успіхи, стабільність колективу, традиції, 

власна символіка, уніформа); 

- зовнішній корпоративний імідж – орієнтований на діючих та потенційних партнерів, клієнтів, конкурентів, 

інвесторів, контролюючих органів; 

- внутрішній корпоративний імідж – створюється для співробітників організації для підвищення мотивації до 

роботи; 

- множинний – імідж, що утворюється в організації за наявності в ній незалежних підрозділів на основі наявності 

їх власного іміджу; 

Класифікація іміджу за різними ознаками іншою групою науковців: 

1. За носієм та споживачем: 

- об’єкта; 

- людини; 

- товару (послуги); 

- організації; 

- країни, нації; 

- держави, суспільства; 

- соціальних сфер; 

2. За функціональним підходом: 

- дзеркальний; 

- реальний; 

- ідеальний; 
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- створений; 

- потоковий; 

- бажаний; 

- необхідний; 

- одиничний; 

- множинний; 

- корпоративний; 

3. За емоційним впливом на аудиторію: 

- позитивний; 

- негативний; 

4. За ступенем взаємодії: 

- безпосередній; 

- опосередкований; 

5. За спрямованістю і метою:  

- публічний; 

- професійно-діловий; 

- комерційний; 

- артистичний; 

- політичний; 

6. За ступенем раціональності сприйняття: 

- когнітивний (розумовий); 

- емоційний (чуттєвий); 

7. За ступенем досягнення мети: 

- ефективний; 

- неефективний; 

8. За ступенем суспільного схвалення: 

- прийнятний; 

- неприйнятний; 

9. За ступенем самоконтролю: 

- спонтанний; 

- керований. 

За іншою класифікацією імідж працівника може бути: 

А) Габітарний імідж (habitus – hat - зовнішність) – думка про людину на основі сприйняття її зовнішнього вигляду. 

Особливості зовнішності людини: 

1. Статичні: зріст, тіло будова, статура, обличчя; 

2. Динамічні: одяг, взуття, зачіска, аксесуари, прикраси, запахи (природні, штучні), макіяж; 

3. Експресивні: міміка, пантоміміка, жести, погляд, поза, хода. 

Б) Аудіальний – техніка мовлення, комунікативні якості мовлення, ораторське мистецтво працівника. 

В) Ольфакторний – (чути нюхом) – вплив на комунікацію запахів тіла, косметики працівника. Найкраще пахне та 

людина, що нічим не пахне. 

Г) Мімічний – міміка, вираз обличчя, усмішка, погляд працівника. 

Д) Кінестетичний – думка про людину, що виникає на грунті характеру її типових рухів (постава, погляд, контакт 

очей, міміка, жести, положення в просторі, рухи окремих частин тіла під час взаємодії. 

Е) Тілесний імідж – уявлення про людину за характером її типових положень тіла під час комунікації. 

Є) Середовищний – характеризує людину за її середовищем пересування: місце роботи, проживання, проведення 

дозвілля, відпустки і т.ін. 

Ж) Імідж способу життя – враження, сприйняття іншими людьми особистого життя людини, оцінка стосунків з 

членами родини, друзями, колегами, моральні принципи, гідність поведінка і т.д. 

З) Ментальний імідж – за Г. Монаховим – світоглядні та морально-етичні установки особистості, її соціальні 

стереотипи, релігійні переконання, він включає: 

- комунікативний компонент – бажання та вміння спілкуватись, знання норм етикету та володіння ними; 

- моральний компонент – те, що людина про себе говорить і реально робить. 

І) Упредметнений імідж – думка про людину, яка складається за предметами й речами, створеними людиною особисто 

(ділове листування, реферати, стаття, книги, виступи, презентації та ін.). 

Й) Поведінковий імідж – взаємини і поводження людини, стиль управління, відношення до клієнтів, постачальників, 

повага, авторитет, довіра у професійних, ділових і соціальних відносинах. 

К) Комунікативний (вербальний) імідж (М. Збронська) містить: 

- звуковий компонент – свобода створення звуків, дикція, діапазон інтонацій; 

- мовленнєвий компонент – словниковий запас, логічність і аргументованість мовлення. 

Л) Мобільний (телефонний) – враження про людину на основі особливостей її спілкування по телефону. 

М) Інтернет-імідж – образ працівника, який формується шляхом його спілкування в соціальних сітках, Інтернет. 

Н) Діловий – уявлення про людину в суспільстві за її діловою поведінкою, яке допомагає досягти самоповаги та 

внутрішнього комфорту, покращувати професійні результати, просуватися догори соціальними сходами. 

О) Професійний – це персоніфікований образ професії, узагальнений емоційно забарвлений образ типового 

професіонала, що має символічну кризу, здійснює психологічний вплив на інших людей, забезпечує новий рівень роботи 

фахівця і якість його діяльності. 
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П) Фоновий імідж включає два компоненти: 

- дистантно-опосередкований – та інформація, яку оточення отримує не власне від особистості, а зі ЗМІ чи інших 

джерел; 

- контактно-неопосередкований – інформація від людей, які складають оточення і коло спілкування людини. 

Р) Середовищний імідж поділяється на: 

- предметний – речі і предмети, якими людина користується у повсякденному житті і на роботі; 

- соціальний – найближче оточення (сім`я, родичі, колеги, друзі), основні канали соціальних контактів (членство 

в професійних співтовариствах, місце проведення зустрічей, занять спортом). 

При формуванні іміджу працівника слід враховувати розуміння працівником структури особистого іміджу (Е. 

Семпсон), який включає: 

- самоімідж – візуальна, зовнішня привабливість особистості працівника; 

- бажаний імідж – створюється для сприйняття працівника оточуючими так, як би нам того хотілося.  

- необхідний імідж – імідж, без якого неможливо уявити людину будь-якої професії. 

З точки зору впливу на зовнішнє до нього середовище, імідж працівника виконує певні функції: 

А) Ціннісні: 

 - особистісно-звеличувальна (підвищуюча) – створення ореолу привабливості людини веде до її соціальної 

затребуваності; до збільшення розкутості в прояві своїх кращих якостей; 

 - суб’єктивна – комфортизація міжособистісних відносин – чарівність людей об’єктивно привносить в їх спілкування 

симпатії і доброзичливість; 

 - психотерапевтична – особистість завдяки усвідомленню своєї індивідуальної не пересічності і підвищеної 

комунікабельності набуває стійкого мажорного настрою і впевненості в собі; 

 Б) Техологічні: 

 - соціальна, міжособистісна адаптація – як можна швидше увійти в конкретне соціальне середовище, привернути до 

себе увагу, оперативно встановити доброзичливі стосунки; 

 - висвітлення кращих особистісно-ділових якостей; 

 - затінення, згладжування, прикриття негативних особистісних характеристик; 

 - організація, концентрація уваги на себе; 

 - подолання вікових рубежів, спілкування, розширення вікового діапазону контактів. 

У сукупності проявів і характеристик іміджу особистості працівника формується професійний імідж. 

Складовими професійного іміджу є декілька згрупованих характеристик: 

І група – особистісні характеристики: 

 - комунікабельність (здатність до спілкування з людьми); 

 - привабливість, чарівність; 

 - емпатія (здатність до співпереживання); 

 - рефлективність (здатність розуміти іншу людину); 

 - красномовність, ораторське мистецтво (здатність впливати словом); 

 - зовнішні дані (риси обличчя, особливості статури, постава, хода, міміка, жестикуляція); 

 - природні обдарування, атракція. 

ІІ група - характеристики особистості як наслідки освіти і виховання: 

- моральні цінності; 

- психічне здоров’я; 

- здатність до міжособистісних стосунків, діловий спіч, вміння урегульовувати конфлікти; володіння набором 

технологій керування людьми. 

ІІІ група – характеристики, набуті особистістю в професійній діяльності: життєвий і професійний досвід особистості 

(поінформованість, обізнаність, компетентність, досвідченість, освіченість, виховання, інтуїція). 

ІV група – знання правил етикету, етики бізнесу і вміння вести себе у відповідності з ними. 

Щодо складових іміджу менеджера в сфері управління територіальними громадами, то, на нашу думку, вони повинні 

включати: 

- персональні характеристики (фізичні, психофізіологічні особливості, характер, тип особистості, індивідуальний 

стиль управлінської діяльності); 

- соціальні характеристики (статус, пов'язаний з офіційною посадою, походження, особистий стан, моделі 

рольової поведінки, зв'язок лідера з різними соціальними групами); 

- особиста місія менеджера: визначає те положення, в якому він знаходиться в даний час, і те, чого він хоче 

досягти в майбутньому; 

- ціннісні орієнтації менеджера (найбільш важливі передбачення, які приймаються менеджером і які впливають 

на організаційну культуру організації, норми і цінності, яких притримується менеджер). 

Оскільки імідж впливає за формулою AIDA, де: 

A (attention) – залучення уваги; 

I (interest) – пробудження зацікавленості до іміджу; 

D (demand) – збудження потреби здійснити дії; 

A (action) – принудження до здійснення дій, 

Слід виділити сторони процесу формування іміджу працівника. До них відносять: 

- Індуктора (прототип) іміджу – суб’єкт, образ якого формується; 

- Реципієнта іміджу – суб’єкт, який сприймає індуктора, в чиїх очах формується імідж; 

- Засоби самопрезентації – засоби, що використовуються індуктором з метою впливу на свій імідж в очах 

реципієнта. 
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Тому, розробляючи проект, програму і план формування потрібного іміджу менеджера в сфері управління 

територіальними громадами, необхідно притримуватися етапів формування іміджу: формулювання іміджевих цілей; аналіз 

іміджевої аудиторії; промальовування іміджевих характеристик менеджера; співвідношення наявних і бажаних 

характеристик менеджера; вибір засобів самопрезентації особистості або громади; входження в образ – власне втілення 

іміджу. 

Підсумовуючи вищевикладене, вважаємо необхідним включити в програми підготовки менеджерів для об’єднаних 

територіальних громад навчальних курсів з іміджелогії і формування персональних брендів як інструменту забезпечення 

результативності і ефективності їх майбутньої діяльності. 
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ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ У СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ПЛАН ДО 2030 РОКУ 
 

Система управління процесом зменшення енергозалежності України є надзвичайно актуальним питанням в сучасних 

умовах. Про це свідчить і кращий досвід розвинених держав світу, державні стратегії розвитку яких орієнтовані на 

посилення енергетичної складової за рахунок «зелених» джерел енергії. Одночасно у світі шириться рух за відмову від 

використання атомної енергії як екологічно брудної та потенційно небезпечної. У 2016 році Німеччина прийняла політику 

поетапної відмови від залежності від нафти і ядерної енергетики. Такий приклад перейняли Швейцарія (2017) та Бельгія 

(2018). Станом на 2017 рік частка виробництва електроенергії атомними електростанціями в Україні становила 56% (рис.1). 

Сьогодні в Україні функціонують 5 атомних електростанцій на яких працюють 17 енергоблоків. У 1977 році у промислову 

експлуатацію було введено перший енергоблок Чорнобильської АЕС з реактором РБМК-1000 (1000 МВт). Зростаюча потреба в 

електроенергії сприяла швидкому будівництву нових реакторів. На час техногенної аварії на 4-му блоці Чорнобильської АЕС 

(квітень 1986) в Україні перебувало в експлуатації 10 енергоблоків, 8 з яких мали потужність 1000 МВт, а інші два – по 440 МВт. 

Перший блок Рівненської АЕС був введений у експлуатацію у 1981 році. При цьому вона була обладнана двома водо-

водяними реакторами типу ВВЕР-440, які на сьогодні є морально застарілими. У 1986 році був добудований ще один блок-

мільйонник. У 2004 році був введений у експлуатацію четвертий більш сучасний блок-мільйонник типу ВВЕР-1000. Перелік 

атомних електростанцій, які зараз працюють в Україні, наведений у табл. 1. 

 
Рис. 1. Структура виробництва електроенергії в Україні джерелами різного типу станом на 2017 рік 

 

Таблиця 1. Технічні характеристики атомних електростанцій України 

Назва  Енергоблоки Реактор 
Потужність, 

тис МВт 

Введення 

до експлуатації  

Виведення 

з експлуатації  

Запорізька АЕС 

1 ВВЕР-1000 1000 1985 2015 

2 ВВЕР-1000 1000 1986 2016 

3 ВВЕР-1000 1000 1987 2017 

4 ВВЕР-1000 1000 1988 2018 

5 ВВЕР-1000 1000 1989 2020 

6 ВВЕР-1000 1000 1996 2026 

Рівненська АЕС 1 ВВЕР-440 440 1981 2010 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%95%D0%A1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%91%D0%9C%D0%9A
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%95%D0%A1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%95%D0%A0-440
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%95%D0%A0-1000
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%95%D0%A0-1000
https://uk.wikipedia.org/wiki/1984
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%95%D0%A0-1000
https://uk.wikipedia.org/wiki/1985
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%95%D0%A0-1000
https://uk.wikipedia.org/wiki/1986
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%95%D0%A0-1000
https://uk.wikipedia.org/wiki/1987
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%95%D0%A0-1000
https://uk.wikipedia.org/wiki/1989
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%95%D0%A0-1000
https://uk.wikipedia.org/wiki/1995
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%95%D0%A0-440
https://uk.wikipedia.org/wiki/1980


67 

2 ВВЕР-440 440 1982 2011 

3 ВВЕР-1000 1000 1987 2017 

4 ВВЕР-1000 1000 2006 2035 

Хмельницька АЕС 
1 ВВЕР-1000 1000 1987 2017 

2 ВВЕР-1000 1000 2005 2035 

Південноукраїнська 

АЕС 

1 ВВЕР-1000 1000 1983 2013 

2 ВВЕР-1000 1000 1985 2015 

3 ВВЕР-1000 1000 1989 2020 

Джерело: https://uk.wikipedia.org/wiki/Ядерна_енергетика_України. 

 

Як видно з рис. 1, частка виробництва електроенергії альтернативними джерелами енергії в Україні становить лише 

1.5%. проте, світові тенденції та міжнародні зобов’язання України ставлять українську енергетику перед необхідністю 

скорочення сектору атомної енергетики й нарощування частки відновлюваних джерел енергії. Зараз необхідне прийняття 

української владою політичного рішення щодо поступового зниження залежності від атомної енергетики, як це зробили 

Німеччина та Франція. Це рішення має стати першим кроком задля забезпечення реальної ядерної та енергетичної безпеки у 

країні, та вчасного старту у сфері відновлюваної енергетики. 

Як видно з табл. 1, у період 2010-2020 роки закінчується плановий термін експлуатації 13 з 15 працюючих реакторів 

на українських атомних електростанціях. Згідно з прийнятою практикою, на цих блоках проводиться спеціальний ремонт, 

який дає змогу продовжити терміни експлуатації реакторів на 10–20 років. Однак, у світі практично відсутній досвід роботи 

на реакторах з терміном експлуатації більше 40 років. Тому у 30-х роках ХХІ століття ці 13 енергоблоків існуючих атомних 

електростанцій загальною потужністю 11 тис МВт повинні будуть виведені з експлуатації. До цього нелегкого кроку слід 

ретельно підготуватися заздалегідь. 

Згідно з чинною концепцією зняття блоків з експлуатації [Концепція] загальна вартість виведення з експлуатації 

одного атомного блоку потужністю 1 000 МВт коштує приблизно 100 млн євро. Аналогічна процедура для блока потужністю 

440 МВт коштує 75 млн євро [3]. Нескладні розрахунки показують, що для виведення з експлуатації всіх 13 блоків необхідно 

накопичити 75 х 2 + 100 х 11 = 1 250 млн євро. Слід зауважити, що багато експертів вважають ці оцінки заниженими і 

отримана оцінка може бути збільшена вдвічі. 

Україна почала накопичувати гроші на виведення з експлуатації своїх атомних станцій. У 2004 році, виконуючи 

умови отримання кредиту ЄБРР на модернізацію двох блоків Хмельницької та Рівненської АЕС, був створений бюджетний 

Фонд накопичення фінансового резерву на зняття з експлуатації атомних реакторів. 

Зі 2005 року державний оператор атомних станцій НАЕК ДП «Енергоатом» щороку відраховує 283,4 млн грн у цей 

фонд. З 2014 року почала працювати наглядова рада, покликана контролювати використання та інвестування цих коштів. 

Однак фонд зняття з експлуатації з 2005 року накопичив лише 2,7 млрд грн або близько 90 млн євро за нинішнім курсом. 

Проблема полягає у тому, що накопичені у фонді гроші нічим не захищені і їх поступово "з’їдає" інфляція. Очевидно, що 

необхідно розробити фінансові механізми, які б захистили накопичені кошти від знецінення та подбати про більш інтенсивне 

наповнення Фонду. Зокрема, спрямувати туди ту частину доходів, які атомна енергетика передає іншим, менш 

рентабельним, галузям електроенергетики України для підтримки їх нерентабельного існування.  

Після виведення з експлуатації згаданих вище блоків атомних електростанцій, яке неминуче відбудеться у 30-х 

роках ХХІ століття, виникне необхідність у заміні цих потужностей іншими. Найкращим варіантом є створення нових 

відновлюваних джерел енергії – вітрових та сонячних електростанцій.  Орієнтовні витрати на будівництво та введення в 

експлуатацію сонячної електростанції потужністю 1 МВт становлять 1 мільйон 

доларів[https://alteco.in.ua/solution/solnechnaya-energetika/solar-plant-1mw]. Період окупності СЕС складає 5,5 року. Потенціал 

сонячної енергетики України оцінюється цифрою 2– 3 тис МВт. Найбільш ефективною зоною розміщення СЕС є південні 

області України завдяки найвищій сонячній радіації. Однак, можуть бути використані і інші регіони України, які володіють 

розвиненою енергетичною інфраструктурою, зокрема, регіон Чорнобильської АЕС.  

Витрати на спорудження та введення в експлуатацію вітрової електростанції потужністю 3 МВт становлять 4.5 

мільйонів доларів [https://uk.wikipedia.org/wiki/вітроенергетика]. Період окупності ВЕС складає 8 років. Потенціал вітрової 

енергетики України за оцінками експертів становить від 10 тис МВт до 15 тис МВт. Найвищим вітровим потенціалом 

володіють південні приморські регіони України та зона Карпат.  

Таким чином, цілком реальним виглядає план спорудження в Україні до 2030 року нових потужностей СЕС в обсязі 

2 тис МВт та потужностей ВЕС в обсязі 9 тис МВт. Ці потужності здатні замінити виведені з експлуатації блоки атомних 

електростанцій. Інвестиційні кошти, необхідні для реалізації цього плану становлять $16 млрд. Кошти, звичайно, дуже 

великі, але слід врахувати наростаючий інтерес інвесторів до альтернативної енергетики в Україні. Цей інтерес підігріває 

надзвичайно вигідна тарифна сітка («зелені тарифи»).    
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ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ У КОНТЕКСТІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ 

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ ТА ІНДИВІДУАЛІЗМУ 
 

Економічні теоретики як минулого, так і сучасного основою функціонування економічної системи покладають 

потреби людей, які постають визначальним критерієм соціокультурного та економічного  розвитку, істотною детермінантою 

особистісного становлення. Потреба є певною інтенцією, що спрямовується на результат з метою її досягнення. Саме 

прагнення до матеріальних потреб покладає початок економічної діяльності, яка в свою чергу передбачає створення благ та 

послуг, їх розподілу, обміну і споживання з метою забезпечення життєдіяльності кожної людини та суспільства загалом. У 

даному контексті вимога максимально задовільнити запити і потреби й підвищити якість життя набуває вагомого значення.  

Властиво, що економічна сфера діяльності розглядається як такий спосіб господарювання, що неминуче пов’язаний з 

феноменом формування і задоволення потреб, а тому економіка постає такою наукою, що використовує «…ресурси з метою 

забезпечення потреб людей і відносини …, які виникають у процесі господарювання [4, с. 53]. А найістотнішим питанням в 

окресленій площині постає експлікація спонукальних мотивів людського буття в господарській сфері діяльності, що 

зводиться до рівня матеріальної винагороди. 

Осмислення потреб в економічній площині у сенсі економічної категорії обумовлює редукцію їх до об‘єктивної 

необхідності умов людської життєдіяльності, позаяк вони  «об’єктивні та їм можна надати універсального характеру» (Д. 

Ходжсон) [4] або суб’єктивних чинників буття людини (К. Менгер, Г. Беккер та ін.).  

Зокрема, представник інституціоналізму Д. Ходжсон стверджує про необхідність в площині економічного аналізу 

розрізнення понять «потреби» («need») як об’єктивних запитів загального характеру, що пов’язані з умовами людського 

існування  і суб’єктивних запитів («wants) як примх та пристрастей. Тобто, наголошується на соціальних умовах задоволення 

індивідуальних потреб, зокрема: потреби в економічній системі виробництва благ та їх розподілу, системи освіти та 

виховання, розвинутої мережі комунікацій, політичної влади, тощо.  

У даному контексті економічна система постає плюралістичним поєднанням ринкових інститутів, планування та 

приватної власності. Пропонується своєрідний принцип «сумішей» (impurities), що передбачає наявність розмаїття 

економічної структури економічної системи відповідного типу. Це протистоїть концептуалізованому в марксизмі принципу 

«переваги» з властивою для певної форми суспільства відповідного способу виробництва та домінантою економічної 

структури. Натомість єдність розмаїття в інституціалізмі виступає вагомим чинником запобігання ймовірності руйнації 

відкритої системи, яка в силу свого розмаїття реагує на зміни середовища  принципу «переваги». А згодом «змішана 

економіка» (Кросланд) постає синтезом принципів «сумішей» та переваг, планування та ринку, утвердження економічного 

плюралізму. 

Як бачимо, інституціоналізм акцентує увагу на соціальних потребах, вважаючи, що розвиток інститутів (сім’я, 

держава, виробничі підприємства, тощо) зумовлюють зміни в структурі потреб, стимулюючи виникнення нових. А 

раціональний споживач, який зорієнтований тільки на матеріальні потреби піддається критичному переосмисленню. Д. 

Ходжсон пропонує динамічну концепцію, яка уможливлює трансформаційні зміни,  «передбачаючи гнучкість інститутів, які 

визначають потреби і дають їм оцінку та їх чуттєвість до індивідуальних запитів і суспільних дебатів» [4, с. 351], редукуючи 

суб’єктивний характеру усіх потреб до «обманної тези». У даному контексті особливої критики зазнає релятивність і 

суб’єктивність потреб ієрархічної моделі потреб А. Маслоу та теорії «індивідуального  мейнстріму».  

Втім у теоретико-методологічних концепціях економічного індивідуалізму ціла низка суспільних явищ набуває 

пояснення крізь призму індивідуальної поведінки та дій економічних суб’єктів. Адже індивідуальна поведінка економічних 

суб’єктів (окремі індивіди або фірми) стає визначальним чинником  економічних процесів.  

Зокрема,  основоположник австрійської школи маржиналізму К. Менгер наголошує на суб’єктивній природі 

економічних потреб, позаяк утверджується залежність її від усвідомлення суб’єктом цінності блага у площині її рідкості, а 

отже і корисності. А економічним благом виступає та потреба, яка володію особливою цінністю завдяки тому, що 

перевершує кількість наявних благ. Основним критерієм формування економічних благ у даному контексті виступає 

відношення між потребою в благах та їх кількістю.  Господарські блага (економічні) – це та потреба, яка «перевищує 

досяжне розпорядження кількістю благ» [2]. Акцент ставиться саме на суб’єктивній корисливості, передбачаючи значимість 

певної речі для споживача.  

Властиво, що на відміну від класичних понять «товар» та «вартість» у нових економічних теоріях більшої 

актуальності набирають такі поняття як «економічні блага» та «цінності». Саме споживач здійснює особистісну оцінку ролі 

блага для задоволення своїх потреб. А тому економічні блага перебувають в залежності від актуальності потреби та 

обмеженості наявних ресурсів.  

Разом з тим потреби оцінюються з позиції попиту і досягнення блага споживачами в контексті незадоволених бажань, 

які потребують правильного розподілу своїх засобів для отримання необхідних благ. Маржиналісти економічні блага 

визначають як такі, які виникають в межах перевищення потреб над наявними благами у зв’язку з чим, починають володіти 

особливою цінністю. Привертає увагу те, що відстоюється ідея «суб’єктивної цінності» [1], тоді як в теоріях класиків 

марксизму вартість (цінність) благ набуває об’єктивних характеристик, незалежно від інтересів та потреб споживачів. 

Економічні питання в даному контексті розглядаються на рівні «методологічного індивідуалізму» (Хаєк). У К. Менгера цей 
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метод дістає назву «атомістичний», виражаючий раціональність поведінки суб’єкта в складних ринкових структурах. 

Суб’єкти безпосередньо визначають переваги і приймають відповідні рішення за межами суспільних пріоритетів, оскільки 

визначальними мотиваційними спонуками економічної діяльності постулюються вимога задоволення індивідуальних потреб.  

Втім, економічні потреби залежать як від суб’єктивних (психіка, вікові особливості, стать та ін.) так і об’єктивних, 

зокрема рівня розвитку економічної сфери діяльності. Саме тому потреби варто розглядати як об’єктивно-суб’єктивний 

феномен, поєднуючи в єдину цілісність дві їх специфічні характеристики: об’єктивність та суб’єктивність. Варто 

відштовхуватись від розуміння потреби як дуалістичного утворення, яке акумулює в собі як суб’єктивні стимули та стани, 

так і  широке коло відносин між людиною та об’єктивним світом. У даному сенсі потреби визначаються особистістю та її 

інтересами (суб’єктивний підхід) та функціонуванням суспільних відносинами і станом, природного середовища, 

культурних особливостей (об’єктивний підхід).  

Все вище зазначене засвідчує, що пріоритети матеріального виробництва марксизму як рушійна сила формування 

потреб звільняє місце теорії суб’єктивної цінності К. Менгера, де саме «незадоволені» потреби людини, і визначають її 

потреби. Адже, капіталіст-підприємець витісняється  масовим споживачем, а на зміну капіталізму приходить епоха 

споживацького суспільства ХХ ст. 

Водночас, утилітарні спонуки до отримання матеріальних благ при мінімальних витратах потребують переосмислення 

та врахування ролі нематеріальних благ й посилення інтересу до соціальних проблем. Людина «прагматична» себе вичерпує, 

окреслюючи виміри більш складної та суперечливої субстанції, яку представники новітніх  економічних досліджень 

намагаються відстежити в інтердискурсивному вимірі крізь призму історичного, психологічного, соціологічного та  

економічного підходів. Економіка в теоріях представників історичної та інституалістської школи  розглядається як складний 

соціокультурний феномен, в якій значне місце займають не стільки індивідуальні потреби, скільки пріоритети суспільного 

буття. А відтак, саме історичні, психологічні та соціальні чинники покладаються в основу аналізу економічних процесів, 

позаяк культурні норм і моральні зразки, звичаї та мотиви постають основоположною засадою дій економічних суб’єктів.  
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ВПЛИВ РІВНЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ НА 

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ 
  

Посилення глобалізаційних процесів та економічної нестабільності в останні роки спричинило загострення 

проблеми досягнення стабільних темпів соціально-економічного зростання держави та її регіонів з метою забезпечення 

конкурентоспроможності країни на світових ринках. Суттєві зміни відбуваються й у концепції конкурентоспроможності 

національних економік. Все більша кількість науковців досліджує чинники зростання конкурентоспроможності суб’єктів 

господарювання різних рівнів з позиції поєднання економічних, соціальних та екологічних принципів. 

Оскільки національна конкурентоспроможність складається з конкурентоспроможності окремих регіонів держави, 

вивчення особливостей розвитку окремих територій набуває особливої актуальності. «Різний рівень розвитку регіонів 

України, необхідність врахування національних традицій народів, наявність великих територіальних комплексів диктують 

необхідність пошуку нових форм і методів управління економікою суб’єктів держави, які відображають регіональну 

специфіку і сприяють досягненню відповідності регіональних та державних інтересів» [1, с. 2].  Здійснимо виявлення 

регіональної специфіки соціально-економічного розвитку на прикладі аналізу ключових показників, розрахованих для 

Донецької області України (табл.1).  

Таблиця 1 

Показники соціально-економічного розвитку Донецького регіону 

 

№ 

з/п 
Показник 

Од. 

виміру 

Роки  Відхилення, % 

2015 2016 2017 
2016 

/2015 

2017 

/2016 

2017 

/2015 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Валовий регіональний 

продукт (у фактичних цінах) у 

розрахунку на одну особу 

населення 

грн. 27771 26864 32318 -3 20 16 
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2. 

Наявний дохід населення у  

розрахунку на одну особу 

населення 

грн. 20816,8 19434,3 22597,4 -7 16 9 

3. Індекс промислової продукції % 65,4 106,4 89,1 - - - 

4. 
Індекс обсягу 

сільгоспвиробництва 
% 65,3 106,3 102,2 - - - 

5. Індекс споживчих цін % 146,9 111,6 115,9 - - - 

6. Індекс капітальних інвестицій % 41,1 145,1 144,5 - - - 

7. Темп зростання обсягу ПІІ % 84,3 93,4 97,3 - - - 

8. 

Частка реалізованої 

інноваційної продукції у 

загальному обсязі реалізованої  

промислової продукції 

% 1,7 2,6 2,6 - - - 

9. 

Обсяг експорту товарів у 

розрахунку на одну особу 

населення 

 дол. 

США 
863,6 805,8 1049,9 -7 30 22 

10. 
Темп зростання 

продуктивності праці 
% 75,4 142 102,9 - - - 

11. Рівень безробіття % 13,8 14,1 14,6 - - - 

12. 
Індекс реальної заробітної 

плати 
% 89,6 103,5 111,2 - - - 

Джерело: складено авторами за [3;4] 

 

За даними Донецької обласної державної адміністрації «загальний обсяг промислового виробництва у порівнянних 

цінах до  січня-червня 2016 року зменшився на 11,7% (без частини зони проведення антитерористичної операції), по Україні 

– на 0,4%. Обсяг реалізованої промислової продукції у січні-червні 2017 року в діючих цінах склав 120,1 млрд. грн., що на 

28,5 млрд. грн., або на 31,2% більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Частка реалізованої промислової продукції 

регіону в загальному обсязі реалізації склала 11,8%. За цим показником область посідає друге місце в Україні. Індекс обсягу 

виробництва продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств за січень-червень 2017 року до відповідного 

періоду 2016 року склав 95,6% (по Україні – 97,9%). Зовнішньоторговельний оборот товарами у січні-червні 2017 року 

порівняно з січнем-червнем 2016 року збільшився в 1,5 рази і склав 2971,4 млн. дол., у тому числі експорт – на 38,0% (2029,2 

млн. дол.), імпорт – в 2,0 рази (942,2 млн. дол.). Сальдо зовнішньоторговельного обороту позитивне – 1087,0 млн. дол. 

(збільшення – на 7,8%). Індекс споживчих цін у червні 2017 року до травня 2017 року склав 101,8% (Україна – 101,6%), до 

грудня 2016 року – 108,7% (Україна -107,9%). У січні-червні 2017 року підприємствами та організаціями області за рахунок 

усіх джерел фінансування освоєно 4693,5 млн. грн. капітальних інвестицій, що становить 108,1% до січня-червня 2016 року 

(по Україні – 122,5%). Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку області, станом на 01 липня 

2017 року склав 1,3 млрд. дол. США, приріст склав 107,4 млн. дол. США порівняно з початком року. Реальна заробітна плата 

найманих працівників у червні 2017 року збільшилась на 3,2% порівняно з травнем 2017року (по Україні – на 5,8%). 

Чисельність зареєстрованих безробітних порівняно з чисельністю на початок 2017 року (14,1 тис. осіб) зменшилась на 5,0% і 

станом на 01 липня 2017 року склала 13,4 тис. осіб» [2]. 

Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України за 2015-2017 рр. 

проведено оцінку соціально-економічного розвитку регіонів за 6 напрямами (25 показниками), результати якої відображено 

у табл.2. 

 

Таблиця 2 

Місце Донецького регіону за напрямами соціально-економічного розвитку 

№ 

з/п 
Напрям 

Місце регіону за напрямом Динаміка 

2015 2016 2017 
2016 

/2015 

2017 

/2016 

2017 

/2015 
1 2 4 5 6 7 8 9 

 
Загальне місце регіону, в т.ч.: 25 24 24 +1 - +1 

1. 
Економічна та соціальна  

згу ртованість 
24 24 24 - - - 

2. Економічна ефективність  25 17 24 +8 -7 +1 

3. 

Інвестиційно-інноваційний 

розвиток та 

зовнішньоекономічна 

співпраця 

24 12 8 +12 +4 +16 

4. Фінансова самодостатність 25 7 8 +18 -1 +17 

5. 
Розвиток малого та середнього 

підприємництва 
24 25 25 -1 - -1 
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6. Ефективність ринку праці 24 22 25 +2 -3 -1 

7. Розвиток інфраструктури 24 10 25 +14 -15 -1 

8. 
Відновлювана енергетика та 

енергоефективність 
25 25 25 - - - 

9. 
Доступність та якість послуг у 

сфері освіти 
17 16 12 +1 +4 +5 

10. 
Доступність та якість послуг у 

сфері охорони здоров’я 
- - - - - - 

11. Соціальний захист та безпека 19 13 22 +6 -9 -3 

12. 

Раціональне 

природокористування та якість 

довкілля 

9 25 20 -16 +5 -11 

Джерело: складено авторами за [3;4] 

 

На основі аналізу даних таблиці 2 можна зробити наступні висновки: протягом 2015-2017 рр. Донецька область 

піднялась у підсумковому рейтингу всього на 1 позицію і на початок 2018 року займала 24 місце серед 25 областей. 

Передостаннє місце обумовлене, перш за все, відсутністю прогресу за 1 та 8 показниками, відсутністю будь-яких даних за 10 

показником та регресом за 5,6,7,11,12 показниками. Загальну картину не виправляє навіть суттєве покращення позицій за 3 і 

4 показниками. Таке становище обумовлене втратою певної частини території та природно-ресурсного потенціалу і вимагає 

більш пильної уваги загальнодержавних органів управління до проблем соціально-економічного розвитку Донецького 

регіону. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЯК ФАКТОР 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Конкуренція представляє собою один з основних елементів ринкового механізму саморегулювання, відіграє роль 

головного стимулу економічного зростання та забезпечення розширеного відтворення. Конкурентні відносини продукують 

зменшення витрат виробництва, зниження цін, підвищення якості продукції, посилення науково-технічного прогресу, 

роблять більш ефективним виробництво, що дає змогу господарюючим суб’єктам бути конкурентоспроможними в умовах 

ринкових відносин. 

Конкурентоспроможність є фактором забезпечення стійкого конкурентного становища підприємства, показником 

успішності менеджменту всіх рівнів в реалізації тактичних і стратегічних цілей, потребує розробки напрямів підвищення 

ефективності виробництва і стратегії діяльності в умовах безперервних динамічних змін сучасного ринкового середовища. 

Тому напрацювання нових методів управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах мінливості ринкового 

середовища та постійного процесу трансформації соціально-економічної системи України є необхідною умовою адаптування 

суб’єктів господарювання до перетворень, що відбуваються у світовій та вітчизняній економіці, а також успішного 

функціонування підприємства, його відповідності вимогам споживачів і сильної конкурентної позиції на ринку.  

В умовах загострення конкурентної боротьби на світових ринках сталеплавильної продукції особливо актуальною 

проблема утримання конкурентоспроможності на високому рівні є для підприємств металургійної промисловості України. 

Розвиток металургії України впродовж останніх років має стратегічне значення з огляду на її потенціал як важливого 

сектору внутрішнього виробництва, бюджетоутворюючої галузі та однієї із потужних експортоорієнтованих галузей 

економіки України, що забезпечує майже половину всіх валютних надходжень в країну. Важливість металургійної 

промисловості в економіці країни пов’язана з тим, що саме ця галузь виготовляє сировину для машинобудування, 

транспортної та будівельної промисловості.  

Разом з тим, металургійні підприємства України продовжують відставати за рівнем технічного і технологічного 

оснащення від світових лідерів виробництва сталі. Це спричиняє надмірне споживання ресурсів, збільшення шкідливих 

викидів, що забруднюють навколишнє середовище, і, як наслідок, зниження ефективності виробництва. Тому, в контексті 

http://dn.gov.ua/potochna-diyalnist/sotsialnyj-ta-ekonomichnyj-rozvytok/korotki-pidsumky/
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реалізації Концепції сталого розвитку, що прийнята Україною у 2001 році, досягнення її головної задекларованої мети в 

частині збереження якості довкілля та максимально ефективного використання вітчизняного природно-ресурсного 

потенціалу є проблематичним.  

Тим не менш,  виробники сталі і прокату не залишаються осторонь і здійснюють всі можливі заходи, щоб бути в 

тренді світових соціально-економічних процесів. Результати прагнень до забезпечення сталого соціально-економічного 

розвитку можна дослідити на прикладі господарської діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (табл.1), який «займає 

провідні позиції на основних металургійних ринках світу, включаючи такі галузі як автомобілебудування, будівництво, 

виробництво побутової техніки і упаковки, має провідні науково-дослідні та технологічні можливості, значні запаси 

сировини та видатні розподільчі мережі. Основна філософія АрселорМіттал полягає у виробництві безпечної та стабільної 

сталі. Сталий розвиток, якість, лідерство є основними цінностями компанії АрселорМіттал, що визначають загальну 

стратегію її довгострокового розвитку. Безпека є головним пріоритетом кожного підприємства групи, і мета АрселорМіттал - 

стати найбезпечнішою серед металургійних та гірничодобувних компаній в світі» [1, с. 3]. 

«АрселорМіттал прагне зробити внесок в створення більш сталого майбутнього. 10 цілей сталого розвитку є основою 

сталого розвитку АрселорМіттал і на їх досягнення зосереджено зусилля, щоб виконати довгострокові зобов’язання перед 

всіма зацікавленими сторонами: 

1. Люди. Безпека, здоров’я, якість життя людей. 

2. Продукція, що прискорює сталий стиль життя. 

3. Інфраструктура. Продукція, що створює надійну інфраструктуру. 

4. Ресурси. Ефективне використання ресурсів з високим ступенем переробки відходів. 

5. Повітря, земля, вода. Відповідальний користувач повітря, землі та води. 

6. Енергія, що допомагає знизити вміст вуглецю. 

7. Ланцюги постачань, яким довіряють наші клієнти. 

8. Місцеві громади. Активна участь в житті місцевих громад. 

9. Науковці та інженери. Підготовка талановитих науковців та інженерів. 

10. Оцінка впливу. Наш внесок в розвиток суспільства» [2, с. 5]. 

Прагнення досягнути поставлених завдань, не зважаючи на суттєві труднощі, що виникли на світових ринках 

металургійної продукції (посилення конкуренції, втрата конкурентоспроможності на ринках СНД, підвищення мита на 

імпортну продукцію і, як наслідок, зниження обсягів реалізації продукції, втрати традиційних ринків збуту, проблеми в 

реалізації виробничої програми), роблять ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» найбільш сталою металургійною компанією 

України. 

Таблиця 1 

Основні показники результатів досягнення цілей сталого соціально-економічного розвитку  

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 

 

№ 

з/п 
Показник 

Од. 

виміру 

Роки  Відхилення, % 

2015 2016 2017 
2016 

/2015 

2017 

/2016 

2017 

/2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Доходи 
млн. 

грн. 
46261,3 52961,8 66185,9 15 25 43 

2. 
Прямий економічний внесок 

в розвиток суспільства 

млн. 

грн. 
50938 50849 58943,5 -18 16 16 

3. Виплати державі: 
       

 
Державний бюджет 

млн. 

грн. 
3923 1609 1997 -59 24 -49 

 
Місцевий бюджет 

млн. 

грн. 
731 780 869 7 11 19 

4. Чисельність персоналу чол. 27139 24633 23815 -9 -3 -12 

5. 

Заробітна плата, інші 

виплати та пільги 

співробітників 

млн. 

грн. 
3494,5 3110,8 3788,9 -11 22 8 

6. 

Середня кількість годин 

навчання на одного 

співробітника 

год. 85 66 85 -22 29 - 

7. 
Інвестиції в охорону 

навколишнього середовища 

млн. 

грн. 
859,5 472,7 851,2 -45 80 -1 

8. Капітальні інвестиції 
млн. 

грн. 
5,2 4,7 6,8 -10 45 31 

9. Соціальні інвестиції 
млн. 

грн. 
18,3 16,5 25,8 -10 56 41 

10. Дослідження та розробки 
млн. 

дол. 
227 239 278 5 16 23 

11.  
Використання сировини та 

матеріалів:        
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залізна руда млн. т 24,3 21,4 21,7 -12 1 -11 

 
вугілля млн. т 2,5 2,9 3,5 16 21 40 

 
кокс млн. т 1,8 1,9 2,3 6 21 28 

12. 
Загальне використання 

енергії 
млн. Gj 149,3 171,5 167,9 15 -2 13 

13. 
Загальна кількість викидів 

пилу 
тис. т 36,5 35,5 32,1 -3 -10 -12 

Джерело: розраховано авторами за [1;2] 

 

Таким чином, як показують результати розрахунків,  найбільш складним у досягненні цілей сталого соціально-

економічного розвитку ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» виявився 2016 рік. Відбулось суттєве зниження наступних 

показників: прямого економічного внеску в розвиток суспільства – на 18%, відрахувань до Державного бюджету України – 

на 59%, чисельності персоналу – на 9%, заробітної плати – на 11%, годин навчання персоналу – на 22%, інвестицій в 

охорону навколишнього середовища – на 45%, капітальних і соціальних інвестицій – на 10%. При цьому зросли витрати 

вугілля (на 16%), коксу (на 6%) та електроенергії (на 15%). Невелике покращення показали тільки відрахування до місцевого 

бюджету (+7%), витрати на дослідження і розробки (+5%), використання залізної руди  

(-12%) та загальна кількість викидів пилу (-3%). Але більшість показників у 2017 році змінили негативний тренд на 

позитивний, проблематичними залишаються тільки показники використання сировини і матеріалів: витрати вугілля, коксу та 

електроенергії загалом за 2 роки збільшились відповідно на 40%, 28%, 13%. Незважаючи на це, ПАТ «АрселорМіттал 

Кривий Ріг» залишається привабливим партнером для всіх зацікавлених сторін, завжди відкритим до діалогу, демонструє 

належні практики громадського та соціального розвитку і прагне до найвищих стандартів корпоративної відповідальності.  
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Зима Іван Ярославович, к.мед.н., головний лікар  

(Комунальний заклад «Рівненська обласна клінічна лікарня», м. Рівне, Україна) 

 

УЧАСТЬ СВІТОВОГО БАНКУ В РЕФОРМУВАННІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ 

ЗДОРОВ’Я (НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 

 
Серед вчених, що досліджують проблеми державного управління лише незначна частина приділяла увагу питання 

управління охороною здоров’я. Найбільш комплексно питання управління системою охорони здоров’я розглядалися в 

працях Білинської М.М.[3]. Окремі проблеми, що пов’язані з функціонуванням системи охорони здоров’я на національному 

рівні досліджували  Волянський П.Б., Іванов Ю.Б., Карамишев Д.Ф., Куценко В.І. В представленому дослідженні буде 

подано спробу поєднати питання державного управління охороною здоров’я та діяльність потужного фінансового інституту. 

Необхідно зазначити, що співпраця з міжнародними організаціями є одним з найбільш перспективних напрямів 

модернізації системи управління охороною здоров’я в регіональних закладах охорони здоров’я. Відомі світові фундації, що 

функціонують в системі охорони здоров’я, працюють не тільки безпосередньо з хворими та особами, що потребують 

допомоги, але й роблять це шляхом співпраці з лікарняними та соціальними установами. Метою поданої публікації є 

розкриття сутності співпраці Світового банку  із вітчизняною системою управління охорони здоров’я в тому числі на рівні 

регіону та закладу охорони здоров’я. 

 Рівненська обласна клінічна лікарня є провідним лікувально-діагностичним закладом Рівненської області. Щороку на 

725 стаціонарних ліжках вона приймає більше 23 тисяч пацієнтів. Рівень відвідувань консультативної поліклініки, що 

функціонує на базі лікарні, становить близько 200 тисяч пацієнтів на рік. У колективі закладу — 7 заслужених лікарів 

України, 13 кандидатів медичних і 1 — кандидат технічних наук. Колектив лікарні постійно працює над вдосконаленням 

своєї фахової майстерності, впроваджує новітні світові медичні досягнення. У 2017 році оновлено діагностичне обладнання в 

клінічній лабораторії, створено відділення інтервенційної радіології, де налагоджено надання допомоги хворим з гострим 

коронарним синдромом з усієї області; розпочав функціонувати Центр ортопедії, травматології та вертебрології, де 

надзвичайно активно впроваджуються новітні методики оперативних втручань, якими раніше в області не займався ніхто[2].  

Наведені вище досягнення Комунального закладу «Рівненська обласна клінічна лікарня» були досягнуті завдяки 

модернізації системи управління охороною здоров’я як на рівні держави, на рівні регіональної влади, так і безпосередньо в 

лікувальній установі. Безперечно важливим для роботи лікарні лишається державне фінансування медицини, але 

відкриваються нові механізми залучення фінансових ресурсів, серед яких: співпраця з благодійними фондами та 

організаціями, розвиток співпраці зі страховими компаніями, міжнародними організаціями, що працюють в сфері надання 

медичних послуг та модернізації систем управління медициною, створення підрозділів лікарні, які працюють на 

комерційних принципах, розвиток діяльності лікарняних кас. 
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Крім цих напрямів, спільна діяльність Комунального закладу «Рівненська обласна клінічна лікарня» з міжнародними 

організаціями проводиться і в іншому напрями. Прикладом цього є співпраця з потужною фінансовою інституцією ‒ 

Світовим банком. Як відомо, світовий банк ‒ це фінансова інституція, що здійснює інвестиційно-фінансову діяльність в 

усьому світі[6]. Світовий банк, заснований в 1944 році, є однією з найбільших у світі організацій, що надають допомогу з 

метою розвитку. Банк у цей час здійснює свою діяльність більш ніж в 100 країнах, що розвиваються, здійснюючи фінансову 

й консультаційну допомогу з метою підвищення рівня життя й поліпшення життя найбіднішого населення. [ 4 ]. 

Однією зі значущих подій останніх років в управління медичним закладом є його участь у проекті Світового банку 

«Покращення охорони здоров’я на службі у людей». Зокрема, в рамках попередніх двох етапів  реалізації проекту до 

обласної лікарні було поставлено ангіографічну операційну та кардіоваскулярний сканер. Також в рамках реалізації проекту 

планують закупити витратні матеріали для цього центру. Третій етап поставки медтехніки у 2017 році дозволив придбати: 

дефібрілятор/монітор - 3 шт., електрокардіограф 12 канальний - 4 шт., монітор реанімаційно хірургічний - 10 шт., 

імунологічний аналізатор - 1 шт., зовнішній кардіостимулятор - 2 шт. , аспіратор - 2 шт. Всього 22 одиниці сучасного 

медичного обладнання. Це все дозволить обладнати операційну та палати інтенсивної терапії відповідно до сучасних 

стандартів[2]. 

Необхідність реалізації цього проекту в Україні і. зокрема, за участю Рівненської обласної клінічної лікарні пов’язана 

з необхідністю модернізації фінансування охорони здоров’я за умов підвищення соціальних стандартів медичного 

забезпечення.      Фінансування є однією з головних функцій системи охорони здоров’я, від ефективності організації якої 

прямо залежить успіх та стабільність виконання решти функцій цієї системи (управління, забезпечення ресурсами та надання 

послуг). Забезпечення адекватного своєчасного та раціонального  фінансування системи дозволяє покращити рівність 

доступу  населення до основних медичних послуг, і сприяє стимулюванню  постачальників медичних послуг до надання 

медичних послуг відповідної якості при одночасному забезпеченні економічної ефективності[1]. 

     У межах запропонованого  кластеру Проекту  планується  протягом п’яти років запровадити в Україні нову систему 

фінансування лікарень, яка базується на використанні класифікації пролікованих випадків стаціонарної допомоги з 

використанням системи DRG(діагностично-споріднених груп – ДСГ), яка сприятиме адекватному визначенню місця надання 

медичної допомоги, підвищенню ефективності використання переданих лікарням фінансових, кадрових та матеріально-

технічних  ресурсів оптимізації  мережі закладів охорони здоров’я вторинного та третинного рівнів, підвищенню якості та 

доступності надання медичної допомоги, переходу до фінансування постачальників медичних послуг  відповідно до 

обсягу  наданої медичної допомоги, її складності та якості. Крім Рівненської області до кластеру проекту входять 

Закарпатська, Волинська, Львівська, Полтавська, Вінницька, Дніпропетровська та Запорізька області. 

Рівненська область входить до складу учасників Проекту з субпроектом «Підвищення ефективності лікування та 

профілактики хвороб системи кровообігу в Рівненській області на період з 2015 по 2020 роки». Фінансування субпроекту 

передбачено з двох частин: кошти Світового банку – 25 млн. дол., та кошти обласного бюджету – 2,5 млн. дол.[1] 

Основними цілями субпроекту в Рівненській області визначені: 

1. Покращення функціонування та взаємодії первинної, вторинної та третинної ланок надання допомоги хворим на 

ХСК (хвороби системи кровообігу). 

2. Покращення обізнаності населення щодо профілактики хвороб системи кровообігу. 

В рамках субпроекту для досягнення поставлених цілей заплановано: 

1. Провести капітальний ремонт та реконструкцію 105 закладів охорони здоров’я первинного рівня: фельдшерсько-

акушерських пунктів в лікарські амбулаторії. Об’єкти розташовані в кожному районі області. 

2. Закупити медичне обладнання для серцево-судинного центру Рівненської обласної клінічної лікарні, лікарських 

амбулаторій, центральних районних та міських лікарень. 

3. Закупити вироби медичного призначення для серцево-судинного центру РОКЛ; 

4. Закупівлю 18 автомобілів швидкої медичної допомоги класу В для центральних районних та міських лікарень; 

5. Розробка та запуск програмного забезпечення для супроводу електронного реєстру груп ризику з інтеграцією до 

державної системи eHealth; 

6. Створення Центру обробки даних закладів охорони здоров’я; 

7. Впровадження комплексної системи захисту інформації; 

8. Розробка та підтримка інформаційного веб-порталу щодо хвороб системи кровообігу; 

9. Розробка мультимедійного навчального курсу «Особливості роботи з групами ризику» 

10. Проведення інформаційної кампанії щодо популяризації веб-сайту, гарячої лінії та здорового способу життя; 

11. Проведення навчань медичного персоналу (сімейних лікарів, спеціалістів, менеджерів ЗОЗ) щодо профілактики 

та лікування хвороб системи кровообігу[1]. 

Реалізація субпроекту передбачена в 2015-2020 рр. До участі в реалізації Субпроекту залучені: 

1. Центри первинної медико-санітарної допомоги. 

2. Центральні (міські та районні) лікарні. 

3. Обласна клінічна лікарня. 

4. Обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики. 

5. Центр здоров’я[1]. 

Орієнтовні показниками, що дадуть змогу оцінити результати реалізації Субпроекту: 

1. Первинний вихід на інвалідність від хвороб системи кровообігу серед населення віком 18+ років на 10 тис. 

населення 18+ років досягне - 9,7 проти 11,0 до дії субпроекту; 

2. Смертність від хвороб системи кровообігу серед населення віком 18+ років на 10 тис. населення 18+ років зменшити 

до 116,3 із 117,3; 

3. Частку фінансування ЗОЗ первинного рівня області до фінансування ЗОЗ вторинного рівня, збільшити з 31,5 до 

53,0%. 
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4. Підвищення професійного рівня медичного персоналу первинного, вторинного та третинного рівнів надання 

медичної допомоги по лікуванню ХСК; 

5. Створення електронного реєстру пацієнтів із хворобами системи кровообігу та групи ризику; 

6. Реорганізацію 26 ФАПів, які обслуговують більше 1000 осіб у 26 лікарських амбулаторій; 

7. Провести ремонтні роботи та реконструкцію в 79 діючих ЛА; 

8. Підвищити обсяг надання медичної допомоги пацієнтам з ХСК у закладах всіх рівнів; 

9. Забезпечити серцево-судинний центр обласної клінічної лікарні медичним обладнанням та виробами медичного 

призначення; 

10. Покращити обізнаність населення щодо профілактики хвороб системи кровообігу; 

11. Закупити 18 автомобілів класу В для транспортування хворих з ХСК до серцево-судинного центру Рівненської 

обласної клінічної лікарні[1]. 

Трансформація системи управління охороною здоров’я проводиться як на основі співпраці з відомими міжнародними 

організаціями, що працюють в сфері медичного забезпечення, вирішення гуманітарних та соціальних питань, так і шляхом 

співпраці з великими фінансовими інституціями. Прикладом такої інституції є Світовий банк. діяльність Світового банку в 

проекті «Покращення охорони здоров’я на службі у людей» відповідає цілям діяльності цієї установи, зокрема його 

статутній меті ‒ інвестування в розвиток людських ресурсів, зокрема шляхом удосконалювання систем охорони здоров’я; 

Рівненська область входить до складу учасників Проекту з субпроектом «Підвищення ефективності лікування та 

профілактики хвороб системи кровообігу в Рівненській області на період з 2015 по 2020 роки». До реалізації проекту в 

регіоні залучені: центри первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД), центральні (міські та районні) лікарні, обласна 

клінічна лікарня, обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики, центр здоров’я; кошти проекту світового 

банку будуть спрямовані як поліпшення матеріальної бази системи охорони здоров’я в регіоні, так і на заходи 

інституційного характеру, що спрямовані на вдосконалення системи управління охороною здоров’я в регіоні, серед них: 

розробка та запуск програмного забезпечення для супроводу електронного реєстру груп ризику з інтеграцією до державної 

системи eHealth;  створення Центру обробки даних закладів охорони здоров’я; впровадження комплексної системи захисту 

інформації; розробка та підтримка інформаційного веб-порталу щодо хвороб системи кровообігу; розробка мультимедійного 

навчального курсу «Особливості роботи з групами ризику»; проведення інформаційної кампанії щодо популяризації веб-

сайту, гарячої лінії та здорового способу життя; проведення навчань медичного персоналу (сімейних лікарів, спеціалістів, 

менеджерів ЗОЗ) щодо профілактики та лікування хвороб системи кровообігу. 
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ОСОБЛИВОСТІ  СУЧАСНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ 
 

Зміцнення конкурентоспроможності економіки значною мірою залежить від розблокування чинників, стримуючих 

залучення в економіку інвестиційного капіталу. Для України критично важливо потроїти середньорічні обсяги залучення ПІІ 

для досягнення орієнтирів, визначених Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020» [1]. З боку держави це потребує 

посилення системної роботи з поліпшення інвестиційної привабливості України, насамперед шляхом розбудови необхідної 

правової та організаційної бази, зокрема для:  

- подальшого зменшення бюрократичних бар’єрів для входження іноземних інвесторів, для чого потрібно знизити 

участь держави в регулюванні та адміністративній регламентації діяльності господарюючих суб’єктів. Це потребує від 

Кабінету Міністрів України: встановлення чітко визначених повноважень органів державної влади у їхніх відносинах із 

суб’єктами підприємницької діяльності; регламентації порядку здійснення державного контролю (нагляду); збільшення 

консультативної складової в діяльності органів державної влади; посилення відповідальності органів державної влади за 

недотримання законодавства у сфері регулювання діяльності господарюючих суб’єктів та корупційні правопорушення; - 

спрощення регуляторних вимог ведення бізнесу, передбачивши подальше скорочення кількості дозвільних документів та 

удосконалення електронної системи документообігу, розширення сфер застосування декларативного принципу в діяльності 

суб’єктів господарювання, спрощення порядку припинення підприємницької діяльності (Міністерство економічного 

розвитку й торгівлі України, Державна регуляторна служба України);  

http://wb.moz.gov.ua/
https://rokl.rv.ua/
https://uk.wikipedia.org/wiki
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- упорядкування системи інфраструктурного забезпечення через: встановлення прозорих правил процедури 

землевідведення, спрощення процедури отримання орендних прав на землі сільськогосподарського призначення та набуття у 

власність земель несільськогосподарського призначення, створення ринку застави орендних прав на землю (Міністерство 

аграрної політики та продовольства, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр);  

- продовження роботи зі скасування низки ліцензованих видів економічної діяльності, дозволів та погоджень, 

забезпечивши прозорість та неупередженість ліцензійно-дозвільної діяльності та автоматичне продовження термінів ліцензій 

(Міністерство економічного розвитку й торгівлі України);  

- ухвалення проекту Закону України «Про Установу бізнес-омбудсмена» (реєстр. № 4591), яким визначатимуться 

правові засади створення та організації діяльності Установи бізнес-омбудсмена, напрями її діяльності, а також принципи її 

взаємовідносин із державою, державними органами, органами місцевого самоврядування, суб’єктами підприємництва.  

Удосконалення інвестиційного законодавства має передбачити: 1) аудит інвестиційного законодавства з його 

актуалізацією до сучасних економічних реалій та майбутніх (насамперед цифрових) трансформацій, врахування 

взаємозв’язку і взаємовпливу з іншими напрямами економічної політики; 2) розроблення та імплементацію нової «Стратегії 

залучення іноземних інвестицій в економіку України на період до 2030 р.», якою визначати: механізми мінімізації 

інвестиційних ризиків; інвестиційні цілі та пріоритети України в розбудові цифрової економіки; напрями державної політики 

з мінімізації відтоку ПІІ; 3) запровадження мораторію на зміни законодавства, що стосується гарантій прав іноземних 

інвесторів, який би унеможливлював погіршення умов діяльності для них (Міністерство економічного розвитку й торгівлі 

України).  

Розбудова системи стратегічних комунікацій з іноземними інвесторами передбачає розширення комунікаційних 

заходів Офісу із залучення та підтримки інвестицій [2] на регіональному й національному рівнях: 1) запровадження 

регулярних консультацій із потенційними інвесторами (надання можливості коментувати та вносити пропозиції до 

законопроектів або щодо зміни до чинного законодавства) з метою виявлення та вирішення проблем, з якими стикаються 

інвестори; 2) створення інформаційного банку даних про підприємства / проекти, що потребують інвестицій; 3) створення 

інтернет-платформи для комунікації з діючими та потенційними іноземними інвесторами щодо пропозицій вітчизняних 

підприємств щодо інвестиційних чи інноваційних проектів, регуляторних умов ведення підприємницької діяльності, умов 

здійснення інвестиційної діяльності в Україні, ініціатив уряду щодо надання підтримки чи системи стимулів для 

підприємців, правил набуття власності на активи (зокрема, землю), вимог валютного регулювання, інституційну 

інфраструктуру підтримки інвесторів тощо; 4) забезпечення організації та проведення під патронатом Президента України 

міжнародного форуму «Україна інвестиційна» з питань сучасного стану та перспектив інвестування в економіку України, 

спрямованого на посилення обізнаності міжнародних компаній щодо інноваційного та інвестиційного потенціалу економіки 

України.  

Водночас необхідно забезпечити дотримання пріоритетів політики залучення іноземних інвестицій та їх концентрації 

в напрямах, які дозволять суттєво зміцнити конкурентоспроможність економіки та посилити її потенціал на основі 

подолання структурних вад. компаній щодо інноваційного та інвестиційного потенціалу економіки України.  

Водночас необхідно забезпечити дотримання пріоритетів політики залучення іноземних інвестицій та їх концентрації 

в напрямах, які дозволять суттєво зміцнити конкурентоспроможність економіки та посилити її потенціал на основі 

подолання структурних вад. 

Стійкість і конкурентоспроможність економіки України значною мірою визначатиметься спроможністю зорієнтувати 

іноземні інвестиції до технологічної модернізації економіки та створення сучасних виробництв. Пріоритетними напрямами 

залучення інвестицій у цій сфері є:  

- кардинальне збільшення обсягів іноземного інвестування переробної промисловості;  

- залучення в економіку України нових іноземних технологій (технічних досягнень), знань та ноу-хау;  

- стратегічна інтеграція вітчизняного виробництва в глобальні ланцюги створення вартості та виробничі мережі;  

- створення робочих місць у виробництвах, які створюють великий обсяг доданої вартості.  

Реалізація зазначених пріоритетів потребує від Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку й 

торгівлі України, Міністерства освіти й науки України виконання таких завдань:  

- запровадження інтегрованої системи стимулюючих фінансових та фіскальних інструментів для розвитку 

інвестиційної діяльності в Україні, зокрема [3;4] : 1) скасування ввізного мита на енерго- та ресурсозберігаюче обладнання, 

яке не виробляється в Україні; 2) запровадження практики відтермінування сплати ПДВ для інвесторів, які здійснюють 

інвестиції в нові технології;  

- для інвесторів, які здійснюють інвестиції в нові технології;  

- розроблення та імплементації державної політики стимулювання створення спільних центрів із науково-

дослідницькими підрозділами (R&D-центрів) іноземних компаній в Україні;  

- подальшого розвитку індустріальних та технологічних парків через встановлення спеціального режиму 

оподаткування податком на прибуток учасників індустріальних парків, скасування ввізного мита на виробниче обладнання 

для здійснення діяльності в індустріальних парках;  

- формування й реалізації державної програми розвитку інноваційної та технологічної інфраструктури;  

- удосконалення системи захисту прав інтелектуальної власності через імплементацію в національне законодавство 

європейських норм, зокрема – встановлення умов надання правової охорони для об’єктів прав інтелектуальної власності, 

застосування механізму електронної подачі заявок на реєстрацію винаходів і корисних моделей, вдосконалення механізму 

оскарження заявок на реєстрацію винаходів і корисних моделей в Укрпатенті тощо.  

Можна зробити висновок, нагальним є запозичення найкращого світового досвіду і практик зміцнення інвестиційного 

потенціалу та удосконалення інвестиційного клімату через конструктивну співпрацю з міжнародними партнерами та 

організаціями. Формування іміджу України як надійного і відповідального партнера є важливою складовою стратегії 

залучення надходження іноземних інвестицій до України. Для цього потрібна співпраця України зі МВФ, що є важливим 
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сигналом для інших міжнародних фінансових організацій та приватних інвесторів, а також використання нових 

можливостей, передбачених новою Зовнішньою інвестиційною програмою ЄС.  

Таким чином, реалізація зазначених пріоритетів потребує:  

- налагодження конструктивного діалогу з партнерами по політиці Східного партнерства (Грузією, Молдовою) з 

метою координації дій та вироблення спільної позиції щодо участі в ініціативах у рамках новоствореного Європейського 

фонду сталого розвитку (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство закордонних справ України);  

- розширення системи комунікації з ЄС щодо інформування про інвестиційні проекти в Україні, які відповідають 

основним пріоритетам діяльності Європейського фонду сталого розвитку – сприятимуть створенню робочих місць та 

сприятимуть сталому розвитку, а також створених «інвестиційних вікон»;   

- розроблення, державою спільно із зацікавленими сторонами, програм навчальних тренінгів, семінарів для компаній 

приватного сектору економіки, передусім МСП, щодо підготовки інвестиційних пропозицій, комунікації з потенційними 

інвесторами з метою підвищення якості інвестиційних проектів, які подаються на розгляд міжнародних інвесторів.  
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УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ У ФОРМУВАННЯХ НА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ 
  

Сьогодні в умовах глобалізації та завдяки швидким технологічним змінам межі інноваційної політики розширюються і 

до неї залучається все більше учасників. Крім того, вона перетинається з багатьма іншими державними політичними 

напрямками, формуючи так звану горизонтальну структуру, забезпечуючи реалізацію стратегічних програм всіма урядовими 

та державними організаціями. У контексті зростаючої активності потреба у координації також зростає, оскільки інноваційна 

політика стає наріжним каменем економічного розвитку. Більше того, організаційна структура урядів стала більш складною. 

Вона включає велику кількість міністерств, діяльність яких охоплює багато секторів, підрозділів і децентралізованих 

установ, а також агенцій, комісій і міжнародних представництв [1].  

Таким чином, координація горизонтальної політики є просто необхідною, оскільки сучасні органи державного 

управління стали складними організаційними комплексами зі складними завданнями. Координація дій різноманітних 

учасників в межах та поза межами сфери їх політики (горизонтальна) є досить складним та динамічним процесом, у якому 

слід брати до уваги як внутрішні, так і зовнішні фактори та впливи. Тому координація дій розглядається як процес, а не як 

результат. Зазначені тенденції зумовили необхідність переходу від управління державним втручанням через бюрократичні 

процедури у бік більш ефективних методів державного управління. Відповіддю більшості урядів на цей виклик стало або 

створення при міністерствах компетентних органів, або делегування повноважень зовнішнім агентствам. Такі агентства у 

більшості випадків вільні у виборі інструментів для реалізації своєї діяльності, та контролюються відповідно до визначених 

заздалегідь критеріїв без втручання у внутрішні процеси. Процес створення агентств був поступовим, що досягалося завдяки 

систематичному накопиченню такими агентствами відповідних знань та досвіду для належного управління і міжвідомчої 

координації процесів розробки відповідних політик [2]. 

Найчастіше такі політики впроваджуються не відокремлено, коли кожна країна просуває власне поєднання політик, 

застосовуючи декілька інструментів одночасно. Це дуже складне завдання, яке потребує дуже високого рівня координації дій 

між різними політичними інструментами. Під терміном «інструменти політики» ми розуміємо «програми, організації, 

правила та розпорядження з активним залученням державного сектора, які цілеспрямовано або опосередковано впливають 

на інвестиції в науково-дослідну діяльність». Зазвичай, це включає певне державне фінансування. Однак не завжди, 

наприклад, зміни в законодавчих та нормативних актах впливають на інвестиції в науково-дослідну діяльність, яка 

виконується без державного фінансування. Якщо розглядати це більш широко, такі інструменти включають дотації, 

податкові пільги, позики та регламенти (наприклад, зміни в законодавстві про довкілля можуть мати суттєвий вплив на 

інноваційний розвиток). Інакше кажучи, координація та управління мають систематичний характер. Відповідно до ОЕСР, 

«нова роль державних органів управління полягає в тому, щоб забезпечувати рамкові умови, усувати перешкоди до 

інноваційної діяльності, сприяти поширенню технологій, заохочувати мережування та кластеризацію, а також сприяти у 

науковим дослідженням та розвитку». Беручи до уваги визначений вище «простір знань», цілі координації політики можна 

підсумувати наступним чином [3]:  

1. Уникнення, або принаймні мінімізація, дублювання та перекриття сфер відповідальності.  

2. Уникнення суперечностей у положеннях політики.  

3. Мінімізація бюрократичних та політичних конфліктів.  

4. Пошуки послідовності, цілісності та узгодженості у системі пріоритетів.  

https://ukraineinvest.com/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1601&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1601&from=EN
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5. Просування всеохоплюючої або «всеурядової» перспективи шляхом постійної підтримки точних, вузьких або 

секторальних перспектив.  

Перші три цілі спрямовані на досягнення ефективності шляхом зменшення витрат на бюрократичні дії, а останні дві 

стосуються послідовності процесу прийняття рішень. Це свідчить, що для досягнення координації політик необхідно 

здійснити два наступних кроки. По-перше, має бути розроблена спільна стратегія, а по-друге, для реалізації спільної 

стратегії необхідна співпраця усіх учасників процесу «управління». Такий підвищений рівень координації може бути 

досягнутий через просування «комплексів політичних заходів», а не окремих інструментів, посилення інформаційної 

підтримки політики, включаючи моніторинг та оцінювання політики, застосування зразкових прикладів та процеси розробки 

політики з урахуванням позицій усіх зацікавлених сторін національної інноваційної системи, як це схематично показано в 

таблиці 1. 

Крім того, стратегічна багаторівнева політика вимагає кращого розуміння ролей усіх заінтересованих сторін, 

залучення багатьох прибічників, процесу вивчення та процесу зміни політики для національних інноваційних систем. Також 

необхідно координувати процеси розробки політики між різними департаментами для уникнення дублювання і 

суперечностей між завданнями агентств. Більше того, замість вузьких визначених програм агентствам повинні передаватися 

широкі завдання, та по мірі реалізації делеговані завдання повинні перевірятися відповідно до кінцевих цілей [4].  

Таблиця 1  

Розумне управління* 

 

Рівень Функції Відповідальні 

сторони 

Рівень координації 

 

Залучені сфери 

1-й рівень Бачення - Парламент  

- Ради найвищого 

рівня управління 

Міжгалузева 

координація 

Урядові та політичні органи 

Стратегія - Міністерства зі 

стратегіями НТІР 

Міністерство 

Стратегічна 

централізована 

координація дій 

- Структура регулювання   

- Структура інновацій 

- Популяризація науково-

дослідних інститутів НТІР  

- Фіскальні заходи 

2-й рівень Планування - Міністерства / 

відділи 

- Агентства 

- Регіони 

Координація дій 

агентств 

- Програми  

- Заходи 

- Консультації 

- Розповсюдження інформації 

- Підвищення рівня обізнаності 

3-й рівень Реалізація - Агентства  

- Регіони 

Всі агентства та функції - Фінансування  

- Програмування   

- Моніторинг 

- Оцінювання  

*Джерело: адаптовано з «Проект комплексу політичних заходів», Європейська Комісія  (дослідження DG Research)  

 

Управління інноваціями в Україні та їх координація Найбільші труднощі в узгодженні дій різних структур будь-якої 

національної інноваційної системи виникають переважно з політичних причин. Поміж них – численні агентства, що 

належать до різних юрисдикцій, і які конкурують між собою в умовах обмежених ресурсів, перешкоджаючи партнерству, 

природний супротив агентств поступитися управлінням та контролем своїх дій. Така ситуація є типовою для багатьох країн 

Європи, як і для України.  

Виходячи з вищесказаного можна зробити наступні висновки, що управління інноваційною системою в Україні 

охоплює велику кількість різних міністерств, агентств та комітетів, але жодна з цих установ не є відповідальною за 

інноваційну політику як єдиний представник уряду.  

Незважаючи на те, що Міністерство освіти, науки, молоді та спорту є відповідальним за розробку та реалізацію 

державної політики в науковій, технологічній та інноваційній сфері, інноваційна політика є також одним із завдань 

Міністерства економічного розвитку та торгівлі. У той же час, Національна академія наук і так звані галузеві державні 

академії наук і галузеві міністерства мають власні науково-технічні та інноваційні політики, а також відповідні інститути, 

фінансування (в більшості випадків – державне), трудові ресурси та матеріально-технічну базу.  

Високий рівень координації характерний для країн, в яких практикуються тісні зв’язки та часті обговорення в межах 

відділів та органів, з обов’язковим залученням заінтересованих сторін. В Україні ж зв’язки є недостатніми та 

неефективними, вони носять формальний характер та існують лише під час реалізації відповідних проектів, що притаманно 

інноваційним системам зі слабкою організаційною структурою, зокрема, країн східної Європи (наприклад, Греції).  

Крім того, українська система характеризується постійними змінами, особливо на найвищому управлінському рівні. 

Це є результатом переходу від централізованої системи управління, де не було споживчо-виробничих відносин, окрім 

військового сектору, та відсутності в Україні комплексної реструктуризації інноваційної системи, яка б відповідала умовам 

глобалізованої економіки та ціннісних ланцюгів. Іншою виразною тенденцією країн ЄС є використання агентств для 

подолання труднощів, підвищення ефективності, забезпечення участі всіх заінтересованих сторін і реалізації заходів за 

ініціативи знизу.  
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ 

 
В умовах сучасного строкатого та вкрай різноспрямованого у цілях та напрямах діяльності українського політикуму є 

один програмний пункт, який об’єднує навіть найзапекліших опонентів. Це – розвиток місцевого самоврядування і 

децентралізація влади в Україні. Про підтримку цього напряму розвитку Української держави і суспільства постійно 

заявляють усі наші політичні партії та об’єднання, на цьому аспекті реформування наполягають і наші міжнародні партнери. 

Лідер парламентської фракції «Об’єднання “Самопоміч”» народний депутат України О. Березюк заявив, що 

децентралізація в Україні вже демонструє позитивні результати, і сьогодні міста, маючи більший бюджет, ніж раніше, 

можуть реалізовувати власні соціальні програми. За його словами, «децентралізація – це єдина, нехай і кульгава, реформа, 

яку зробила ця країна. Це майбутнє нашої країни». 

Верховна Рада та Кабінет Міністрів за цей час ухвалили базові документи, що дали змогу розпочати об’єднання 

громад населених пунктів. Перші вибори місцевих голів громад і старост деяких сіл, селищ і міст відбулися восени 2015 р. У 

січні 2016 р. в Україні почали роботу 159 об’єднаних територіальних громад (ОТГ). З того часу процес об’єднання громад 

триває з позитивною динамікою змін. Відповідно до перспективних планів областей (єдина область, де досі не затверджений 

такий план – Закарпатська) майже третина усіх підконтрольних владі територій нашої країни вже об’єднані у територіальні 

громади. 

Нині у Рівненській області вже створено 23 об’єднані громади, у 19 з них обрали голів та депутатів, ще чотири – 

чекають своїх перших виборів. Про це розповів директор департаменту економічного розвитку та інвестицій Рівненської 

ОДА Костянтин Мокляк під час прес-конференції «Стан об’єднання територіальних громад Рівненської області: підсумки 

півріччя 2017 року». Загалом Перспективним Планом затверджено створення на Рівненщині 64 громади. А це, нагадаємо, 

замість 365 сільрад. 

Однак найважливішу крапку на нинішньому етапі законодавчих змін щодо процесу децентралізації влади парламент 

поставив 14 березня 2017 р., коли прийняв проект закону № 5520 – про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо особливостей добровільного об’єднання територіальних громад, розташованих на територіях суміжних районів.  13 

квітня цей закон було підписано Президентом України. 

 «Законопроект № 5520 знімає перешкоди на шляху децентралізації і дає суттєвий поштовх об’єднанню громад. На 

Донеччині є територіальні громади, які по факту вже створені і чекають лише на оголошення виборів. Можна сказати, що 

вони отримали “друге дихання”», – прокоментував законодавчі новації консультант з юридичних питань Донецького 

регіонального відділення Асоціації міст України К. Гацько. Наприклад, зазначає він, «зелене світло» отримала Бахмутська 

територіальна громада: місто та п’ять сільських рад вже давно чекають перших виборів. 

На важливості процесу децентралізації влади для України наголошують Андреас Умланд, кандидат історичних та 

політичних наук, старший науковий співробітник Інституту євро-атлантичного співробітництва в Києві, головний редактор 

книжкової серії «Радянська та пострадянська політика і суспільство» видавництва «Ібідем» в Штутгарті, Ю. Ганущак, 

директор Інституту розвитку територій і О. Сидорчук, політичний аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька 

Кучеріва. Вони зазначили:, що з початку 2017 р. децентралізація в Україні увійшла в критичну фазу після того, як парламент 

прийняв ряд законів для підтримки подальшого об’єднання громад. Цей законодавчий успіх вселяє надію на продовження 

реального прогресу на місцях. Експерти наголосили, що поки не всі парламентські партії готові повністю підтримати швидку 

децентралізацію, але багато учасників процесу, зокрема представники влади, мери і нові члени місцевих рад, так само, як і 

більшість населення,  все більш прихильно відгукуються про зміст, наслідки і майбутнє реформи місцевого управління. На 

думку аналітиків, іноземні партнери – і держави, і міжнародні організації – активно підтримують українську децентралізацію 

з допомогою різних спеціальних програм фінансової допомоги, таких як U-LEAD, DOBRE або DESPRO, загальним обсягом 

приблизно 200 млн. євро. «Якщо на місцевому рівні зміни пройдуть успішно, децентралізація допоможе докорінно змінити 

пострадянські відносини між українським суспільством і державою», – зазначають експерти. 

Як і в інших країнах Європи, де реформа АТУ вже проведена, метою цієї реформи в нашій країні є: - створення 

спроможних до розвитку територій; - забезпечення якісними послугами населення; - створення умов для кадрового 

зростання в місцевому самоврядуванні. 

Розглянемо це на прикладі Польщі 
Місцева влада має більше повноважень на місцях та за рахунок об`єднаних територіальних громад кращі фінансові 

можливості зробити щось у даному регіоні та економія коштів на утримання соціальної та управлінської сфери. 

Успіх поляків у тому, що вони краще живуть, ніж ми, а не у децентралізації та територіальних громадах. Тому, що 

живуть вони за верховенства закону, а не корупції та системи! 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
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Об’єднані територіальні громади несуть за собою не тільки незручності із відстанню, а й помітно, що децентралізація 

та об’єднання територіальних громад мають значні прогалини і недопрацювання. Дуже болюче питання розподілу прибутків, 

оскільки у Польщі це неефективно діє, а що вже буде у нас? Центр громади буде фінансуватися, а всі інші - по залишковому 

принципу. 

Крім того, велика кількість територіальних громад не має таких фінансових можливостей, щоб утримувати 

поліклініки, школи та інші заклади. У Польщі здавна було продумано, що одна школа на декілька сіл, бо вони у них 

розкидані. Й автобус довозить дітей до школи. У нас, для прикладу, майже в кожній територіальній громаді буде декілька 

шкіл, закривати які не вихід, а утримувати - проблема. У поляків більшість територіальних громад у рівних умовах, бо 

займаються в аграрній сфері та мають приблизно однакові прибутки. А у нас в одній сільській раді може бути завод чи 

фабрика, а у іншій - взагалі нічого. Чи правильно, щоб ті, що мають хороший дохід, працювали і ділились фінансами на 

іншу? 

Тож для того, щоб децентралізація та територіальні громади ефективно працювали і піднімали рівень життя 

населення, потрібно створити умови для громадян, щоб вони мали змогу де і як заробити гроші. А для цього спочатку 

потрібно навчити тих, хто буде керувати територіальними громадами, як зробити так, щоб вони стали самостійними, 

прибутковими та ефективними. А це вже індивідуальна робота з кожним регіоном та громадою. Які перспективи у них, які 

можливості. Чим можна займатись, як залучити інвесторів. При цьому працевлаштовувати населення, знизити рівень 

безробіття, покращити рівень та умови проживання громадян! Навчити громади самим заробляти на власні потреби і на ті 

заклади, яких вони потребують, при цьому не важливі закриються або скоротяться. Також для того, щоб були відчутні зміни, 

має бути стратегія розвитку цієї громади і план дій. 

Перша проблема територіальних громад (об’єднань) – незручність та неспроможність багатьох жителів добиратися до 

центрів нових територіальних громад. Оскільки маршрутки не з кожного села ідуть до тих центрів. Крім того значна частина 

українців не має автомобілів, щоб самостійно добиратися туди, бо потрібно якусь довідку. 

По-друге, як будуть розподілятися кошти у цих територіальних громадах? Адже є такі сільські ради, які мають 

бюджет і прибутки більші, ніж у центрах територіальних громад. Але кошти 100% осідатимуть у центрі територіальних 

громад, бо жителів там більше. Тож і представників, тобто депутатів тієї громади буде більше, і вони будуть приймати 

рішення для себе, і щоб ті фінанси йшли їм, всі інші по залишковому принципу фінансуватимуться. 

Крім того, не кожна територіальна громада зможу утримувати декілька шкіл, лікарню, пожежну частину, 

поліцейський відділок, садочки, клуби та інші заклади. 

На сьогодні, існують чотири основних форми адміністративної децентралізації:  

1) Деконцентрація — найслабша форма децентралізації, за якою, передаються повноваження з управління, 

використання коштів та реалізації соціальної політики від центральних органів до органів в уже існуючих районах або, при 

необхідності, до новостворених, але з умовою, що прямий контроль за виконанням даних повноважень ведеться з центру.  

2) Делегування не передбачає відповідальність напівавтономних місцевих урядів за управління, використання коштів 

та реалізацію соціальної політики. Ці уряди не повністю контролюються центральним урядом, але в кінцевому рахунку 

підзвітні йому. Даний вид включає створення державно-приватних підприємств або корпорацій — спеціальних проектів з 

надання різних послуг в регіонах. За цією системою місцевий уряд отримує широкі повноваження. 

3) Деволюція — передання всіх повноважень у сфері управління, використання коштів та реалізації 

соціальної політики на субнаціональному рівні до регіонального або місцевого уряду, чи уряду штату. 

4) Відчуження (або приватизація) — означає перехід всіх підприємств, установ та організацій у приватну власність, 

при чому має місце повне зняття з держави відповідальності за управління, використання фінансів та реалізацію соціальної 

політики. Можуть бути продані також засоби виробництва, допускається звільнення або переведення працівників з 

приватних компаній або некомерційних організацій
[15]

. Багато з цих функцій спочатку виконуватися приватними особами, 

компаніями або організаціями, а потім перейшли до уряду або безпосередньо, або шляхом регулювання діяльності 

господарюючих суб'єктів 

Реалізація процесу публічного адміністрування відбувається за допомогою розроблення та втілення відповідних 

управлінських механізмів, що створюють умови для своєчасного та ефективного розв'язання наявних у цій сфері 

суперечностей. Механізми публічного адміністрування - це спеціальні засоби, що забезпечують здійснення регулюючого 

впливу публічних адміністрацій на соціально-економічні територіальні системи різних рівнів (села, селища, райони у містах, 

міста, райони, області, Автономна республіка Крим, уся країна) з метою забезпечення гідних умов життєдіяльності людей, 

що проживають у державі, та громадян України, що тимчасово проживають за її межами. 

Найбільші суперечності у системі публічного адміністрування пов'язані із тим, що на регіональному та районному 

рівнях його одночасно та стосовно одних й тих самих об'єктів (соціально-економічних територіальних комплексів) 

здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування, діяльність яких спрямована на реалізацію 

інтересів різних суб'єктів: держави та конкретних територіальних громад.   
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 
Децентралізація – це одна із ключових реформ в Україні. Це перерозподіл та делегування відповідальності за 

соціально-економічний розвиток територій на місця. Фінансова децентралізація – це шлях до незалежності місцевих 

бюджетів, які в повній мірі задовільняли б виконання функцій та повноважень місцевих органів влади. Тому фінансова 

децентралізація є вагомим важелем в утвердженні їх як самостійних і фінансово незалежних суб'єктів економіки країни. 

Дослідження в сфері фінансової децентралізації провели Ч. Тібу, У. Оутс, А. Гальчинський, А. Ткачук, Д. Нехайчук Л. 

Новаковський,  В. Андрущенко, О. Кириленко, Л. Якобсон, Ю. Глущенко та інші зарубіжні та українські вчені. В їх працях 

визначено поняття фінансової децентралізації,  аналіз умов впровадження децентралізації, проблеми фінансової 

децентралізації. 

Фінансова децентралізація — це процес розподілу функцій, фінансових ресурсів і відповідальності за їх використання 

між центральним і локальним рівнями управління. 

Фінансова, або фіскальна децентралізація (цей термін є характерним для західних країн) найбільш розглянута в 

працях західних та вітчизняних економістів. Основоположником теорії фінансової децентралізації є американський 

економіст Чарльз Тібу. Ч. Тібу зазначає: «Фіскальна децентралізація підвищує рівень конкуренції серед місцевих органів 

влади… децентралізація забезпечує зростання ефективності, оскільки органи місцевого самоврядування мають більш точну 

інформацію про потреби своїх резидентів на відміну від центральної влади» [1]. 

На його думку, саме фіскальна децентралізація дає змогу субнаціональним органам управління отримувати автономію 

щодо фінансування та забезпечення населення суспільними й громадськими послугами. Він довів, що лише при фіскальній 

автономії субнаціональних органів управління публічні видатки відповідатимуть індивідуальним уподобанням споживачів 

згідно з їхніми потребами. 

Значний внесок у розвиток теорії фінансової децентралізації зробив англійській учений-економіст Уоллес Оутс. В 

1972 році в праці «Фіскальна децентралізація» Оутсом було виведено «теорему децентралізації»: «Якщо в ізольованому 

територіальному утворенні існує можливість для надання суспільного блага і його граничні витрати дорівнюють середнім 

витратам його виробництва в кожному з утворень незалежно від того, надаються вони централізовано чи децентралізовано, 

то надання цього блага місцевими органами самоврядування в кількості, що відповідає реальному попиту, завжди буде 

ефективнішим, ніж його надання центральним урядом у фіксованому обсязі (на постійному рівні)» [3]. 

Річард Масгрейв наголошував на тому, що фінансова децентралізація сприяє ефективному розподілу ресурсів. 

Важливим внеском Р.Масгрейва в розвиток теорії фінансової децентралізації було формулювання принципів, на основі та з 

урахуванням яких має проводитися фінансова децентралізація. Серед них [2]: 

- принцип відповідності (прийняття рішення про виробництво суспільних благ має покладатися на громадян, які 

проживають на території, на якій надаватимуться відповідні послуги, та які фінансують їх виробництво шляхом сплати 

податкових платежів); 

- принцип централізованого перерозподілу (політика розподілу повинна проводитися центральними органами влади, 

оскільки вони володіють необхідними для цього інструментами); 

- принцип фінансового вирівнювання (забезпечення міжбюджетного вирівнювання між краще та гірше забезпеченими 

адміністративно-територіальними одиницями має проводитися на центральному рівні); 

- принцип національних бажаних благ (надання благ, які є важлими з позиції підтримки національних інтересів або 

виробництво яких характеризується просторовими зовнішніми ефектами, може стимулюватися центральними органами 

влади за рахунок надання цільових трансфертів на їх виробництво). 

В європейській правовій літературі фінансова децентралізація включає такі ланки як [4]:  

- децентралізація видатків – надання місцевим органам влади фінансових ресурсів для виконання покладених на них 

завдань; 

- децентралізація доходів – закріплення за місцевим самоврядуванням переліку власних доходів, достатніх для 

виконання своїх функцій; забезпечення самостійності місцевих органів влади у встановленні їх розмірів; 

- процесуальна і організаційна самостійність – право на самостійне складання, затвердження та виконання бюджетів, 

фінансових планів та звітів з відповідним рівнем відповідальності конкретних посадових осіб. 

Необхідно зазначити, що теорія фінансової децентралізації має свої позитивні та негативні сторони [2]. До переваг 

фінансової децентралізації відносять такі: 

- фінансова самостійність територіальних громад в забезпеченні своїх жителів суспільними благами; 

- створення умов для кращого забезпечення потреб місцевого населення; 

- зростання відповідальності місцевих органів влади перед населенням відповідних адміністративно-територіальних 

одиниць; 

- стимулювання державного секторудо реакції на вимоги громадян; 
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- формування конкурентного середовища на різних рівнях місцевої влади за робочу силу, інші фактори виробництва 

та споживачів суспільних благ; 

- формування ефективної системи вирівнювання з метою стимулювання розвитку територій; 

- зростання компетенції та кваліфікації органів місцевого самоврядування в процесі вирішення питань щодо розвитку 

відповідних територій; 

- динамічність системи, здатність до експериментування та інновацій в наданні державних послуг; 

- вирівнювання владних повноважень на різних рівнях управління. 

Недоліками фінансової децентралізації є: 

- ускладення процесу перерозподілу фінансових ресурсів через бюджет та управління бюджетним процесом в цілому; 

- складність узгодження локальних потреб територіальних громад із макроекономічними потребами країни; 

- виникнення регіоналних фіскальних розбіжностей; 

- зниження централізованого бюджетного контролю над формуванням та ефективним розподілом бюджетних 

ресурсів; 

- обмеження централізованого вирівнювання дохідної та видаткової частин бюджетів територіальних громад. 

Використання переваг фінансової децентралізації вимагає забезпечення таких передумов:  

- достатньої автономності органів місцевого самоврядування у питаннях визначення розміру і структури видатків 

місцевих бюджетів;  

- чіткого розподілу видаткових зобов’язань між рівнями влади з врахуванням економіч них критеріїв;  

- достатнього адміністративного і фінансового потенціалу місцевих органів влади для належного виконання 

покладених на них функцій;  

- дієвих стимулів та механізмів відповідальності органів місцевого самоврядування для забезпечення ефективного 

надання суспільних благ [5]. 

В Україні фінансова децентралізація розпочалась з прийняттям змін Верховною Радою наприкінці грудня 2014 року 

до Бюджетного та Податкового кодексів України. Ці зміни забезпечили передачу органам місцевого самоврядування 

додаткових бюджетних повноважень і закріпили стабільні джерела доходів для їх реалізації. Органи місцевого 

самоврядування отримали повну бюджетну самостійність щодо наповнення своїх бюджетів та здійснення видаткових 

повноважень. Зросла кількість джерел формування дохідної бази місцевих бюджетів за рахунок передачі окремих доходів з 

державного бюджету.  

Систему тотального збалансування усіх місцевих бюджетів замінено системою горизонтального вирівнювання 

податкоспроможності територій залежно від рівня надходжень на одного жителя. Також запроваджено нові субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам – освітню та медичну з метою здійснення видатків на делеговані державою 

повноваження в галузях освіти та охорони здоров’я. Підвищено фіскальну незалежність органів місцевого самоврядування 

щодо місцевих податків та зборів, зокрема шляхом надання права самостійного визначення ставок податків та встановлення 

пільг з їх сплати.В результаті це призвело до суттєвого збільшення надходжень власних доходів місцевих бюджетів України. 

Позиції науковців щодо сутності фінансової децентралізації є неоднозначними. У загальному розумінні під 

фінансовою децентралізацією розуміють  процес розподілу функцій, фінансових ресурсів і відповідальності за їх 

використання між центральними і локальними рівнями управління. Фінансова децентралізація містить як переваги, так і 

певні загрози. Безумовною перевагою  фінансової децентралізації є краще забезпечення органами місцевого самоврядування 

потреб місцевого населення на локальному рівні. Саме фінансова децентралізація має забезпечувати стійкість місцевих 

бюджетів, прозорість та ефективність використання їх коштів та, відповідно, підвищувати рівень життя громади та 

населення країни в цілому. 
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ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЯК ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Дотримання та реалізація державної політики у сфері освіти України направлені на розвиток автономії закладів вищої 

освіти, підвищення якості освітніх послуг, гармонізації освітнього процесу, наукових досліджень та бізнесу, забезпечення 

академічної свободи учасників освітнього процесу. Реформування управління освітою, прагнення України увійти в єдиний 
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загальноєвропейський освітній простір,  інтернаціоналізація освітніх послуг змушує державу розбудовувати систему 

зовнішнього забезпечення якості освіти, а заклади вищої освіти – внутрішні системи забезпечення якості освіти.  

Основним інструментом державного регулювання освітньої діяльності та забезпечення якості освітніх послуг є 

система ліцензування та акредитації, що дозволяє контролювати дотримання ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності та надавати зовнішню оцінку якості освітніх послуг, зберігаючи повагу до автономії закладів вищої освіти. 

Проблеми та аспекти державного регулювання вищої освіти в Україні досліджували в своїх наукових роботах 

В.Кремінь, П.Курмаєв, О.Калініна, В.Луговий, Т.Фініков. Разом з тим в умовах інтернаціоналізації вищої освіти, її 

входження в європейський простір змушує здійснювати подальші дослідження практичних аспектів державного 

регулювання вищої освіти України. 

Починаючи з 2015 року в Україні відбувається безперервний процес удосконалення системи ліцензування освітньої 

діяльності. Прийнятий Закон України від 3 березня 2015 р. № 222 «Про ліцензування видів господарської діяльності» був 

розроблений на виконання Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 

2015 року № 5/2015. Зазначеною стратегією серед першочергових реформ передбачається дерегуляція господарської 

діяльності, що передбачає серед іншого скорочення кількості документів дозвільного характеру у сфері господарської 

діяльності та видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, скорочення кількості органів державного нагляду 

(контролю), забезпечення надання послуг для громадян та бізнесу в електронному вигляді [1]. Законом України «Про 

ліцензування видів господарської діяльності» регулюються суспільні відносини у сфері ліцензування видів господарської 

діяльності, визначається виключний перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, встановлюється 

уніфікований порядок їх ліцензування, нагляд і контроль у сфері ліцензування, а також відповідальність за порушення 

законодавства у сфері ліцензування видів господарської діяльності [2]. Освітня діяльність відноситься до господарської 

діяльності, яка ліцензується з урахуванням спеціальних законів у сфері освіти. 

На виконання вищезазначеного закону був розроблений та прийнятий спеціальний нормативний акт з питань 

ліцензування освітньої діяльності – постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження 

ліцензійних умов провадження освітньої діяльності», який став єдиним нормативно-правовим документом, положення якого 

встановлюють вичерпний перелік кадрових, організаційних, технологічних (матеріально-технічного, навчально-методичного 

та інформаційного забезпечення) вимог, обов’язкових для виконання  закладом освіти, та вичерпний перелік, зміст та форми 

документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії. У травні 2018 року постановою Кабінету Міністрів України від 

10 травня 2018 р. № 347 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187» були 

прийняті зміни та  викладені в новій редакції Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності. Зокрема, внесені зміни до 

переліку освітньої діяльності, що підлягають ліцензуванню, розширені та деталізовані технологічні вимоги до кадрового, 

матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення.  

В той же час процедура акредитації освітньої діяльності закладів вищої освіти залишається сталою та практичне не 

зміненою з 2001 року. Законом України «Про вищу освіту» передбачено, що саме Національне агентство з питань якості 

вищої освіти проводить акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, розробляє 

положення про акредитацію освітніх програм, формує критерії оцінки якості освітньої діяльності, акредитує незалежні 

установи оцінювання та забезпечення якості вищої освіти, веде їх реєстр [3]. Закон України від 5 вересня 2017 р. № 2145 

«Про освіту» ввів поняття  «інституційна акредитація», яке передбачає оцінювання якості освітньої діяльності закладу вищої 

освіти, що має здійснюватися також Національним агентством з питань якості вищої освіти у співпраці з національними та 

міжнародними експертами, а також міжнародними інституціями, що здійснюють діяльність у сфері забезпечення якості 

вищої освіти та визнані в Україні [4].  

Сформоване Національне агентство з питань якості вищої освіти не було спроможне розпочати свою роботу, що 

призвело до затримки розвитку реформ в процедурі акредитації освітньої діяльності закладів вищої освіти. Зволікання з 

початком роботи зазначеного агентства не дозволяє перейти до незалежного оцінювання якості надання освітніх послуг 

відповідно до загальноєвропейських принципів забезпечення якості вищої освіти, які закладені в Стандартах і рекомендаціях 

щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG), прийнятих у 2015 році.  

Сьогоднішній підхід до питання акредитації освітніх програм не сприяє розвитку відносин між закладами вищої 

освіти та представниками бізнесу, що призводить до відставання освітнього потенціалу від науково-технічного прогресу та 

робить неможливим підготовку фахівців, орієнтованих на сучасний інноваційно розвинутий ринок праці. Заклади освіти 

практично не розвивають співпрацю з зовнішніми стейкхолдерами (роботодавцями, випускниками тощо), яка є актуальною 

та необхідною особливо в тих галузях народного господарства, де відбувається швидке зростання темпів розвитку, швидкий 

інноваційний рух. Курмаєв П. в своїх дослідженнях зауважує, що в сучасних умовах науково-технічна сфера, сучасне 

інноваційне виробництво найчастіше стоїть осторонь від освітнього процесу. Власники інтелектуальних і матеріальних 

ресурсів функціонують ізольовано один від одного, що в свою чергу не сприяє структурним змінам в економіці України [5]. 

Контроль якості освітньої діяльності передбачає перевірку кількісних показників дотримання ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності (кадрове, матеріально-технічне, навчально-методичне та інформаційне забезпечення), в той час як аналіз 

якісних показників розвитку освітньої програми не здійснюється. Не вивчається думка здобувачів вищої освіти, випускників, 

роботодавців та інших стейкхолдерів про зміст та якість освітньої програми, якість викладання, відповідність науково-

технічному прогресу. Фактично відсутній вплив внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів на зміст освітніх програм та 

підготовку фахівців для потреб держави. 

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG) є основою для 

розбудови вищої освіти на національному і інституційному рівнях. Варто підтримати думку О. Калініної, що в основі 

управління якістю лежить модель управління, яка основана на філософії загального управління якістю, яка полягає в участі 

всього персоналу в удосконаленні якості та спрямована на досягнення довгострокового успіху шляхом задоволення вимог 

споживача. І саме інституційний рівень управління повинен стати ключовим в управлінні якістю вищої освіти, оскільки 

основна роль у контролі над інституційною діяльністю відводиться самим закладам вищої освіти, а показники якості, 
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принципи та процедури управління якістю є структурними компонентами системи управління якістю у закладі вищої освіти 

[6, с. 197-198]. 

Враховуючи вищевикладене, з метою здійснення повноцінного управління системою взаємопов’язаних важелів, що 

забезпечить з одного боку автономію закладів вищої освіти, з іншого дотримання національних та міжнародних стандартів  

якості освіти, розглядаючи ліцензування та акредитацію освітньої діяльності як один з аспектів державного регулювання 

якості освітніх послуг увага держави повинна зосередитися на: 

1. Прийнятті нормативно-правових документів, що забезпечить нові підходи до акредитації освітніх програм, чіткі 

критерії оцінки якості надання освітніх послуг та дозволить суспільним відносинам у сфері вищої освіти перейти на якісно 

новий рівень. 

2. Сприянні закладам вищої освіти в інституційній розбудові системи якості освіти, яка базується на Стандартах і 

рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG). 
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FISCAL DECENTRALIZATION, DISTRIBUTION OF EXPENDITURE  

AUTHORITY IN UKRAINE 
 

Proven efficiency of public expenditures contributes to namely expenditures decentralization. The efficiency of budget 

expenditures increases due to the fact that many types of public goods are better provided by local authorities - ascribable to 

competition between local communities, local authorities try to provide public goods, minimizing costs. The efficiency of budget 

revenues increases due to the fact that more concrete efforts are made in mobilizing their own revenues, in collecting taxes 

exclusively for the central authority. 

The most developed countries are decentralized states, so that fiscal decentralization associated with development, economic 

advancement, and more countries grant the model of own fiscal system, so that its optimal limits contribute to efficiency 

improvements.  

Instead, the further development of Ukraine in compliance with the values of an independent state requires the formation of 

effective local self-government based on authority distribution. Local authority’s distribution is the real ability of local authority 

bodies (LGA) to manage a substantial proportion of public affairs within their jurisdiction, under their own responsibility and in the 

interests of the local citizens. 

According to theory, the distribution of authorities and tasks in the vertical direction of public administration usually aims at 

achieving the main goals that define political stability, economic efficiency, equality and social justice, guaranteeing local authority 

that is, increasing the efficiency of administration sector as condition to meet the interests of citizens in various life support and public 

services. Local authority under the European Charter of local authority refers to the right and the real ability of local authorities to 

regulate and manage a large part of state affairs within the framework of the law under their responsibility and in the interests of the 

local citizens [1]. And the right is exercised in its special conditions of economic activity (economic, demographic, natural, climatic, 

cultural, historical, etc.). 

The fiscal autonomy of local authority consists in the right of territorial communities and their bodies to possess, to use and to 

dispose of the property. That is to W. Oates decentralization does not affect the rate of expenditures; at the point of efficiency, that is, 

along with launching decentralization, it is advisable to compare the social costs and benefits of providing local benefits. W. Oates 

concludes as follows: the benefits associated with the decentralization of public services are spatially limited. The benefits granting to 

consumers for private or public welfare, as well as diverse attitude to various public goods, and consumers’ response to “budgetary 

constraints” are flexible. If these restrictions are not satisfied, then, according to W. Oates, there is no basis for decentralization in 

terms of economic efficiency [8].  

The fiscal decentralization, like any other, has its positive and negative aspects, as well as issues of its application. The main 

advantage of decentralization is the most efficient provision of “guaranteed services” to local citizens by local authorities at local tier. 

In addition, promoting competition among local authorities allows inhabitants to choose the most appropriate public services as for 

their activities. 

Thus, the principles of the budgetary system introduces the pillar of subsidiarity and the principle of justice and impartiality, 

according to which the budgetary system of Ukraine is based on the pillars of fair and impartial distribution of social wealth between 
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citizens and territorial communities, the pillar of efficiency and effectiveness highlights that along with drafting and implementing 

budgets, budget process participants ensure quality of services provided by the public authorities. [2, Article 7, paragraph 9]  

The Budget Code of Ukraine also does not disclose the content to conform to distributing of authorities regarding services and 

approaches to its practical application. There is no clear definition of the competence of the oblast, district or rayon, which does not 

delegate or assign authority to all tiers of the managerial system of the state economy. Undoubtedly, the basis of economic and 

financial independence of the community is its property. Moreover, in the conditions of authority distribution, the most widespread 

forms of ownership are state and communal property. 

However, an essential bound that negatively affects the performance and financing of the functions of central and local 

authorities is the discrepancy between the rules of the Budget Code of Ukraine and the Law of Ukraine “On Local Authority in 

Ukraine”[3], [2]. 

Just like contradictions in the provisions of the Budget Code of Ukraine require to be addressed. Legislative issues affect the 

practical funding of goods and services provided to municipalities or local authorities. It is clear that over time, the demands of the 

population may change and appears a need for additional provision on additional public goods to inhabitants, so it is difficult to 

determine all items of expenditure, especially if they relate to the LGA initiative [9]. 

Obviously, the authority to provide public benefits (making decisions on their provision) and the funding of the corresponding 

expenditures belongs to the same authority tier, as it allows to clarify responsibility of the authorities for performing the pillars of 

providing specific public goods and services and the efficiency of the corresponding budget expenditures, as well as to ensure proper 

control of the work of the authorities at various tiers. 

For instance, The Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated April 1, 2014, No. 333-p “On Approval of the Concept 

of Reforming Local Authority and Territorial Organization of Power in Ukraine” outlines the prospects for fiscal decentralization 

reform in Ukraine. However, the assessment for the efficiency of centralization and decentralization ratio on the tax system remains 

out of the interests of tax reformers, which is that Concept has declarative features [4]. 

The Decrees of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated February 8, 2017, No. 142-r and May 24, 2017, No. 415-p “On 

Approval of the Strategy for Reforming the Public Finances Management System for 2017-2020” and “On Approval of the Action 

Plan for the Implementation of the Reform Strategy the system of Public Finance Management for 2017-2020” respectively, 

determine the prospects and expected results of the public finance management system reform for 2017-2020. The implementation of 

the Strategy aims to ensure a high level of transparency and accountability of all state institutions and allows citizens to directly 

control the planning and distribution of budgets, also outlines the Action Plan and sets deadlines for monitoring the implementation of 

the tasks, sources of funding and risks [4]. 

According to the Public Finance Performance Management (PEFA), report prepared by the World Bank in 2015, the 

predictability level of the state budget in Ukraine was lower than the average for the countries of Eastern Europe and Central Asia 

with a higher than average income level. The volume of income received compared to project in 2012 decreased by 4 percent, in 2013 

and 2014 - respectively by 7 and 10 percent. Significant differences are also observed between the project and actual expenditures for 

certain categories of functional and economic classification [5]. 

Budgetary and fiscal policies are unpredictable in the medium term. As a result, taxpayers do not know what taxes will be 

introduced in the short run, public institutions are not aware on funds available in the medium-term, and citizens do not know what 

requirements will be set to budget funds and what services they obtain.  

However, public issues, which must be resolved under their own responsibility, and those that will be performed on the 

instructions of the central authorities, should be determined by mutually agreed provisions of the Law “On Local Authority in Ukraine 

” and the Budget Code of Ukraine. Delegated authority requires the establishment of clear criteria for evaluating its implementation. 

The expansion of the budget powers of the LGA can take place with the development of civil society institutes, the “budget of 

participation”, lacking which it is impossible to ensure the control of the population by budget decisions of local authority bodies and 

the responsibility to their voters [3], [2]. 

In industrialized countries, the expenditure share should be 30-60% of all expenditures collected in that area. For example, 

expenditure share of subnational authority in Great Britain – 31,9%, Germany – 58,6%, in France – 31,1%, in Spain – 43,6%, in 

Sweden – 47,6%, in Denmark – 57,3%[6]. On the contrary, local authorities are regarded independent when forming their budgets, as 

in the structure of their expenditures, a considerable part (about 63%) is made up of expenditures on health care, education, social 

protection and social security of the population that all are financed by subventions, that is, in fact, determined by the decisions of the 

central authorities [7]. The high proportions of subventions in local budget expenditures testify that their distribution between state 

and local budgets requires to be reviewed.  

To sum up, the most important feature of fiscal decentralization is its optimality in terms of ensuring a balanced budget system 

in a unitary state.  Weighty provision for the autonomy of local authority is the implementation of the basic principle stipulated in the 

European Charter: a part of these resources makes up for local taxes and fees, which ratio, within the framework of the State Law, 

local authorities are authorized to determine on their own [1].   

Concluding, currently, the key requirement for the fiscal decentralization is its ability to ensure economic efficiency and social 

justice. Local authority takes on most of the practical issues related to economic reform, that is, independently implement the general 

provisions developed by the State, in accordance with the record of a particular territorial unit. 

Along with all the national peculiarities, the priority of local authority is the right of territorial units guaranteed by the state to 

independently solve general economic issues of local importance based on real funds and within the framework of adopted laws and 

general rules. The autonomy of local authorities is determined by statutory provisions, the availability of communal property, the 

independent formation and use of the budget, the direct spatial selectivity of the authorities by the population, and the accountability 

of these bodies to the population on the territorial unit. 
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ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОЇ СФЕРИ 
 

В Україні вже досить давно активно обговорюються проблемні моменти інвестиційного забезпечення розвитку 

окремих секторів національної економіки. Це пов’язано з необхідністю модернізації техніко-технологічної бази 

промислового виробництва, розбудови виробничої та невиробничої інфраструктури, впровадження перспективних форм 

активізації інноваційної діяльності, використання передового досвіду інформаційного забезпечення суспільного відтворення. 

Полеміка відбувається як щодо визначення пріоритетних форм інвестування (портфельні та прямі), так і щодо 

пріоритетності освоєння інвестиційних ресурсів, виходячи з їх походження (вітчизняні та закордонні).  

Значною суперечливістю підходів відзначаються проблеми формування сучасної моделі інвестиційного забезпечення 

розвитку природно-ресурсної сфери, особливо лісового господарства. Саме ця галузь відзначається інституціональними 

особливостями та відомчою специфікою, і традиційні для інших сфер діяльності форми та методи інвестиційного 

забезпечення тут не завжди можуть бути ефективними як з точки зору економічної вигоди, так і з точки зору збереження 

екологічної збалансованості лісоландшафтів.  

Лісогосподарський комплекс є одним із базових секторів економіки окремих економічних районів, в першу чергу 

Карпатського та Поліського, оскільки включає розгалужену мережу лісогосподарських підприємств, які здійснюють 

лісогосподарську діяльність та переробку деревини; значні лісові та лісовкриті площі; сприятливі природно-кліматичні 

умови для нарощення сировинних та несировинних якостей лісових біоценозів. На жаль складне фінансове становище 

переважної більшості державних лісогосподарських підприємств та несформованість приватного сектору у сфері лісового 

господарства не дають можливості повною мірою використати наявні резерви підвищення ефективності виробництва 

продукції лісового господарства, а також розширеного відтворення лісоресурсного потенціалу.  

Найбільш сприятливі передумови для нарощення інвестиційного потенціалу відтворення ресурсно-виробничої бази 

мають господарські одиниці лісогосподарських комплексів, які сформувалися в межах Поліського та Карпатського 

економічних районів. Державні лісогосподарські підприємства тут володіють значною лісосировинною базою, мають 

можливість активно займатися деревообробкою і внаслідок наявності власної сировини отримують значні конкурентні 

переваги над приватними підприємницькими структурами. 

Потужна лісосировинна база лісогосподарських підприємств Карпатського і Поліського економічних районів робить 

їх інвестиційно привабливими для вітчизняних та іноземних інвесторів, але наявність численних інституціональних 

обмежень унеможливлює залучення державними лісогосподарськими підприємствами значних обсягів інвестицій, 

необхідних для модернізації техніко-технологічної бази лісозаготівель і деревообробки. 

У вітчизняній науковій літературі, яка присвячена питанням інвестиційної діяльності лісогосподарських підприємств, 

розглядаються різноманітні механізми фінансування перспективних лісогосподарських проектів, пов’язаних як з 

відтворенням, відновленням і охороною лісів, так і з упровадженням сучасних способів комплексної переробки деревини, 

застосуванням безвідходних та маловідходних технологій, використанням у виробничому процесі енергоощадного 

устаткування.  

М. Римар та Г. Ільницька-Гикавчук одним з перспективних шляхів інвестування відтворення лісоресурсного 

потенціалу розглядають створення у структурі державного бюджету спеціального фонду, з якого будуть виділятися кошти на 

відтворення лісових ресурсів, будівництво лісових доріг, надання пільгових довгострокових кредитів на відтворення лісу, 

компенсацію частини відсотків банків по пільговому кредитуванню підприємств, надання дотацій тим підприємствам, які 

володіють неприбутковими лісами і не можуть покрити свої витрати за рахунок доходів [1]. 

І. Лицур проблеми інвестиційного забезпечення лісового господарства пов’язує з недосконалою фіскальною 

політикою. Автор наголошує, що саме від ступеня наукової обґрунтованості фіскального  регулювання залежить вплив 

держави на економіку та , зокрема , окрему галузь  – лісове господарство.  Цей  механізм  є о днією з форм державного 

регулюва ння  економіки, загальним напрям ом  управління  соціально - економічни ми процес ами , що відбуваються  в 

https://pefa.org/sites/default/files/UA-May16-PFMPR-Public-UA.pdf
https://pefa.org/sites/default/files/UA-May16-PFMPR-Public-UA.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/291691468774913337/pdf/330430JP0wbi37171.pdf
http://econweb.umd.edu/~oates/research/fiscalfederalism.pdf
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країні, і здійснюється шляхом застосування  бюджетних (державні видатки, субсидії, субвенції,  дотації, бюджетні позики) та 

подат кових (ставки  оподаткування, строки сплати податків, податковий  кредит, податкові канікули, податкові пільги) 

заходів  [2]. 

В Голян та О. Голуб вказують на необхідність суттєвих змін у сфері інвестування, податків та амортизації. На його 

думку, підвищення рівня технологічного забезпечення виробничих процесів на базі оновлення основних фондів необхідно 

ув’язати зі станом фінансових показників. Такі показники можуть служити загальним орієнтиром для потенційних 

інвесторів. Враховуючи помітну недостатність централізованого бюджетного фінансування, цей фактор є винятково 

важливим для здійснення хоча б мінімально необхідної модернізації основних виробничих фондів [3]. 

Підсумовуючи вказане вище, можна стверджувати про доцільність розробки принципово нових підходів до 

формування механізмів активізації інвестиційної діяльності у лісогосподарському виробництві шляхом виходу 

лісогосподарських підприємств на ринок фінансових послуг, адже на порядку денному і проблема вибору додаткових 

джерел інвестування, і оптимізація державного фінансування лісорозведення та лісовідновлення, і розробка підойм, які 

стимулюють модернізацію виробничо-технічної бази деревообробних підприємств. 

Варто з нових позицій сформулювати вихідні положення інвестиційної діяльності у лісогосподарському комплексі в 

умовах виходу лісогосподарських підприємств на ринок фінансових послуг, встановлення взаємозв’язків з різними 

категоріями фінансових посередників, визначення застави при емісії цінних паперів та вибору емітента. При цьому 

необхідно диференціювати підходи щодо виходу лісогосподарських підприємств на ринок фінансових послуг виходячи з їх 

організаційно-правової форми та форми власності.  

Вихід лісогосподарських підприємств на ринок фінансових послуг потребує використання інституціоналізація 

перспективних форм інвестиційного забезпечення реалізації проектів нарощення лісоресурсного потенціалу та 

впровадження сучасних технологій деревообробки на основі купівлі-продажу цінних паперів. Актуальність такого завдання 

посилюється через недостатність бюджетного фінансування лісовідновлювальних робіт, дефіцит інвестиційних ресурсів 

державних лісогосподарських підприємств, «викривлену» інвестиційну політику приватних деревообробних підприємств. 

Незважаючи на існуючі проблеми інвестиційного забезпечення лісогосподарських проектів та системні суперечності лісових 

відносин, інвестиційна діяльність лісогосподарських підприємств має базуватися на ряді фундаментальних принципів, які 

сприятимуть раціональному та невиснажливому лісокористуванню та комплексній переробці відходів лісосічного 

виробництва. 

На основі опрацювання існуючих підходів до формування набору принципів інвестиційної діяльності 

лісогосподарських підприємств в умовах їх виходу на ринок фінансових послуг сформульовано таку систему принципів: 

- цільовий характер використання інвестиційних ресурсів, отриманих внаслідок продажу цінних паперів; 

- диверсифікація джерел інвестування за рахунок формування портфелю цінних паперів (частина активів 

трансформується у боргові корпоративні зобов’язання, а інша частина – у дольові); 

- забезпечення невиснажливого безперервного комплексного використання сировинної та несировинної складових 

лісоресурсного  потенціалу; 

- узгодженість економічних (підвищення рівня прибутковості виробничо-господарської діяльності), екологічних 

(удосконалення породно-вікової структури лісового фонду) та соціальних цілей інвестування (створення нових робочих 

місць внаслідок збільшення питомої ваги продукції з високою часткою доданої вартості); 

-  державна підтримка і сприяння інвестуванню лісогосподарських проектів шляхом випуску цінних паперів. 

Передувати розробці заходів щодо формування інституціональних передумов виходу лісогосподарських підприємств 

на ринок фінансових послуг, що дозволить сприяти нарощенню обсягів портфельних інвестицій та перепрограмувати 

інвестиційну діяльність вітчизняних лісогосподарських підприємств, має виявлення еколого-економічних факторів, які 

вирішальною мірою впливають на інвестиційну діяльність суб’єктів лісогосподарського підприємництва, адже сировинна 

база та техніко-технологічний рівень лісогосподарського та деревообробного виробництва визначають можливості щодо 

випуску боргових та дольових цінних паперів. 

До основних еколого-економічних факторів, які впливають на інвестиційну діяльність лісогосподарських підприємств 

на ринку фінансових послуг, відносять: 

1. Рівень забезпеченості лісогосподарських підприємств сировинною базою. 

2. Рівень моральної і фізичної спрацьованості активної та пасивної частини основних фондів. 

3. Висока ресурсомісткість лісозаготівельного та деревообробного виробництва, не комплексне використання 

ліквідної та неліквідної деревини, в результаті чого утворюються значні обсяги відходів. 

4. Складність умов експлуатації і доступності лісосічного фонду. 

5. Значна залежність від антропогенних, природних та інших факторів ведення лісогосподарського виробництва та 

наявність сучасних об’єктів лісогосподарської та лісоохоронної інфраструктури. 

6. Тривалий термін лісовирощування, що передбачає значний термін окупності інвестицій, що визначає також рівень 

доходності цінних паперів, які випускаються лісогосподарськими підприємствами. 

7. Нерозвиненість інфраструктури рину фінансових послуг та нерозвиненість даного ринку в багатолісних районах. 

Перераховані фактори призводять до того, що лісогосподарські підприємства (постійні лісокористувачі) є мало 

привабливими для інвесторів, які бажають отримати швидку віддачу від вкладеного капіталу, тому проблеми активізації 

інвестування в лісовому господарстві за рахунок інструментів ринку фінансових послуг та оцінка ефективності портфельних 

інвестицій є надзвичайно актуальними. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ В УМОВАХ  

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ДОСВІД США 
 

Система фінансування освітньої сфери США побудована на засадах децентралізації, тому доцільно приділити увагу 

вивченню досвіду цієї країни з метою впровадження найкращих практик у вітчизняну систему. Фінансування освіти у США 

є одним із пріоритетних напрямів, якому приділяється найбільше уваги і статті витрат є захищеними. Такий підхід 

забезпечив високий рівень матеріально-технічного забезпечення шкіл, активне впровадження інноваційних форм навчання 

та різноманітних інтерактивних методик.  

Як зазначає Ден Ю. Девідсон, керівник центру досліджень та почесний президент Американських рад з міжнародної 

освіти, ключовими напрямами розвитку освітньо-наукової сфери у США у сучасних умовах є: 

- активне вивчення іноземних мов, а також рідної для тих, хто нею не володіє (19,5 % учнів володіють іноземною 

мовою, 20 % розмовляє іншою мовою, у 4 штатах більшість населення неангломовне); 

- формування комунікативних навичок та взаємодії; 

- глибоке освоєння інформаційних технологій, включаючи фізику; 

- формування вмінь вирішувати життєві реальні завдання, що базуються на прийнятті творчих рішень; 

- освіта повинна враховувати, що ринок досить швидко змінюється (у 2015 році у порівнянні з 2010 на ринок 

продукції оновився на 20 %), а, відповідно, і професії, а також необхідні компетентності працівників. Тому навчання 

повинно бути безперервним, міждисциплінарним, адаптивним; 

- робиться акцент на прикладних дисциплінах (частка зросла на 35 %, тоді як теоретичні зменшилися на 23 %). 

Зважаючи на те, що виділені напрями є актуальними і для України, то можемо припустити, що вирішення однакових 

задач потребує залучення однакових ресурсів. Що підтверджує актуальність та можливість імплементації елементів системи 

фінансування освітньої сфери США у вітчизняну практику. 

Отже, фінансування шкіл у США здійснюється з: 

- федерального бюджету; 

- місцевого бюджету; 

- за рахунок грантових коштів; 

- коштів підприємств.  

Із загальної суми, яка виділяється на школи, 40 % надходить із бюджету штату (State) (джерело формування – податок 

на продаж (6 %) (ПДВ), % від збору за реєстрацію автомобіля і видачу номерних знаків, за встановлення будинків-трейлерів, 

лісів штату). 

48 % фінансується з бюджету шкільного округу (Local) і джерелом надходжень є податок на нерухомість. Податок на 

нерухомість у США сплачують абсолютно всі, незалежно від кількості та площі майна, яким володіють. Є тільки пільга на 

перше майно у розмірі 30 %, але вона не стосується відрахувань, які йдуть на школу. Щоб зрозуміти краще, як формується 

фонд фінансування шкіл із податку на нерухомість, варто акцентувати увагу на процедурі його стягнення. Отже, у жовтні 

усе населення отримує квитанції із розрахунком розміру податку на нерухомість, який необхідно сплатити. Податок 

розраховується на основі оціночної вартості майна, а не ринкової (остання може бути у два чи більше разів більшою). З 

кожної тисячі оціночної вартості майна стягується певна кількість доларів, яку було визначено в окрузі. У квитанції 

розписано, яка сума зі сплаченого податку піде на фінансування шкіл штату, шкіл округу, місцеві бібліотеки, 

водовідведення. Також зазначено, як може змінитися податок, якщо будуть внесені зміни до бюджету (у сторону 

збільшення). При цьому, якщо податок буде сплачено у листопаді, то платник отримає знижку у розмірі 4 %, грудні – 3 %, 

січні – 2 % і лютому – 1%. Крайній термін сплати податку – це березень. 

12 % витрат на школи фінансується від департаментів за професійним спрямуванням (Federal). У більшості випадків, 

це фінансування магнітних програм або програм професійної підготовки, які проводяться у школах, починаючи з молодших 

класів. Тому таке фінансування надходить від профільних міністерств (департаментів), як наприклад  департаменту праці, 

ветеранів, оборони, сільського господарства тощо. 

Як додаткові джерела фінансування шкіл є залучення грантових коштів а також коштів місцевих підприємств, які у 

більшості випадків, спрямовуються на програми професійної підготовки. Також на фінансування шкіл спрямовується 26,9 % 

від загальної виручки від продажу лотерей. Для окремих шкіл можливе збільшення обсягів фінансування за рахунок програм 

заохочення, але це можливо тільки за умов отримання високого рейтингу чи його підтвердження декілька років поспіль.  

Обсяг фінансування розраховується так, щоб на кожного учня в окрузі припадала однакова сума. У 2017-2018 роках 

вона становила 7940,51 $ на одного учня [1-3]. 

На розмір фінансування мають вплив такі чинники: 

- кількість учнів; 

- складність програми підготовки; 

- рейтинг школи. 
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Формула для розрахунку обсягів фінансування школи має наступний вигляд: 

 

Обсяг фінансування = Weighted FTE * Cost per unit * District Cost Differential - Tuition Revenue,          (1) 

 

де Weighted FTE – кількість стандартних (еталонних) учнів за попередні 3 роки; 

Cost per unit – витрати на навчання еталонного учня; 

District Cost Differential – коефіцієнт диференціації фінансування навчання в окрузі; 

Tuition Revenue – кошти, які сплачують батьки. 

 

При цьому Weighted FTE розраховується як добуток кількості стандартних (еталонних) учнів (Total FTE), визначених 

на основі даних за попередні три роки, та коефіцієнта, що враховує складність програми (залежить від кількості практичних 

занять; максимальної кількості учнів, які можуть займатися одночасно; необхідного матеріально-технічного забезпечення): 

 

Weighted FTE = Total FTE (3 last years) * Cost Factor Weight,                                          (22) 

 

де Cost Factor Weight – коефіцієнт, який враховує складність програми (рис. 1).  

 
Рис. 1. Величина Cost Factor Weight у штаті Флорида (США) [4] 

Total FTE визначається шляхом ділення загальної кількості академічних годин на стандартний обсяг навчальної 

програми (для PRE K – Grade 3(початкова школа) – 720 годин, Grade 4 – Grade 12 (середня, вища школа) – 900 годин) : 

 

Total FTE = Total Instruction Hour / 900 (720).                                                         (3) 

 

Cost per unit визначається із величини бюджету на фінансування шкіл на наступний рік. 

District Cost Differential визначається у кожному окрузі окремо шкільною радою та враховує рівень життя населення, 

вартість проживання тощо. 

Рейтинг шкіл визначається за результатами іспитів учнів. Якщо рейтинг школи високий (A, B чи вона підтверджує 

свій рівень), то надається додаткове фінансування (орієнтовно додатково 100 доларів на одного учня). Цією сумою 

розпоряджаються на розсуд працівників цієї школи (у більшості випадків, це премії вчителям + 3% у резерв школи). Якщо 

школа отримує низьку оцінку (D, E), то подальші два роки проводять детальний її моніторинг і якщо ситуація не змінюється, 

школу можуть закрити.  

Потім кожен виділений долар на школу розподіляється наступним чином: 10 центів йде на утримання приміщень; 7 

центів – бібліотека, матеріали, навчання персоналу; 6 центів – адміністративні витрати; 77 центів – на транспортування, 

навчання. 

Тобто, як показує практика, така система фінансування є ефективною та заслуговує на увагу зі сторони вітчизняних 

законодавців та представників територіальних громад. І вона досить вдало враховує принципи децентралізації. 
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ІННОВАЦІЇ В ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ 
 

Туризм – це перспективна галузь національної економіки, оскільки туристична діяльність впливає на розвиток країни, 

сприяє створенню нових робочих місць, є джерелом валютних надходжень до бюджету та розширення міжнародних 

контактів. 

Розвиток сучасного туризму залежить від розробки і впровадження інноваційних технологій, спрямованих на 

вдосконалення обслуговування клієнтів і розширення сервісних туристичних можливостей.  

Специфіка інноваційної діяльності в туризмі визначається [1, с. 51]:  

1) використанням передових інформаційних технологій у наданні традиційних транспортних, готельних та інших 

послуг;  

2) наповненням новими властивостями традиційних послуг та впровадженням нових послуг;  

3) освоєнням нових туристичних ресурсів;  

4) використанням сучасних форм організаційно-управлінської діяльності у сфері виробництва і споживання 

традиційних туристичних послуг;  

5) виявленням і використанням нових ринків збуту туристичних послуг і товарів.  

Важливий вплив на формування інновацій в туризмі мають:  

- нововведення міжнародних організацій;  

- правила економічних взаємовідносин;  

- нові форми співпраці;  

- рішення, прийняті міжнародними та регіональними туристичними організаціями;  

- нові знання про туристичні ресурси в різних куточках світу;  

- державні закони та правові акти, які визначають економічні і політичні принципи функціонування туристичних 

підприємств;  

- розробка державних концепцій розвитку туризму;  

- прийняття нових нормативно – правових актів з соціально – економічних питань. 

В Україні до основних негативних чинників, що перешкоджають впровадженню інновацій в туризмі відносяться такі:  

- відсутність власних джерел фінансування;  

- високий економічний ризик;  

- висока політична та економічна нестабільність;  

- низькі доходи населення; 

- низька ступінь інтегрованості туризму в світову господарську систему;  

- зменшення попиту на туристичний продукт;  

- неочікувані події: політичні і економічні кризи, екологічні та техногенні катастрофи, терористичні акти та ін. 

Сьогодні розрізняють такі види інновацій в туризмі [2, с. 40]: 

1. продуктові інновації:  

- створення нових туристичних продуктів і послуг;  

- удосконалення споживчих властивостей вже існуючих туристичних продуктів і послуг;  

- освоєння нових туристично-рекреаційних територій;  

- залучення нових видів туристично-рекреаційних ресурсів;  

- освоєння нових видів туризму;  

- освоєння нових туристичних напрямів і маршрутів; 

2. технологічні інновації:  

- використання інформаційних і комунікаційних технології туристичному бізнесі;  

- використання нової техніки та технологій при наданні традиційних туристичних послуг;  

- розробка нових видів матеріально-технічною забезпечення туристичного обслуговування;  

- підвищення якості туристичних послуг;  

- впровадження нових форм обліку та звітності туристичних підприємств;  

- нововведення в системі транспортного обслуговування туристів;  

3. маркетингові інновації:  

- освоєння нових сегментів туристичною ринку;  

- розробка новітніх моделей позиціонування і рекламування туристичного продукту;  

- розробка новітніх моделей позиціонування і рекламування і туристично-рекреаційних територій; 

4. організаційно-управлінські інновації:  

- нові методи і форм управління суб'єктами туристично-рекреаційної діяльності;  

- впровадження нових інноваційних форм організації туристичної діяльності та територіальної організації діяльності 

туристичних підприємств;  

- удосконалення державною та регіонального управління туристичною індустрією;  

- удосконалення інформаційного забезпечення туристичної пильності; 

5. сервісні інновації:  
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- впровадження передових методів навчання, підготовки та перепідготовки працівників туристичною бізнесу;  

- розробка Інноваційних моделей розміщення трудових ресурсів в туризмі;  

- розробка інноваційних моделей сервісною обслуговування туристів, враховуючи культуру та звичаї туристично-

рекреаційних зон. 

Особливістю розвитку інноваційної діяльності в туризмі є створення нового або зміна існуючого продукту, 

вдосконалення транспортних, готельних та інших послуг, освоєння нових ринків, впровадження передових інформаційних і 

телекомунікаційних технологій і сучасних форм організаційно-управлінської діяльності. 

В 2017 році в Україні ухвалено Стратегію розвитку туризму та курортів на період до 2026 року [5], яка визначає 

напрями державної політики у сфері туризму  за напрямками: забезпечення безпеки туристів та захист їх законних прав та 

інтересів, імплементація законодавства ЄС у сфері туризму, забезпечення комплексного розвитку територій, зокрема 

створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розбудову туристичної інфраструктури, удосконалення системи 

професійної підготовки фахівців сфери туризму, формування та просування позитивного іміджу України, як країни 

привабливої для туризму. Реалізація Стратегії неможлива без впровадження інновацій, тому важливого значення набувають 

питання оцінювання інноваційної активності підприємств у туризмі.  
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ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЯКІСТЬ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ» 
 

Євроінтеграція України до світового об'єднання встановлює новітні вимоги щодо роботи українських підприємств із 

забезпечення відповідної якості продукції. Гармонізація та запровадження в Україні світових стандартів ISO серії 9000 

орієнтована на побудову системи управління якістю як сукупності процесів і управління ними. Готельне господарство 

розвивається швидкими темпами та інвестується як принципово важлива галузь індустрії туризму та національного 

господарства України, яка здатна приносити значний прибуток та інтенсивно сприяти економічному розвитку суспільства. 

Зростання якості послуг має вагоме значення для готельного підприємства, споживача та української економіки загалом. 

Надання якісних послуг споживачам сприяє зростанню обсягу їх реалізації, рентабельності підприємства, збільшується 

престиж готелю. Споживання послуг найкращої якості та більшої споживчої вартості значно зменшує поточні витрати 

споживачів та повніше забезпечує задоволення їх вимог. Звідси випливає необхідність постійної, цілеспрямованої, клопіткої 

роботи готельних підприємств щодо поліпшення якості послуг. 

Стан справ в області управління якістю для підприємств України знаходиться далеко не в задовільному стані. Розвиток 

експортних відносин показав, що продукція наших підприємств є неконкурентоспроможною на міжнародному ринку саме по якості. І 

тому набуває великого значення проблема розробки та впровадження найефективніших методів забезпечення якості продукції. 

Дослідженню проблем підвищення ефективності управління якістю послуг присвятили свої роботи як вітчизняні 

науковці, так і зарубіжні вчені. Ними продемонстровано глибокий і всебічний підхід до визначення поняття якості, 

досліджені організаційні аспекти створення систем управління якістю продукції та запропоновані різноманітні методики 

оцінки рівнів її якості. Водночас недостатньо висвітленими залишаються підходи до вивчення поняття "якість готельних 

послуг". 

Дослідимо основні підходи вітчизняних і зарубіжних науковців до трактування поняття "якість готельних послуг". 

Сьогодні готельний бізнес України є однією з найбільш динамічних і пріоритетних сфер економічної діяльності. 

Підприємства готельного бізнесу перебувають у постійній конкурентній боротьбі за сегментацію ринку; за пошук нових та за 

утримання постійних споживачів їх послуг, а основним фактором конкурентоспроможності підприємств готельного бізнесу є якість 

готельних послуг. Поняття якість у широкому розумінні є універсальною філософською категорією, яка охоплює як явища 

зовнішнього світу, так і свідомість людини. Для того, щоб визначити зміст поняття «якість готельних послуг», необхідно 

дослідити сутність складових цієї категорії, зокрема: «якість» та «послуга». Розглянемо підходи до визначення поняття 

«якість», якими оперують вітчизняні та зарубіжні науковці (табл. 1).  

Виходячи з даних табл. 1, видно, що з точки зору філософії якість – це одна з основоположних категорій, яка визначає 

наше життя та його основу для успішного розвитку людини та суспільства; з точки зору економіки – ступінь придатності 

послуг, які мають задовольняти потреби людини. Звідси ми виходимо на загальний підхід якості, основна мета і завдання 

якої – задовольняти потреби людини та робити послуги кращими. 

Виникнення послуги як економічної категорії і як виду діяльності пов’язано з періодом, коли людина почала 

обмінюватися результатами праці, коли склались виробничі відносини та ін. Найбільшого розповсюдження отримало 

формулювання послуги як економічної категорії. Підходи до визначення поняття «послуга» (табл. 2).  

 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%86$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669301
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669301
http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSUNU_2016_3_12.%202
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Таблиця 1 

Узагальнення дослідження сутності категорії «якість» 

№ 

з/п 
Трактування категорії Джерело 

1. 
як філософська категорія – одна з основоположних категорій, що визначає спосіб життя, 

соціальну та економічну основу для успішного розвитку людини та суспільства 

[1, с. 11] 

2. 
як економічна категорія – сукупність властивостей продукції, послуг, що зумовлюють 

ступінь їх придатності задовольняти потреби людини відповідно до свого призначення 

[1, с. 11] 

3. найважливіший складовий елемент конкурентоспроможності продукції, послуг [1, с. 30] 

4. відповідність наданих послуг очікуваним або встановленим стандартам [2, с. 265] 

5. 

сукупність властивостей і характеристик послуг, здатних задовольняти обумовлені або 

передбачувані потреби споживачів 

[3, с. 135] 

 

Таблиця 2 

Узагальнення дослідження сутності категорії «послуга» 

№ 

з/п 
Трактування категорії Джерело 

1. 
особлива споживча вартість процесу праці, виражена в корисному ефекті, що задовольняє 

потреби людини, колективу й суспільства [4, с. 107] 

2. 
зміна в стані інституціональної одиниці, що відбулась в результаті дій і на основі взаємної 

угоди з іншою інституціональною одиницею [5, с. 55] 

3. 
будь-яка діяльність або благо, яке одна сторона може запропонувати іншій, але послуга за 

своєю природою є невідчутною та не спричиняє передавання власності [6, с. 748] 

4. невідчутна дія та діяльність, що повинна мати кінцевий відчутний результат [7, с. 129] 

5. 

особливий товар, специфічними ознаками якого є: невидимість, невідчутність, переважно 

нематеріальний характер; нерозривність виробництва та споживання послуги; необхідність 

і змінність якості; нездатність послуг до збереження, складування з можливістю продажу в 

майбутньому [8, с. 94] 

 

У табл. 2. згруповано основні визначення поняття «послуга» та зроблено такий висновок, що послуга – це дія, 

результат якої споживається в процесі її надання в конкретний час і в конкретному місці. Тобто поняття «якість» і «послуга» 

мають багато спільного та доповнюють одне одного і звідси випливає нове поняття – «якість послуг» або тотожне поняття – 

«якість обслуговування» (табл. 3). 

Таблиця 3  

Підходи до визначення поняття «якість послуг» 

№ 

з/п 
Визначення Джерело 

1. відповідність наданих послуг очікуваним або встановленим стандартам. [6, с. 28] 

2. 
сукупність властивостей і характеристик послуг, здатних задовольняти обумовлені або 

передбачувані потреби споживачів 

[9, с. 196] 

3. 
сукупність властивостей і ступеня корисності послуг, що зумовлює здатність 

якнайповніше задовольняти потреби туристів 

[10, с. 78] 

4. 
комплексна категорія, один з найважливіших показників ефективності функціонування 

готельних підприємств, об'єкт аналізу, планування і управління 

[9, с. 197] 

 

З табл. 3. видно, що «якість послуг» і «якість обслуговування» – це співставні і тотожні поняття. 

Виходячи з проведеного дослідження щодо підходів вітчизняних і зарубіжних науковців до трактування поняття 

«якість готельних послуг», можна зробити висновок, що якість послуг – це сукупність властивостей і характеристик послуг, 

здатних задовольняти обумовлені або передбачувані потреби споживачів. Тобто головна мета – це задовольнити всі потреби 

споживачів, щоб вони залишились задоволеними даним сервісом обслуговування. Таким чином, досліджено основні поняття 

у сфері якості послуг, шляхом виокремлення із загального поняття окремі складові цієї категорії: «якість» та «послуга». Вважаємо, 

що дане дослідження не є повним без врахування нормативно-правових документів у даній сфері. Тому, перспективами подальших 

розвідок у даному напрямку буде дослідження ДСТУ та державні класифікатори, які регулюють якість готельних послуг в Україні. 
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СВЗЯО ─ КЛЮЧОВА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ЗАДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РЕФОРМИ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ 
 

Метою політики у сфері децентралізації є відхід від централізованої моделі управління в державі, забезпечення 

спроможності місцевого самоврядування та побудова ефективної системи територіальної організації влади в Україні, 

реалізація у повній мірі положень Європейської хартії місцевого самоврядування [1], принципів субсидіарності, повсюдності 

і фінансової самодостатності місцевого самоврядування. [2] 

Звернувшись до аналітичного звіту інституту стратегічних досліджень «Нова Україна» «Децентралізація влади та 

реформа місцевого самоврядування в Україні» [3], можемо зробити висновок, що для забезпечення реалізації завдань, 

поставлених перед органами місцевого самоврядування, необхідно забезпечити підготовку висококваліфікованих кадрів для 

всіх рівнів та сфер їх відповідальності. Це рівні місцевого самоврядування регіонів, районів та громад; сфери 

відповідальності охоплюють усі види життєдіяльності громади: транспорт, житлово-комунальні послуги, інфраструктуру, 

освіту, культуру, медицину, громадську безпеку, інші тощо. 

Національний університет водного господарства та природокористування (НУВГП) активно залучений до процесу 

підготовки кадрів в умовах нових викликів, адже тут надаються освітні послуги за багатьма затребуваними спеціальностями 

для забезпечення продуктивної діяльності об’єднаних громад. 

Розуміючи важливість покладених на університет завдань щодо підготовки кадрів, питання надання якісних освітніх 

послуг та відповідної організації освітнього процесу є пріоритетним для НУВГП. Ключовим моментом   у забезпеченні 

якості навчання є впровадження в освітній процес системи внутрішнього забезпечення якості освіти (СВЗЯО). 

СВЗЯО передбачає здійснення певних процедур та заходів відповідно до ст. 16, п.2 ЗУ «Про вищу освіту» [4]. Для 

налагодження роботи внутрішніх систем забезпечення якості в університеті, було проведено дослідження щодо визначення 

труднощів  (внутрішні чинники) та перешкод (зовнішні чинники), що могли стати або стають на заваді впровадження 

СВЗЯО. Отже, до внутрішніх факторів впливу належать: 

 нерозуміння, відсутність мотивації та опір працівників університету щодо запровадження СВЗЯО; 

 заперечення певної частини науково-педагогічних працівників щодо проведення оцінювання їх діяльності 

здобувачами вищої освіти; 

 певне нерозуміння та небажання визнавати здобувачів вищої освіти рівноправними учасниками освітнього 

процесу; 

 нерозуміння та небажання на рівні інститутів та кафедр використовувати принципи автономії; 

 певне небажання здобувачів вищої освіти брати активну участь у прийнятті рішень щодо організації освітнього 

процесу; 

 відсутність досвіду напрацювання механізмів співпраці із стейкхолдерами, особливо, зовнішніми; 

 відсутність досвіду прийняття рішень на основі опитування (анкетування) стейкхолдерів; 

 відсутність дієвих важелів нематеріальної мотивації  науково-педагогічних працівників. 

Зовнішні перешкоди можна класифікувати наступним чином: 

 відсутність законодавчо-нормативного закріплення запровадження ESG-2015 [5] в Україні. 

 не сформоване та не працює НАЗЯВО; 

 відсутність затверджених критеріїв та процедур акредитації освітніх програм на основі ESG-2015; 

 низький рівень розуміння роботодавцями можливої їх участі у розробці та удосконаленні освітніх програм; 

 відсутність у частини здобувачів вищої освіти мотивації до отримання якісних освітніх послуг; 

 немає чітких процедур реалізації законодавчої бази щодо програм «подвійний - спільний» диплом та інших 

програм мобільності викладачів і студентів; 

 небажання випускників надавати інформацію про своє працевлаштування, робоче місце, рівень оплати 

праці; 

 зниження якості шкільної освіти. 

Важливим моментом дослідження стало встановлення потреби науково-педагогічних працівників у науково-

методичній допомозі щодо питання впровадження СВЗЯО.  Наразі сформовані потреби, а саме: 

 підготовка недостатньої кількості експертів із якості освіти в університеті. Для вирішення проблеми відділом 

якості НУВГП було запроваджено навчання координаторів забезпечення якості у вигляді семінарів-тренінгів. Слухачам була 

надана нормативно-правова та роз’яснювальна інформація щодо впровадження СВЗЯО в університеті, та апробовані методи 

роботи координаторів забезпечення якості із учасниками освітнього процесу, а також впливу їх роботи на підготовку кадрів 

та соціальні процеси у НУВГП; 
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 створення постійно діючого інформаційного порталу (панелі) щодо запровадження СВЗЯО на сайті МОН 

України; 

 розробки методичних рекомендацій щодо етапів запровадження та розвитку СВЗЯО на рівні МОН або 

Національного агентства якості освіти. 

Для активізації процесів щодо підготовки кадрів в умовах децентралізації влади та сприяння роботі об’єднаних 

територіальних громад, необхідна підготовка висококваліфікованих фахівців, які мають змогу навчатися у НУВГП, та 

інтегрування навчальних  програм відповідно до ESG- 2015 [5]. Відповідно, на рівні університету було  надано пропозиції до  

МОН України щодо вдосконалення нормативно-правової бази стосовно питань забезпечення якості вищої освіти, 

сформовані у чіткі меседжі: 

 унормувати у Законі України «Про вищу освіту» положення ESG-2015; 

 затвердити критерії, вимоги та процедури до акредитації освітніх програм на основі ESG- 2015; 

 напрацювати нормативно-правове забезпечення щодо дуальної форми навчання у вищій освіті; 

 чіткіше унормувати програми «подвійний - спільний» диплом. 

Підготовки кадрів у НУВГП – це процес, що тісно пов’язаний із європейським простором вищої освіти. Формування 

цілей та напрямів розвитку університету корелюється як із національним законодавством, так із ключовими документами 

Європейського Союзу, зокрема Паризьким Комюніке [6]. 

У Паризькому Комюніке, підписаному 25 травня 2018 року, через двадцять років після підписання Сорбонської 

декларації, відзначається прогрес, якого було досягнуто у розбудові Європейського простору вищої освіти за останні два 

десятиліття. Європейський простір вищої освіти (ЄПВО), в якому цілі та політики узгоджуються на європейському рівні, а 

потім запроваджуються в національних освітніх системах і закладах вищої освіти. Це простір, де уряди, заклади вищої освіти 

і стейкхолдери разом формують ландшафт вищої освіти; що демонструє, чого можуть досягти спільні зусилля й постійний 

діалог між урядами та сферою вищої освіти.  

Забезпечення якості є ключовим у розвитку взаємної довіри, а також підвищенні мобільності та справедливого 

визнання кваліфікацій і періодів навчання в усьому ЄПВО. Таким чином, ми визнаємо прогрес, якого було досягнуто в 

запровадженні «Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» у національні 

та інституційні практики більшості країн, і ми зобов’язуємось усунути перешкоди, що залишаються, щодо їх запровадження 

у національних законодавствах і правилах [6]. 

Системне запровадження внутрішньої системи якості освіти в НУВГП та залучення усіх методів та важелів впливу 

для її реалізації на усіх рівнях: від університетського до державного, сприятиме якісній та сучасній підготовці кадрів для 

різних галузей та сфер діяльності, відтак, і задля проведення реформи децентралізації. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НОВИХ ВИДІВ ТУРИЗМУ В РІВНЕНСЬКОМУ ПОЛІССІ 
 

Дослідженню проблемних питань соціально-економічного розвитку регіонів, аналізу показників, які його 

характеризують, присвятили свої праці такі вчені: З.В.Герасимчук, М.І.Долішній, С.І.Дорогунцов, О.І.Шаблій, Л.М.Зайцева, 

С.М.Злупко, В.С.Кравців, В.І.Павлов, Р.І.Тринько, О.Л.Фіщук, О.І.Фурдичко та інші. Науково-методичні, організаційні, 

політичні, правові та економічні аспекти управління та їх практичне застосування у системі державного регулювання 

економіки та управління національним господарством на регіональному рівні висвітлено у працях таких вітчизняних вчених, 

як П.В.Круш, О.О.Кожемяченко, В.Б.Авер’янов, Д.М.Стеченко, І.В.Запоточний, В.І.Захарченко, М.А.Козоріз, А.О.Устенко, 

Б.А.Гаєвський, Г.С.Одінцова, М.Н.Бідняк, В.Т.Жигалов, Л.М.Шимановська та інші. Багато авторів відзначають, що практика 

формування та реалізації регіональної політики України на сучасному етапі є недостатньо ефективною і характеризується 

відсутністю єдиної методики оцінки соціально-економічного розвитку регіонів та всебічної інформації про процеси, що в 

них відбуваються.  

У наш час в Україні набувають популярності нові, маловідомі та нерозрекламовані види туризму. Це, в першу чергу, 

сільський зелений туризм, екотуризм, кінні подорожі, рафтінг, дайвінг, сноубординг, пригодницький, фестивально-

концертний, промисловий (індустріальний). Маючи сприятливі умови для розвитку цих видів туризму та провівши 
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відповідну пропаганду, наша держава та місцеві регіональні адміністрації мають можливість значно поповнити бюджети за 

рахунок населення середнього класу, які є основними споживачами даних послуг. 

Cпецифіка використання, умови та стан освоєння туристично-рекреаційного потенціалу, принципи функціонування 

підприємств туристичного комплексу, організація їх діяльності у ринкових умовах, класифікація форм і видів туристично-

рекреаційної діяльності, світовий досвід її організації висвітлені у наукових працях таких вітчизняних і зарубіжних учених 

як, К.Борисова, Дж.Боузна, А.Гели, Б.Данилишина, М.Долішнього, О.Бейдика, В.Євдокименка, Ф.Котлера, В.Кравціва, 

О.Кузьміна, Дж.Майкенза, В.Мацоли, В.Мікловди, Н.Недашківської, М.Нудельмана, В.Павлова, Г.Папіряна, М.Пітюлича, 

В.Сеніна, С.Харічкова, О.Шаблія та інших. Методологія розробки і реалізації державної та регіональної політики розвитку 

рекреації та туризму знайшла відображення у дослідженнях М.Долішнього, В.Євдокименка, В.Кравціва, М.Габреля, 

Л.Гринів, П.Жука, С.Трохимчука, В.Мацоли та інших. 

Аналіз існуючих визначень поняття "туризм" схиляє до висновку, що переважна більшість авторів визначає туризм 

тільки з точки зору споживача, тобто туризм як подорож з певною метою. На наш погляд, необхідно розглядати туризм і з 

точки зору виробника як сфери виробництва і реалізації туристичних послуг і товарів різними організаціями, які володіють 

туристичними ресурсами. Ми пропонуємо наступне визначення поняття "туризм" – це специфічна галузь економіки, 

діяльність туристичних підприємств, що включає, надання комплексу туристичних послуг і продажу туристичних товарів з 

метою задоволення потреб людини, що виникають в період її подорожі (поїздки).  

Специфіка сфери туризму як галузі національної економіки полягає в тому, що її продуктом є право на споживання 

певного роду послуг, тоді як самі послуги створюються в інших галузях економіки. На мікрорівні якісна специфіка туризму, 

що визначає особливості підприємницької діяльності в цій сфері, проявляється в унікальному характері взаємодії суб'єкта і 

об'єкту туристичної діяльності на основі реалізації туристичних технологій, причому об'єктом туризму є не товар (як в 

традиційних галузях), а споживач товару [8].  

Туризм, будучи соціально-економічною підсистемою, взаємопов'язаний з такими інститутами як "економіка", 

"суспільство", "екологічне середовище". Життєдіяльність системи "туризм" неможлива без взаємодії з іншими галузями 

народного господарства. Тому обґрунтування необхідності державного регулювання розвитку туризму базується на вивченні 

сучасного стану туристичного ринку, аналізі ролі туризму в економіці країни, особливостях туристичного споживання і 

специфіці туристичного продукту, його впливі на інші галузі народного господарства, зокрема, на екологічний стан і 

соціально-культурний розвиток країни [8]. 

Полісся, з точки зору перспектив нових видів туризму має досить значні ресурси для їх розвитку. Це і 

геоморфологічні та кліматичні умови, достатній людський потенціал, досить добре розвинута інфраструктура. Але питанням 

пропаганди та розвитку нових, перспективних видів туризму приділяється недостатня увага. Цими тезами, на прикладі 

Полісся, ми спробуємо, в деякій мірі заповнити цю прогалину. 

Найбільше публікацій з проблеми розвитку нових видів туризму є із розвитку сільського зеленого туризму. Цю 

проблему та перспективу її розвитку в нашому регіоні досліджує переважно Національний університет водного господарства 

та природокористування, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука 

Рівненський державний гуманітарний університет. Є цілий ряд публікацій і інших наукових шкіл, але в усіх них розвиток 

туризму Полісся згадується рідше. Спробувати відчути екзотику інших екстремальних видів туризму на території Полісся 

пропонують ряд фірм, підприємств та організацій Рівненської області. 

Територія Полісся має надзвичайно сприятливі умови для розвитку нових (нетрадиційних) видів туризму. Цьому 

сприяє в першу чергу геоморфологічна особливість формування території. Поверхня Поліської низовини має загальний 

похил до річки Прип'ять, рельєф переважно рівнинний і слабохвилястий, виділяються окремі денудіровані моренні пасма і 

височини дніпровського віку, характерні поліські дюни. Виділяється плоский та заболочений вододіл річок та значна 

залісненість території.  

Все це створює неповторні краєвиди, які у всі часи приваблювали сюди туристів. Саме ця неповторна краса є 

головною причиною необхідності розвитку у Поліссі сільського зеленого туризму [16]. Це є особливо актуальним у даний 

час. Частина вивільнених із сільського господарства працівників можуть інтегруватись у розвиток туристичної галузі 

регіону. 

Основою розвитку туризму є туристично-рекреаційний потенціал, який включає природні (орографічні, ландшафтні, 

кліматичні, водні, бальнеологіч-ні, біотичні ресурси), біокультурні (об’єкти заповідного фонду, в межах яких дозволені 

окремі види рекреаційної діяльності в регламентованій формі), істо-рико-етнокультурні (археологічні, архітектурні, 

історичні, культурні, етног-рафічні ресурси тощо) та інфраструктурні (засоби розміщення, харчування, транспорту, зв’язку 

тощо) ресурси [1]. Сільська місцевість України має уніка-льні природні рекреаційні та історико-культурні туристські 

ресурси, має вигі-дне для розвитку міжнародного туризму геополітичне положення у центрі Європи. Площа потенційних 

рекреаційних ресурсів України сягає 12,8 % її території [5]. 

Для сучасної людини в умовах напруженого міського життя потреба у зміні навколишнього середовища під час 

відпочинку перетворилася на першу необхідність. Чим більше місто, тим гостріше це відчувається. Потреби сучасно-го 

туриста в нових видах активного відпочинку вимагають розширення ринку туристичних послуг. З’являються якісно нові 

види і форми туризму. Антропогенні навантаження на людський організм, особливо у великих містах, формують у їх 

мешканців бажання "вирватися на природу". Під час цих подорожей людина прагне отримати задоволення. Серед різновидів 

туризму особливого поширення сьогодні набуває зелений сільський туризм, екологічний туризм (екотуризм).  

На території Полісся умови для організації садиб зеленого туризму та екотуризму мають усі без виключення населені 

пункти. Це і великі та малі села, і навіть невеликі хутори. Незважаючи на те, що до більшості з них відсутні європейські 

шляхи сполучення, вони є доступними для сучасного транспорту. Зокрема, джипи, квадроцикли, скутери, як засіб 

транспортування, надають відпочинку певного екстриму. Також цікавими для відпочиваючих будуть і кінні брички. Їх також 

можна використати для прогулянок по цікавих місцях навколишніх територій [16, 6]. 

Зараз у світі спостерігаються зміни масового рекреаційно-туристичного інтересу – від розважальних поїздок до 

морського узбережжя до змістовних, пізнавальних подорожей у сільську місцевість, де корінного міського мешканця скрізь 
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оточує екзотика: аграрні й сільські пейзажі, традиційний селянський спосіб життя, свійські тварини, екологічно чисті 

продукти тощо. З другої половини XX ст. сільський туризм у більшості країн розглядається як невід’ємна складова частина 

комплексного соціально-економічного розвитку села та як один із засобів вирішення багатьох сільських проблем. Зараз 

сільський туризм досить поширений в усьому світі: в Західній Європі, Америці, азіатських країнах; особливо популярний він 

у Франції, в Іспанії, Італії, Хорватії, Румунії, Польщі [9, 6, 7]. 

Основною проблемою для масового розвитку зеленого туризму є створення відповідних побутових умов для туристів. 

Елементарними серед них є наявність ванни, постійна гаряча і холодна вода, санвузол у будинку і супутникове телебачення, 

Інтернет. Ці проблеми в сучасних умовах розвитку техніки є такими, які можна повністю вирішити, все решта залежить від 

набору послуг, що планують надати туристам. Поле діяльності для господарів тут різноманітне: від звичайних селянських 

хат з солом’яними матрацами до єврономерів. Харчування також може бути різноманітним: від простої селянської їжі до 

кулінарних делікатесів [11]. 

Проте є ще одна, але дуже важлива проблема, яка значно впливає на масовий розвиток садиб зеленого туризму – це 

відсутність, а в більшості випадків, неможливість проведення реклами. Для цього потрібно, щоб практично кожний господар 

мав свою вебсторінку в мережі «Інтернет», що для деяких підприємців є проблематичним. Крім того, закон «Про особисте 

селянське господарство», щодо розвитку сільського зеленого туризму, надає значну законодавчу підтримку власникам садиб 

зеленого туризму для розвитку їх бізнесу [6, 8]. 

Останнім часом почав розвиватися у Поліссі ще один, новий для нас, вид туризму – фестивально-концертний, який 

приваблюють щороку сотні туристів. При кращій рекламі організатори можуть очікувати більшої кількості гостей і 

відповідно поповнення бюджету об’єднаних територіальних громад регіону [13]. 

Бажано відродити проведення на території Полісся різноманітних регіональних мистецьких та фольклорних 

фестивалів (наприклад, весільних обрядів, обжинків, проводів зими та інших). Вони б дали змогу відродити призабуті 

місцеві традиції [12]. 

Особливе місце в розвитку нетрадиційних видів туризму в Поліссі найближчим часом має належати лімнологічним 

об’єктам Полісся Рівненщини (оз. Нобель, Біле озеро тощо) [15]. Тут перспективним є організація прогулянок і навчальних 

екскурсій на катамаранах та невеличких вітрильниках. Одним з існуючих напрямів розвитку туризму в регіоні є організація 

любительських рибалок. При створенні відповідної прибережної інфраструктури (пляжів, місць стаціонарних стоянок для 

наметів, кемпінгів або агроосель у населених пунктах, оглядових майданчиків) можна очікувати значного збільшення потоку 

туристів у регіон. 

Поступово починає розвиватися в цьому регіоні кінний туризм. Із появою та збільшенням у приватній власності 

коней, деякі власники пропонують туристам прогулянки верхи. Таких господарів є ще досить мало і практично відсутня 

інформація про них. 

Прогулянки здійснюються переважно в безпосередній близькості від садиб господарів коней. Проте, уже є чимало 

бажаючих здійснити кількаденні кінні прогулянки і навіть туристичні походи. 

Має перспективи Полісся і для розвитку індустріального (промислового) туризму. В першу чергу, це території 

закинутих та діючих кар’єрів. Об’єктами екскурсій можуть бути і діючі промислові підприємства для туристів яких 

цікавлять технологічні процеси підприємств, прикладом може бути Рокитнівський склозавод. 

Саме тому необхідне Стратегічне планування розвитку території регіону з обов’язкових урахуванням розвитку 

туристичного бізнесу, як в межах регіону так і для кожної громади окремо [8, 3]. При плануванні треба орієнтовно 

розраховувати терміни планування таким чином, щоб на цей процес пішло біля 10-15 відсотків часу на який створено 

Стратегічний план. Так для не-значних територій, наприклад для малих міст України, можна пропонувати термін 

Стратегічного планування у межах 6-8 місяців, а весь процес досягнення бачення триватиме залежно від його змісту та 

реалістичності, стартових умов та зовнішніх обставин тощо. Колективний досвід планування створить в Україні нові 

стратегічні моделі. Неминуче, що в одному й тому ж населеному пункті або регіоні можуть існувати поруч точки зору, що 

віддають перевагу або корпоративним, або місцевим потребам економічного розвитку. Це нормально, бо стратегії 

породжуються обставинами. Жодна з них не відповідатиме первісному ідеальному образу [8, 3, 4]. Їх треба поєднати у 

процесі планування, тоді це і буде неповторна Стратегія розвитку кожної окремої громади. 
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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПРОЦЕСІВ СТРАТЕГУВАННЯ В 

ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ 
 

З активізацією процесів децентралізації громади (в тому числі – об’єднані територіальні громади) почали більше уваги 

приділяти питанням стратегування. У більшості випадків ці процеси націлені на розроблення і затвердження стратегій 

розвитку, якими не тільки встановлюються пріоритети розвитку і закладаються передумови ефективного використання 

наявних ресурсів, а й створюються можливості для залучення інвестиційних ресурсів з державних і міжнародних фондів.  

Поряд з цим, стратегування, як процес, не повинен завершуватися затвердженням стратегії розвитку, а має слугувати 

інструментом системного стратегічного менеджменту в громадах, здатного генерувати забезпечені ресурсами рішення, що 

відповідатимуть стратегічним викликам. Для цього потрібно забезпечувати як високу якість стратегічних рішень, так і 

самого процесу їх розроблення і прийняття. Адже в іншому випадку більшість прийнятих в останні роки стратегій розвитку 

чекає сумна доля більшості стратегій розвитку регіонів і громад, терміни яких уже закінчилися, а стратегічні цілі виявилися 

не досягнутими.  

Попри відносну простоту концептуальної моделі стратегічного управління її побудова і реалізація в умовах 

конкретного регіону чи громади зіштовхується з рядом перешкод, що можна згрупувати у такі блоки: 

1) складність механізмів визначення і підтримки стратегічних пріоритетів розвитку регіону (громади) та їх 

взаємозв’язку із оперативними цілями відповідних стратегій; 

2) труднощі встановлення ефективних взаємозв’язків між підсистемами стратегічного планування та 

програмно-цільового управління.  

Це призводить до того, що регіональні (місцеві) стратегії розвитку рідко коли виконуються, а реалізовані програми і 

проекти часто не мають прямого впливу на досягнення стратегічних чи операційних цілей стратегій. Як наслідок, 

ефективність використання фінансових ресурсів, що спрямовуються на проекти розвитку, є низькою. Наприклад, більшість 

заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва в м. Рівному на 2016-2017 роки [1] було виконано, що мало 

б призвести до розвитку підприємництва в регіоні. Проте, програмні цілі не було досягнуто, що підтверджує гіпотезу про те, 

що у практиці програмно-цільового управління приділяється недостатньо уваги питанням встановлення причинно-

наслідкових зв’язків між цілями і результатами проектів та очікуваними результатами програм, у межах яких ці проекти 

реалізуються.  

Про методи розроблення стратегій написано багато наукових праць і практичних посібників. Міжнародні організації 

фінансують цілі програми, спрямовані на широке залучення громади до процесів розроблення стратегій. Значні наукові 

доробки існують і в сфері програмно-цільового підходу до управління на місцевому рівні, що є неодмінною складовою 

системи стратегічного управління в органах місцевого самоврядування (ОМС). Варто звернути увагу на достатньо глибокі 

дослідження В. Александрова, С. Бушуєва, Г. Емерсона, Р. Лайкерта, Б. Райзберга та інших вітчизняних і закордонних 

вчених. Досить системну роботу з питань напрацювання методології стратегічного планування та проектного менеджменту 

проводить Асоціація міст України в рамках проекту USAID «ДІАЛОГ». За підтримки USAID упродовж 2015 року 

опублікована серія методичних і практичних посібників, що висвітлюють питання стратегічного планування, фінансового 

менеджменту, методів залучення громади, залучення коштів, алгоритмів створення об’єднаних громад та їх правового 

регулювання [2,3]. Окремі аспекти планування стратегічного розвитку об’єднаних громад досліджені у працях [4, 5]. 

Якість процесу стратегування доцільно оцінювати у двох площинах:  

1) якість процесу управління стратегуванням (наприклад, дотримання процедур розгляду концепції програми, 

дотримання термінів, ступінь залучення громадськості тощо); 

2) якість продуктів процесу (стратегій, планів реалізації стратегій, програм, проектів).  

До першої групи критеріїв можуть бути віднесені такі: 

1) наявність і якість громадського обговорення концепції стратегії чи програми, учать громадськості у 

підготовці проектів зазначених документів; 

2) тривалість процесу розроблення стратегії (програми); 

3) публічність процесів прийняття концепції, розроблення проекту стратегії, планів її реалізації, програм і 

проектів, що до неї відносяться; 

4) якість механізмів відбору виконавців проектів, що реалізуватимуться у рамках стратегій і програм; 

5) якість розподілу повноважень і відповідальності за виконання програмних цілей і завдань; 

6) якість процесу моніторингу виконання стратегічних документів громади; 

7) якість процесу оцінювання досягнення цілей, закладених у стратегії розвитку, програмах і проектах. 

Якість продуктів процесу стратегування можна оцінити за такими характеристиками: 

1) якість структур стратегій, програм і проектів; 

2) стратегічна відповідність документів, що розробляються у громаді, стратегічним документам вищого рівня; 

3) якість індикаторів досягнення цілей стратегії, програм і проектів. 
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4) емержентність стратегічних, операційних цілей стратегії, програм і проектів. 

Оцінку якості продуктів процесу стратегування доцільно провести на основі застосування методології ціннісно-

орієнтованого підходу, що реалізована у японському стандарті управління інноваційними проектами (Р2М, Program 

Management for Enterprise Innovation [6], яку можна адаптувати до завдань програмно-цільового управління в системі 

місцевого урядування об’єднаних територіальних громад.  

Суть методології полягає в тому, що ключовими критеріями успіху проектів є не стільки отримання продукту проекту, 

а оцінка його внеску у реалізацію стратегії (створена цінність), у рамках якої цей проект реалізувався. Українські вчені 

С. Д. Бушуєв, Ф. А. Ярошенко дають визначення цінності проекту і визначають її доходами, які забезпечує продукт при 

виконанні вимог, що містяться в місії проекту. Існує дві необхідні умови, які гарантують створення цінності проекту. Перша 

– практична здатність проектного менеджера виконати проект відповідно до плану, друга – знаходження способу 

гармонізувати цінність проекту для всіх зацікавлених сторін через властивості продукту проекту. Перша умова є 

обов’язковою, тоді як друга – достатньою умовою створення цінності проекту [7, с. 22].  

В Р2М цінність розглядається у вузькому (щодо безпосередньо проекту) та широкому трактуванні (цінність 

використання запропонованих підходів проектного та програмного управління для організації). Перший аспект передбачає, 

що метою проекту є створення цінності, яка визначається як характеристиками продукту проекту, що відповідають вимогам 

всіх зацікавлених сторін, так і забезпеченням параметрів проекту (в першу чергу, часу і бюджету) встановленим планам.  

Цінність проекту призначається для його зацікавлених сторін (стейкхолдерів), тобто, для задоволення його учасників. 

Загальне задоволення учасників ґрунтується на процесі досягнення результуючої цінності сформованої проектом. 

Забезпечити високу ефективність управління проектами як запорука успіху регіональних (місцевих) стратегій сталого 

розвитку можна заклавши такі принципи: 

- компетентність та мотивація менеджменту проектів; 

- наявність адаптованої під процеси методології; 

- системність процесів управління та їх удосконалення. 

В основу розроблення стратегій розвитку з урахуванням наведених принципів можна покласти механізми 

стратегування в об’єднаних територіальних громадах, запропоновані в праці [8]. 

Для того, щоб можна було оцінити цінність проекту у контексті реалізації цілей регіональної стратегії, потрібно 

виявити причинно-наслідкові зв’язки результатів проекту (критичних факторів успіху Critical Success Factors, CSFs) з 

індикаторами досягнення результатів операційних цілей стратегії та визначити їх вплив на результати досягнення 

стратегічних цілей стратегії.  

Якісно застосовувати запропонований методичний підхід можна лише тоді, коли стратегія регіонального розвитку є 

достатньо структурованою та містить чітко визначені стратегічні та операційні цілі, результати та індикатори. В іншому 

випадку встановленню пріоритетності проектів і програм повинна передувати експертна оцінка стратегічних й операційних 

цілей з метою ідентифікації та кількісного вираження результатів та індикаторів. Оцінки експертів повинні базуватися на 

об’єктивних індикаторах, прогнозні значення яких повинні супроводжуватися описом припущень експертів у поєднанні із 

методами якісного оцінювання.  

Стратегічний пріоритет проекту можна визначити за показником створеної цінності для досягнення цілей стратегії, 

яку можна виміряти впливом проекту на зміну індикаторів досягнення операційних результатів, зокрема: 

𝑃𝑖 = ∑ 𝐼𝐶𝑆𝐹(𝑖𝑗)

𝑚

𝑗=1

,                                                                                              (1) 

де 𝐼𝐶𝑆𝐹(𝑗) – вплив i-го проекту на значення j-го індикатора операційного результату стратегії; m – кількість індикаторів, на 

зміну яких впливає проект.  

𝐼𝐶𝐹𝑆(𝑖𝑗) = ∑ 𝜆(𝐼𝑜) ∗
𝐶𝑆𝐹(𝑖𝑘)

𝐼(𝑜)
,                                                                                     (2)

𝑛

𝑘=1

 

де 𝜆(𝐼𝑜) – важливість індикатора досягнення результату операційної цілі (𝐼(𝑜)); 𝐶𝑆𝐹(𝑖𝑘) – критичний фактор успіху i-го 

проекту; n – кількість критичних факторів успіху i-го проекту; І(о) – індикатор досягнення результату операційної цілі 

стратегії. 

𝜆(𝐼𝑜) = 𝜆(𝑅𝑜) ∗ 𝑋(𝐼𝑜),                                                                                              (3) 

де 𝜆(𝑅𝑜) – стратегічна важливість результату операційної цілі (𝑅𝑜), до якої належить відповідний індикатор; 𝑋(𝐼𝑜) – експертна 

оцінка відповідності індикатора результату операційної цілі (𝑅𝑜). Таку оцінку можна проводити за дискретною шкалою: «1» 

– відповідає; «0,5» – частково відповідає; «0» – не відповідає. 

Стратегічна важливість результату операційної цілі (𝑅𝑜) можна визначити за подібною залежністю:  

𝜆(𝑅𝑜) = 𝜆(𝐺𝑜) ∗ 𝑋(𝑅𝑜),                                                                                            (4) 

де 𝜆(𝐺𝑜) – стратегічна важливість операційної цілі (𝐺𝑜); 𝑋(𝑅𝑜) – експертна оцінка відповідності результату (𝑅𝑜) операційній 

цілі (𝐺𝑜). Таку оцінку можна проводити за дискретною шкалою: «1» – відповідає; «0,5» – частково відповідає; «0» – не 

відповідає. 

𝜆(𝐺𝑜) =
∑ 𝑋𝑅𝑠(𝑗)

𝑚
𝑗=1

𝑚
 ,                                                                                                 (5) 

де 𝑋𝑅𝑠(𝑗) – вплив результату операційної цілі (𝑅𝑜) на досягнення відповідної стратегічної цілі (𝐺𝑠); m – кількість результатів 

досягнення стратегічних цілей. Оцінку впливу доцільно проводити експертним шляхом за дискретною шкалою: 

безпосередній позитивний вплив – «1», опосередкований позитивний вплив – «0,5», немає зв’язку – «0», опосередкований 

негативний вплив – «-0,5», безпосередній негативний вплив – «-1»; v – кількість стратегічних результатів, що належать до 

стратегічної цілі (𝐺𝑠). 
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Локальна стратегічна важливість операційної цілі (𝐺𝑜) стосовно певної  стратегічної цілі (𝐺𝑠) може бути визначена за 

формулою: 

𝑋𝐺𝑠(𝑗) =
∑ 𝑋𝑅𝑠(𝑗𝑘)

𝑣
𝑘=1

𝑣
 ,                                                                                                      (6) 

де 𝑋𝑅𝑠(𝑗𝑘) – вплив операційної цілі (𝐺𝑜) на досягнення k-го результату j-ї стратегічної цілі (𝐺𝑠); v – кількість результатів, що 

належать до j-ї стратегічної цілі (𝐺𝑠). Цей показник не використовується у подальших розрахунках, але він є важливим для 

встановлення причинно-наслідкових зв’язків між стратегічними й операційними цілями. 

У системі оцінювання доцільно встановлювати важливості стратегічних цілей стратегії розвитку. Проте потрібно 

зауважити, що таке оцінювання мають проводити ключові стейкхолдери, а не експерти. Оскільки пріоритетність цілей 

відображає стратегічне бачення розвитку громади ключовими стекхолдерами і є результатом політичного діалогу, то саме 

вони повинні бути суб’єктами встановлення такої пріоритетності. Проте досить часто стратегічні цілі стратегій розвиту не 

пріоретизують. У таких випадках їх можна вважати рівноважливими.  

Перш ніж проводити оцінку пріоритетності проектів, потрібно виявити операційні результати, для яких не 

встановлено індикаторів. Якщо така робота виконується після затвердження регіональної стратегії, то внесення змін до цього 

документа може виявитися складним організаційно-політичним процесом.  У такому випадку встановлення індикаторів 

можна провести при розробленні плану реалізації стратегії або ж їх можна ввести в дію наказом голови органу місцевого 

самоврядування за поданням профільного департаменту.  

Застосування ціннісно-орієнтованого підходу до управління портфелями проектів стратегій регіонального розвитку у 

поєднанні з механізмами стратегування, що базуються на глибокій діагностиці причинно-наслідкових зв’язків складових 

відповідних стратегій, дає змогу суттєво підвищити ефективність використання фінансових ресурсів.  

Основним результатом застосування запропонованих моделей програмно-цільового управління є те, що механізм 

стратегічного управління на регіональному рівні націлених на забезпечення високої емержентності цілей проектів, програм, 

операційних та стратегічних результатів зі стратегічними цілями регіональних стратегій розвитку.  

Запропоновані методичні підходи можна застосовувати на різних стадіях процесу стратегування – від етапу 

постановки стратегічних та операційних цілей до звітування про результати виконання стратегій і цільових програм. Завдяки 

достатнього ступеня структурованості розроблених моделей їх можна достатньо легко інтегрувати в будь-яку 

автоматизовану систему підтримки рішень. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ 

БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
 

Найскладнішим аспектом децентралізації публічної влади на думку багатьох науковців є бюджетна децентралізація. ЇЇ 

розглядають як спеціальний індикатор наявності демократії й компетенції в здійсненні публічною владою своєї роботи; 

прозорості функціонування місцевих органів влади і соціальні очікування; рівня підконтрольності та повноти взятої нею на 

себе відповідальності. 

Провідною ідеєю децентралізованої влади є передача органам місцевого самоврядування компетенції для розв'язання 

питань, які  пов'язані із місцевими потребами, а також суперечок і пошуків найкращої моделі державної організації. 

Згідно із загальним визначенням, децентралізація –це процес розширення і зміцнення прав та повноважень 

адміністративно – територіальних одиниць або нижчих органів та організацій при одночасному звуженні прав і повноважень 

http://economy.rv.ua/development_programs/development_programs2/
https://drive.google.com/open?id=0Byng_PUzrbNdZzRMOXAzbTBvREk
https://drive.google.com/open?id=0Byng_PUzrbNdZzRMOXAzbTBvREk
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відповідного центру з метою оптимізації та підвищення ефективності управління суспільно важливими справами, 

найповнішої реалізації регіональних і місцевих інтересів. 

Дослідженням поняття «децентралізація » займалася велика кількість західних та українських вчених, незважаючи на 

таку  велику кількість праць, питання децентралізації ,її розвитку та трансформування в умовах існування та функціонування 

окремих держав завжди залишається актуальним, тому погляди вчених на цю категорію різні і зводяться до єдиної 

загальновизнаної токи зору (табл.1). 

Таблиця 1 

Визначення сутності терміну «децентралізація» 

Автор Визначення 

П. Ю. Курмаєв Децентралізація являє собою певний процес перерозподілу та делегування 

повноважень на рівні регіональному з метою їх найбільш результативного 

використання та практичної оптимізації 

у вирішенні важливих питань на рівні адміністративно-територіальної 

одиниці. 

О. Ф. Кобилецька  Децентралізація прослідковується як інструмент, що має ефективну 

спрямованість, націлену на реорганізацію уряду у напрямі послаблення 

функцій центрального органу в керуванні процесами на місцях та із 

розширенням функцій цих організаційних 

утворень, які матимуть певну самостійність. 

А. А. Коваленко Структурна суть децентралізації полягає в тому, що елементи політико-

правового 

характеру, які необхідні для співпраці громади та держави, мають утворити 

правовий режим, що 

надає органам на місцях самостійність і незалежність від центрального 

органу управління. 

В. І. Мельниченко  Децентралізація – це відчуження 

певної частини державної влади, що закріплюється нормами федеральної 

конституції чи самоврядними 

утвореннями із закріпленням цього процесу в законодавстві. 

Н.В.  Мацедонська  Децентралізація як процес передачі частини 

функцій та повноважень нижчим рівням управління від вищих через 

ослаблення та скасування централізації 

між органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. 

Джерело : складено на основі  [2],[3],[4],[5],[6]. 

 

Аналізуючи думку різних науковців щодо визначення сутності «децентралізації»  дозволило нам встановити ,що дане 

трактування зводиться до розподілу відповідальності між органами влади різних рівнів у процесі управління ,розподілу та 

контролю фінансовими ресурсами. 

Місцеві фінансові ресурси  - це сукупність фондів грошових засобів, які створюються в процесі розподілу та 

перерозподілу ВВП і спрямовуються на економічний та соціальний розвиток адміністративно-територіальних одиниць. 

Достатність фінансових ресурсів відіграють ключову роль у створенні самодостатніх територіальних громад ,практика та 

способи формування яких визначають стабільність та рівень розвитку кожної окремої території, регіону та країни в цілому. 

Функціонування органів місцевого самоврядування залежить у першу чергу від їх фінансових можливостей, тобто 

спроможність самостійно ,за рахунок власних ресурсів, вирішувати питання місцевого значення. Фінансове забезпечення 

місцевого самоврядування відповідно до європейських стандартів має на меті досягнення такого обсягу власних фінансових 

ресурсів ,який відповідав би наданим їм повноваженням. Ефективність виконання основних функцій органами місцевого 

самоврядування обумовлюється достатністю сформованих доходів місцевого бюджету ,до яких, окрім власних, 

зараховуються ще й закріплені доходи, тому особливої уваги потребує дослідження джерел формування доходів бюджетів 

Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, які ми розглянемо у табл.2 , аналізуючи їх структуру за 

останні три роки. 

Таблиця 2 

Структура доходів бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (тис. гривень) 

Доходи Роки Відхилення 

2017/2015 2015 2016 2017 

Податкові 

надходження 

98 218 360,5 146 902 245,8 201 005 127,7 102 786 767,2 

У % до загальної 

суми 

81,5 86,1 87,6 6,1 

Неподаткові 

надходження 

20 147 953,3 21 859 195,8 25 972 976,6 5 825 023,3 

У % до загальної 

суми 

16,7 12,8 11,3 -5,4 

Доходи від операцій 

з капіталом 

1 628 137,1 1 402 487,3 1 873 557,6 245 420,5 

У % до загальної 1,4 0,8 0,8 -0,6 
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суми 

Цільові фонди 403 924,7 495 071,8 619 896,1 215 971,4 

У % до загальної 

суми 

0,4 0,3 0,3 -0,1 

Усього доходів 120 480 230,3 170 747 845,8 229 495 360,4 109 015 130,1 

Джерело: складено на основі  [7]. 

 

Проведений аналіз динаміки доходів бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя 

свідчить про наявність тенденцій до нарощування їх обсягів, що безумовно є позитивним аспектом діяльності органів 

місцевого самоврядування ,про це свідчить поступове збільшення доходів місцевих бюджетів на 109 015 130,1 тис.грн. , за 

період з 2015 по 2017 роки, що у відсотковому співвідношенні становить +90,5 %. Найбільше зростання за період у три роки 

ми бачимо по таких статтях доходів ,як податкові надходження - + 104,7 % , що у грошовому виразі становить 102 786 767,2 

тис.грн. 

Ще одним із джерел дохідної бази місцевих бюджетів є цільові фонди – це сукупність грошових надходжень, які 

затверджуються відповідною місцевою радою та використовуються для фінансування конкретних цільових програм і 

заходів. У порівнянні з 2015 роком у 2017 році вони збільшилися на 215 971,4 тис.грн. ,проте у відсотках до загальної суми 

доходів відбулось зменшення цільових фондів на 0,1 %. 

Таким чином, за даними таблиці 2 обсяг доходів бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та 

Севастополя, протягом аналізованого періоду, весь час зростає. Найвагомішу частку серед загальної кількості доходів 

складають податкові надходження ,що у період з 2015 до 2017 року становили не менше 80% обсягів усіх доходів, а у 2017 

році  досягли найбільшого значення  у 87,6 % від усіх доходів. 

Другою за обсягами статтею доходів місцевих бюджетів є неподаткові надходження ,які протягом аналізованого 

періоду становили від 11,3 %  у 2017 році до 16,7 % у 2015 році обсягів усіх надходжень. Найменшими статтями доходів є 

доходи від операцій з капіталом та цільові фонди, які за аналізований період становлять ,відповідно від 0,8 % - у 2016 та 

2017 роках до 1,4 % - у 2015 році та від 0,3 % - у 2016 та 2017 роках до 0,4 % - у 2015 році. 

Основними принципами формування доходів місцевих бюджетів є:принцип єдності, принцип збалансованості, 

принцип самостійності, принцип повноти, принцип обґрунтованості, принцип ефективності та результативності, принцип 

субсидіарності, принцип цільового використання бюджетних коштів, принцип справедливості й неупередженості ,принцип 

публічності і прозорості. 

Реалізація зазначених принципів найбільш повно проявляється при виконанні місцевих бюджетів. Результати 

виконання місцевих бюджетів за доходами наведена в табл.3. 

Таблиця 3 

Динаміка виконання дохідної частини місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва 

та Севастополя (тис. гривень) 

Доходи 

2015 р. 2016 р. 2017. 

План Факт 

%
 в
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о
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я
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ан
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у
 

План Факт 

%
 в

и
к
о

н
ан

н
я
 

п
л
ан

у
 

Податкові 

надходження 

86 669 

 224,6 

98 218 

360,5 

113,3 131 84

8 989,4 

146 902 

245,8 

111,4 191 89

6 541,1 

201 005 

127,7 

104,8 

Неподаткові 

надходження 

19 166  

312,5 

20 147 

953,3 

105,1 20 506 

161,4 

21 859 

195,8 

106,6 24 452 

323,2 

25 972 

976,6 

106,2 

Доходи від операцій 

з капіталом 

1 487  

808,9 

1 628 

137,1 

109,4 1 418 5

34,4 

1 402 

487,3 

98,9 2 022 3

81,6 

1 873 

557,6 

92,6 

Цільові фонди 365  

366,8 

403 

924,7 

110,6 416 65

8,1 

495 

071,8 

118,8 568 96

8,2 

619 896,1 108,9 

Офіційні трансферти 176 40

3 855,9 

173 979 

997,7 

98,6 196 74

3 296,1 

195 395 

273,6 

99,3 279 22

4 158,9 

272 602 

946,5 

97,6 

Усього доходів без 

урахування 

міжбюджетних 

трансфертів 

107 81

4 753,9 

120 480 

230,3 

111,7 154 32

3 088,2 

170 747 

845,8 

110,6 219 02

3 348 

229 495 

360,4 

104,8 

Джерело: складено на основі  [7]. 

 

З вищенаведеної таблиці можна побачити ,що за досліджуваний період відбувається  постійне перевиконання коштів у 

розрізі майже всіх видів доходів, зокрема найбільший відсоток виконання плану спостерігається по цільових фондах – 10,6 

% у 201р.,18,8 % у 2016 р. та 8,9  у 2017 р. Постійне перевиконання плану спостерігається також по податковим та 

неподатковим надходженням, відповідно 13,3 %   та 5,1 % у 2015 р, 11,4 % та 6,6 % у 2016 р. та 4,8 % та 6,2 % у 2017 р. 

Як бачимо ,здійснити виконання плану на 100 % не вдалося по доходам від операцій з капіталом  у 2016 р. на   1,1 % 

та у 2017 р. на 2,4 %,натомість у 2015 р. було перевиконання на 9,4 %. 

В цілому, аналізуючи виконання дохідної частини місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст 

Києва та Севастополя, без врахування міжбюджетних трансфертів, ми бачимо, що протягом аналізованого періоду 

спостерігається постійне перевиконання дохідної частини бюджетів, зокрема у 2015 р. на 11,7 %, у 2016 р. на 10,6 % та у 

2017 р. на 4,8 % , що є безумовно позитивною тенденцією. 
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Отже, в нинішніх умовах нестабільної економіки формування дохідної частини місцевих бюджетів відбувається у 

достатньо складних проявах. Таким чином, для покращення проблем функціонування механізму фінансового забезпечення 

місцевих бюджетів потрібно перш за все реформувати бюджетну систему України в цілому. Це можна досягти шляхом 

збільшення самостійності місцевих бюджетів та сприяння зацікавленості органів місцевого самоврядування нарощувати 

власні доходи. А для цього потрібно вжити заходів щодо реформування механізму фінансового забезпечення місцевих 

бюджетів: збільшити дохідну частину шляхом зменшення тіньової заробітної плати, встановити нові нормативи 

відрахування податків, реформувати законодавчо-визначені соціальні пільги та запровадити Єдиний автоматизований реєстр 

для осіб, які користуються соціальними пільгами; посилити контроль за використанням бюджетних коштів; 

децентралізувати видатків за окремими бюджетними програмами. 
 

Список використаних джерел: 

1.Децентралізація в Україні: законодавчі новації та суспільні сподівання. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – 

413 с. 

2.Кобилецька О. Ф. Удосконалення системи формування міжбюджетних відносин як однієї з засад зміцнення дохідної частини 

місцевих бюджетів України / О. Ф. Кобилецька : [Електронний ресурс]. – Режим доступ : www.nbuv.gov.ua/ejournals/ 

PSPE/2009_4/Kobiletska_409.htm 

3.Коваленко А. Місцеве самоврядування: природа, ознаки, межі / А. Коваленко // Право України. – 1997. – № 2. 

 4.Курмаєв П. Ю. Дослідження зарубіжного досвіду управління соціально0-економічним розвитком на регіональному рівні / П. Ю. 

Курмаєв // Економ. простір. – 2009. – № 25. – С. 17. 

5.Мацедонська Н.В. Світовий досвід бюджетної децентралізації та шляхи його впровадження в Україні / Л.М. Клівіденко, Н.В. 

Мацедонська // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2017. – № 6 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.easterneurope-ebm.in.ua/6-2017-ukr. 

6.Мельниченко В. І. Переосмислення функцій державного управління у контексті децентралізації публічної влади /В. І. Мельниченко // 

Укр. соціум. – 2004. – № 2. – С. 110. 

7.Офіційний сайт Державної казначейської служби України - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.treasury.gov.ua. 

 

 

УДК 336.7 

 

Коханій Михайло Сергійович,  

здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії Національної академії державного управління при 

Президентові України; начальник відділу моніторингу та реєстрації речових прав Департаменту 

комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської 

міської ради (Київська міська державна адміністрація, м. Київ, Україна) 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ В УПРАВЛІННІ ОБ’ЄКТАМИ 

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

 
Однією з визначальних ознак демократичної, соціальної, правової держави є наявність у ній повноцінного місцевого 

самоврядування. Саме через місцеве самоврядування найповніше може бути реалізована ідея здійснення влади народом 

безпосередньо, вирішені важливі питання взаємовідносин держави, територіальних громад, особи та утвердження в Україні 

європейських стандартів життя. 

Ефективність місцевого самоврядування може бути забезпечена через поступовий відхід від централізованого 

державного управління шляхом передачі територіальним громадам та їх органам необхідних повноважень і матеріально-

фінансових ресурсів для самостійного вирішення значної частини суспільних прав місцевого значення. 

Саме з метою досягнення більшої фінансової самостійності, та як наслідок, спроможності до реалізації та вирішення 

значних інфраструктурних та соціальних проектів та завдань, і було втілено в життя концепцію створення об’єднаних 

територіальних громад. 

На етапі становлення та розвитку інституту об’єднаних територіальних громад в Україні найбільш гостро стоїть 

проблема кадрового забезпечення їх органів управління. 

Динамічні процеси та зміни, що відбуваються в багатьох сферах діяльності людини, обумовлюють необхідність 

систематичного удосконалення організаційних структур та форм адміністративно-управлінських процесів в органах 

державної влади та місцевого самоврядування. Необхідність забезпечення органами місцевого самоврядування 

супроводження значного спектру напрямків життєдіяльності всіх і кожного з її членів, зумовлює потребу в існуванні 

великого апарату виконавчих структур, які, зазвичай, не спроможні раціонально та результативно вирішувати ті чи інші 

завдання, що знижує якість адміністративно - управлінських процесів. Підвищення якості управління вимагає від органів 

місцевого самоврядування використання сучасних методів та технологій управління. 

Одним із способів підвищення якості адміністративно - управлінських процесів є аутсорсинг. На даний момент 

процедура аутсорсингу в системі місцевого самоврядування та державного управління невідпрацьована, тому актуальним 

питанням є удосконалення процесу аутсорсингу адміністративно-управлінських процесів.  

Аутсорсинг – передача організацією визначених функцій іншій компанії, що спеціалізується у відповідній сфері. 

Перевагами застосування методики аутсорсингу є те, що він дає можливість виконавчим органам місцевого 

самоврядування чи державної влади концентруватися на основних цілях діяльності, переорієнтовувати внутрішні ресурси на  

важливіші цілі, використовувати ресурси приватних компаній. 

До основних переваг застосування аутсорсингу належать: спрямованість на вирішення актуальних проблем 

територіальних громад, значна вмотивованість учасників, діяльності активізація, наближеність до мешканців, фактичне 

http://www.treasury.gov.ua/
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«заповнення ніш» на ринку публічних послуг, які за обмеженістю ресурсів та недосконалістю адміністративних процедур 

неспроможні заповнити органи місцевого самоврядування.  

Таким чином, так як використання аутсорсингу адміністративно-управлінських процесів органів місцевого 

самоврядування дозволить сфокусувати увагу на реалізації основних функцій місцевих органів влади, що в свою чергу може 

призвести до підвищення якості прийнятих рішень, необхідно провести значну підготовчу роботу по формуванню 

методичної та нормативної бази. 

Сучасні виклики висувають нові вимоги до процесів прийняття управлінських рішень на всіх рівнях. Дуже часто, 

галузевий професіоналізм фахівців не дозволяє подивитися на вирішення проблем, на ситуацію під іншим кутом зору. Все це 

знижує ефективність та оптимальність прийнятих рішень, тобто традиційні підходи вже не спрацьовують. Саме з названих 

причин виникла ідея звертатися за допомогою до «колективного розуму». Так з’явилося поняття «краудсорсинг». Уряд 

Великобританії, що встановив в 1714 р. нагороду за знаходження точного методу визначення довготи на морі, набагато 

випередив свій час. Замість того, щоб оплатити відповідні пошуки якійсь одній людині, він запропонував взяти участь у її 

вирішенні всім, хто був на це здатен. Метод, який використала влада Великобританії, 300 років потому назвали 

краудсорсингом, тобто генеруванням ідей «народом». 

У порівнянні з аутсорсингом, де певні функції компанії виконуються сторонньою організацією на підставі угоди за 

гроші, в краудсорсинґу платити ні за що не потрібно. Усю необхідну роботу роблять неоплачувані або малооплачувані 

фахівці-аматори, які витрачають свій вільний час на створення контенту, розв’язання проблем або навіть на проведення 

досліджень та розробок.  

Основою застосування краудсорсингу є комунікація між представницькими органами та самою територіальною 

громадою. Все більш популярною стає соціальна комунікація влади і громади за допомогою нових медіа. Мати у друзях в 

соціальних мережах мерів, депутатів різних рівнів, відомих людей, вільно коментувати їх блоги, дописи, скаржитися або 

хвалити їх – робити все це нам дають можливість нові медіа. Завдяки комунікації через нові медіа політика стає набагато 

доступнішою і відкритішою. Серед сучасних інструментів комунікацій влади міста можна зазначити: офіційні 

представницькі веб-сайти органів місцевого самоврядування; персональні веб-сайти; блоги; соціальні мережі; інформаційні 

веб-сайти (інтернет-видання); спільноти практики/практиків, краудсорсинг. Сьогодні краудсорсинг вже вийшов за рамки 

бізнес-сфери, де його активно використовують, наприклад, для просування брендів компаній, пошуку ідей для розробки 

нових товарів та послуг. Необхідність інновацій в сфері місцевого розвитку розкривають перспективи застосування 

краудсорсингу як інструмента місцевого самоврядування. 

Якщо потрібно вирішити якесь завдання, то можна звертатися за допомогою не лише до своїх співробітників і 

радників, ефективність яких і підходи до рішення завдань перевірені і звичайні, а й до звичайних людей, які мають ідеї, 

можуть з іншої сторони подивитись на наявні проблеми. Серед «непрофесіоналів» обов’язково виявлять себе ті, які 

допоможуть вирішити саме ту задачу, що виникла. Причому велика ймовірність того, що пропозиції щодо вирішення будуть 

незвичними і інноваційними в порівнянні з традиційними методами. Таким чином, серед представників громадськості можна 

знайти так званих «громадських експертів», що у подальшому складуть актив громади чи, в подальшому, будуть 

безпосередньо здійснювати функції управління. Краудсорсинг виступає як інструмент ефективної взаємодії органів влади та 

громадянського суспільства. Особливе значення краудсорсинг набуває в контексті удосконалення форм, методів та 

інструментів здійснення консультації з громадськістю. Перевагою проведення громадського обговорення є можливість 

залучення активної громадськості, експертів та спеціалістів до створення проектів нормативно-правових актів, формування 

стратегій розвитку, пошуку рішення гострих проблем території та ін., а також те, що для цього не потрібно жодних 

додаткових витрат із бюджету. З одного боку, консультації з громадськістю – це передбачений законодавством, простий у 

користуванні інструмент участі громадянина в управлінні справами, з іншого – дешевий, посильний для бюджету органу 

влади спосіб отримання інформації про потреби, інтереси, бажання населення. Безпосередні зустрічі старости з 

громадськістю та неформальне спілкування є набагато ефективнішими з точки зору і отримання вичерпної інформації про 

думку громадськості, і налагодження співпраці та порозуміння.  

Краудсорсинг виходить з того, що є люди, готові працювати безкоштовно. Люди вносять свій вклад, тому що їм це 

цікаво – це здоровий людський інстинкт. Головний принцип краудсорсингу – не треба просити людей зробити щось для вас. 

Навпаки – це ви повинні дати їм те, що їм треба і цікаво. 

В країнах розвинутих ринкових відносин явище публічно-приватного партнерства є досить поширеним. 

У багатьох країнах світу державно-приватне партнерство як явище з’явилося ще в дев’ятнадцятому сторіччі. 

Найбільш яскраво взаємодія публічного і приватного сектору проявилася в розвитку інфраструктури міст. Так, освітлення 

вулиць, розподіл електроенергії, послуги телеграфу і телефону здійснювалося приватними компаніями на підставі ліцензії, 

отриманої від уряду, або на засадах концесії. Однак, протягом двадцятого сторіччя більшість компаній, що обслуговували 

інфраструктуру міст було націоналізовано. Конкуренція в галузі зійшла нанівець. Залишилось тільки декілька країн, у яких 

збереглися приватні компанії, які забезпечували потребу суспільства щодо отримання послуг у сфері комунального 

господарства. З початку вісімдесятих років двадцятого сторіччя в світі намітилася тенденція повернення приватного сектору 

в міську інфраструктуру. Серед чинників, що цьому сприяли, слід зазначити такі фактори: 

- потужний розвиток інновацій; 

- недостатність бюджетних коштів для задоволення суспільних потреб у комунальних послугах; 

- розширення міжнародних і національних ринків капіталів, що зробило можливим покращення доступу до 

приватного фінансування; 

- збільшення кількості успішних міжнародних проектів за участю приватного сектору; 

- зростання рівня конкуренції в галузі. 

В останні часи позитивність використання різноманітних форм публічно-приватного партнерства в різних галузях 

економіки України визнається на законодавчому рівні. 

Так, Закон України «Про державно-приватне партнерство» визначає організаційно-правові засади взаємодії 

державних партнерів з приватними партнерами та основні принципи державно-приватного партнерства на договірній основі. 
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Відповідно до статті 1 вказаного закону, державно-приватне партнерство - співробітництво між державою Україна, 

Автономною Республікою Крим, територіальними громадами в особі відповідних державних органів та органів місцевого 

самоврядування (державними партнерами) та юридичними особами, крім державних та комунальних підприємств, або 

фізичними особами - підприємцями (приватними партнерами), що здійснюється на основі договору в порядку, 

встановленому цим Законом та іншими законодавчими актами, та відповідає ознакам державно-приватного партнерства, 

зокрема: 

-    надання прав управління (користування, експлуатації) об'єктом партнерства або придбання, створення 

(будівництво, реконструкція, модернізація) об'єкта державно-приватного партнерства з подальшим управлінням 

(користуванням, експлуатацією), за умови прийняття та виконання приватним партнером інвестиційних зобов'язань 

відповідно до договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства; 

-    довготривалість відносин (від 5 до 50 років); 

-    передача приватному партнеру частини ризиків у процесі здійснення державно-приватного партнерства; 

-    внесення приватним партнером інвестицій в об'єкти партнерства із джерел, не заборонених законодавством. 

Застосування державно-приватного партнерства, відповідно до норм вказаного закону, можливе в широкому спектрі 

сфер, зокрема найбільш проблематичних та потребуючих максимальної уваги.  

Забезпечення здійснення державно-приватного партнерства може відбуватися в таких формах: 

-    концесія; 

-    управління майном (виключно за умови передбачення у договорі, укладеному в рамках державно-

приватного партнерства, інвестиційних зобов'язань приватного партнера); 

-    спільна діяльність; 

-    інші договори. 

У багатьох країнах були прийняті нові закони, які не тільки забезпечували регулювання цих відносин, а й вносили 

зміни до існуючої ринкової структури і правил конкурентної боротьби в галузі. На сьогоднішній день серед основних 

моделей приватно-публічного партнерства виділяють: 

-    концесію; 

-    ВОТ (Build – Operate – Transfer) – «Будівництво – управління – передача»; 

-    DBO (Design – Build – Operate) – «Проектування – будівництво – експлуатація» або DBFO (Design – Build – 

Finance – Operate) – «Проектування – будівництво – фінансування – експлуатація» проекти. 

Концесія – це найбільш поширена форма партнерських відносин між окремими суб’єктами господарювання та 

урядом. Таке партнерство засноване на контрактних відносинах між двома договірними сторонами передбачає очевидні 

переваги для суспільства, народу тієї країни, де впроваджується цей проект. 

Наприклад, при будівництві автобану інвестор отримує постійний прибуток з плати, встановленої за користування 

дорогою від користувачів, громадяни отримують комфортні та зручні дороги, держава – імідж, репутацію та відповідні 

внески за договором концесії від концесіонера. Концесія як форма господарювання притаманна насамперед ключовим 

галузям національних економік, які не можуть бути приватизовані, але потребують значних вкладень для реалізації 

промислового потенціалу. Флагманами у цій галузі є Франція та Великобританія. Як правило, концесії використовуються 

для діяльності у таких сферах господарювання як будівництво доріг, об’єктів житлового будівництва, експлуатація шляхів 

транспортного сполучення, аеропортів, надання послуг міським громадським транспортом, утилізація сміття, заклади 

громадського харчування, надання послуг у галузі житлово-комунальних послуг. Теоретично під концесію може бути 

переданий будь-який об’єкт комунальної чи державної власності. Практично обмеження визначаються безпосередньо 

урядом самої країни з огляду на реальні передумови та стратегічні інтереси держави у таких проектах. 

ВОТ (Build – Operate – Transfer) – «Будівництво – управління – передача» – вид партнерських відносин, який 

передбачає будівництво та експлуатацію приватним партнером певного об’єкту протягом встановленого строку, після чого 

об’єкт передається державі. Зазвичай концесійні схеми BOT використовуються при будівництві автострад (Італія, Іспанія, 

Південна Корея), трубопроводів (Німеччина), електростанцій (Туреччина, Індія, Таїланд), аеропортів (Єгипет, Греція, 

Канада), тунелів (Франція), стадіонів та інших об’єктів, які вимагають значних капіталовкладень, проте повинні залишатись 

у власності держави. 

DBFO (Design – Build – Finance – Operate) – «Проектування – будівництво – фінансування – експлуатація». При 

такому підході вся відповідальність за проектування, будівництво, фінансування та експлуатацію пов’язана воєдино та 

передана приватному партнеру. В Європі, Латинській Америці та Азії така схема зазвичай використовується для 

розроблення нових проектів платних доріг. 

 Державно-приватне партнерство може стати для об’єднаних територіальних громад дієвим механізмом з реалізації 

значних інфраструктурних та соціальних проектів, що без участі сторонніх суб’єктів не можуть бути вирішені за рахунок 

власних наявних ресурсів. 

Зокрема, будівництво автодороги, забезпечення автономного опалення та водопостачання об’єктів наявної соціальної 

інфраструктури чи створення нової (школа, дитячий садок, лікарня), будівництво промислових та сільськогосподарських  

об’єктів (елеватор, завод з переробки молока, тваринна ферма) тощо. 
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ІНСТИТУЦІЙНА СКЛАДОВА МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ 

ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

 
Реалізація державної політики у сфері водопостачання та водовідведення є складним процесом, який вимагає дієвих і 

ефективних інститутів, а також тісної співпраці між урядом, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 

суб’єктами господарської діяльності у сфері водопостачання та водовідведення і споживачами кожному рівні.  

Реалізація державної політики у сфері питної води та питного водопостачання на національному рівні здійснюється: 

Кабінетом Міністрів України, шляхом організації розроблення державних, міждержавних і регіональних програм у цій 

сфері; координації діяльності органів виконавчої влади у цій сфері; організації здійснення державного контролю та обліку у 

цій сфері; вирішення інших питань у сфері. Профільним Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства (Мінрегіон), шляхом забезпечення проведення наукових досліджень у сфері питної води, 

питного водопостачання та водовідведення; організації здійснення заходів щодо захисту та охорони об’єктів 

централізованого питного водопостачання та водовідведення; підготовки і оприлюднення Національної доповіді про якість 

питної води та стан питного водопостачання в Україні, забезпечення заінтересованих органів державної влади, громадських 

організацій, підприємств, установ, організацій та громадян інформацією про випадки і причини забруднення питної води, 

порядок розрахунку тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення; вирішення інших питань у сфері 

[6]. До числа інших ключових міністерств можна віднести: Міністерство екології та природних ресурсів (Мінприроди), яке 

забезпечує формування державної політики розвитку водного господарства, здійснює управління водними ресурсами та 

контроль за їх якістю та ін.[2]; Міністерство охорони здоров'я (МОЗ), яке затверджує показники якості питної води, порядки 

здійснення виробничого контролю у сфері питної води та питного водопостачання і періодичність його проведення [4]; 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі (Мінекономрозвитку), яке формує та реалізовує державну політику у сфері 

технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності [3]. 

На регіональному рівні реалізація державної політики у сфері здійснюється Радою міністрів Автономної Республіки 

Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями, шляхом розроблення і реалізації 

місцевих програм у сфері; здійснення контролю за виконанням установлених у цій сфері правил і норм; прийняття рішень 

про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) діяльності підприємств, установ, організацій у разі порушення ними вимог 

законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення; забезпечення виконання  правил і норм 

користування системами питного водопостачання та централізованого водовідведення; вирішення інших питань у сфері. В 

містах - органами місцевого самоврядування, шляхом затвердження та реалізації місцевих програм у сфері; надання згоди на 

розміщення на відповідній території нових або реконструкцію діючих об'єктів, діяльність яких може завдати шкоди 

джерелам та системам питного водопостачання та/або системам водовідведення; затвердження місцевих правил приймання 

стічних вод; впровадження централізованого водовідведення у населених пунктах, популяційний еквівалент яких становить 

2 тисячі і більше; здійснення контролю за якістю питної води, використанням та охороною джерел і систем питного 

водопостачання та водовідведення; забезпечення інформування населення про якість питної води та стан питного 

водопостачання та водовідведення; встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення 

(крім тарифів на ці послуги, які встановлюються НКРЕКП); обмеження, тимчасової заборони діяльності підприємств у разі 

порушення ними вимог законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення в межах своїх 

повноважень; вирішення інших питань у сфері [6].  

Функціональне управління розвитком сфери водопостачання та водовідведення пов’язане із напрямками державної 

політики, структурою власності та управління основними фондами водопровідно-каналізаційного господарства, 

фінансування та державного регулювання. Діяльність у сфері водопостачання та водовідведення можуть здійснювати 

підприємства всіх форм власності, якщо інше не передбачено законами України. Підприємства водопостачання та 

водовідведення в основному знаходяться у власності місцевих територіальних громад, тому форма власності підприємств у 

сфері переважно комунальна. Згідно статистичних даних, сьогодні у сфері функціонує 2716 підприємств водопровідно-

каналізаційного господарства різних форм власності, з яких – 1459 комунальної власності, державної власності – 63 [1]. Вся 

інфраструктура водопостачання та водовідведення, в тому числі і земля, на якій розташовані об’єкти водопровідно-

каналізаційного господарства є власністю територіальних громад. Тому основні фонди (земельна ділянка, мережі, споруди, 

устаткування централізованого водопостачання та водовідведення тощо) передаються підприємствам на правах 

користування, господарського відання чи в оперативне управління, але право власності зберігається за територіальними 

громадами. Згідно із Законами України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та «Про приватизацію 

державного і комунального майна» мережі, споруди, устаткування централізованого питного водопостачання та 

водовідведення населених  пунктів як особливо важливі об'єкти життєзабезпечення приватизації не підлягають [6; 7]. 

Державне регулювання у сфері водопостачання та водовідведення здійснює національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). До повноважень НКРЕКП у сфері 

централізованого водопостачання та водовідведення належать: участь у формуванні та реалізації державної політики; 

здійснення: ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення в обсягах, що 

перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними 

умовами); розроблення і затвердження ліцензійних умов і порядку контролю за їх дотриманням; встановлення тарифів на 

комунальні послуги суб'єктам природних монополій, ліцензування діяльності яких здійснюється регулятором; здійснення 

нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів природних монополій та застосування відповідних санкцій за порушення ними 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1468-12#n12
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умов і правил провадження відповідних видів господарської діяльності; проведення постійного моніторингу та аналізу 

ситуації на ринках, що перебувають у стані природних монополій, та прогнозування стану розвитку таких ринків; здійснення 

заходів щодо обмеження монополізму; здійснення контролю за виконанням суб'єктами природних монополій інвестиційних 

програм, спрямованих на оновлення основних фондів, підвищення ефективності та зменшення втрат у процесі провадження 

діяльності, що підлягає регулюванню; здійснення в межах своїх повноважень контролю за якістю послуг, що надаються; 

складання відповідно до КУАПП протоколів про порушення посадовими особами суб'єктів природних монополій актів 

законодавства; прийняття рішення про застосування штрафів до суб'єктів природних монополій у випадках і розмірах, 

передбачених законом; забезпечення створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток інфраструктури 

ринку комунальних послуг; та інші повноваження, передбачені законами [5]. 

Органи місцевого самоврядування також регулюють діяльність суб'єктів господарювання у сфері водопостачання та 

водовідведення шляхом: затвердження проектів містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів, 

іншої містобудівної документації; затвердження та реалізації місцевих програм, участь у розробленні та реалізації 

відповідних державних і місцевих програм; надання згоди на розміщення на відповідній території нових або реконструкцію 

діючих об'єктів, діяльність яких може завдати шкоди джерелам та системам питного водопостачання та/або системам 

водовідведення; затвердження місцевих правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення 

відповідних населених пунктів; впровадження централізованого водовідведення у населених пунктах, популяційний 

еквівалент яких становить 2 тис. і більше; прийняття рішень з проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи 

проектів господарської діяльності, що можуть негативно вплинути на якість питної води та системи питного 

водопостачання; здійснення контролю за якістю питної води, використанням та охороною джерел і систем питного 

водопостачання та водовідведення; забезпечення інформування населення про якість питної води та стан питного 

водопостачання та водовідведення; встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення 

(крім тарифів на ці послуги, які встановлюються НКРЕКП); встановлення зон санітарної охорони джерел та об'єктів 

централізованого питного водопостачання та санітарно-захисних зон об’єктів централізованого водовідведення; сприяння 

провадженню інвестиційної діяльності у сфері централізованого водопостачання та водовідведення та ін. [6]. 

Інституціональна структура механізму державного управління у сфері водопостачання та водовідведення є 

розгалуженою структуро державних органів із різним правовим статусом і повноваженнями, які не завжди чітко визначені і 

мають більше декларативний характер, що вимагає подальших пошуків напрямів її раціоналізації, але лише після того, як 

буде сформована відповідна стратегія розвитку сфери. При цьому, стратегія розвитку сфери водопостачання та 

водовідведення має визначати основні довгострокові цілі та пріоритети розвитку сфери з урахуванням політики державного 

регулювання та децентралізації. 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО ЯК НЕОБХІДНА 

ПЕРЕДУМОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

Конкурентоспроможність національного виробництва є результатом існування цілої низки конкурентних переваг. При 

цьому найчастіше конкурентна перевага розглядається як відносна перевага ринкового суб’єкта над конкурентами за рядом 

позицій. У конкурентному протистоянні за умов глобалізації виявляється взаємодія між прагненням до досягнення різних 

видів економічної ефективності. Конкурентне середовище формується на основі суперництва суб’єктів господарювання на 

ринку, забезпечуючи при цьому динамічну рівновагу попиту і пропозиції. Зміцнення та посилення конкурентного лідерства 

в умовах сучасної глобальної конкуренції стає можливим завдяки швидкій реакції на зміни, своєчасній розробці відповідної 
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ринкової стратегії, випередженню конкурентів на всіх етапах діяльності, освоєнні інноваційних технологій і каналів збуту [1, 

с. 7-14].  

Несприятливі фактори економічного та інституційного характеру, негативні кризові явища в українській економіці 

призвели до розбалансування суспільної рівноваги та посилення соціально-політичної напруженості. Водночас немає 

сумнівів, що саме промислове виробництво є пріоритетним базисом модернізації національної економіки, без якого вона 

приречена на перманентну залежність від кон’юнктурних коливань. Очевидно, що коли у країни не буде власного 

розвиненого промислового сектору, то й інноваційна активність перебуватиме на низькому рівні, оскільки обробна галузь є 

найбільш значущим інноваційно-технологічним сегментом національної економіки 

Для цього необхідною є сучасна модернізована конкурентоспроможна національна промисловість. Після світової 

фінансової кризи 2007-2008 рр. розвинені країни, у тому числі ЄС, США, Японія зробили висновок, що в основі 

конкурентоспроможності та ефективності економіки перебувають не фінансово-банківські маніпуляції, а сучасна розвинена 

індустрія. Проведений аналіз дає змогу сформулювати ряд засадничих принципів побудови конкурентоспроможного 

національного виробництва. 

Перший принцип  — стимулювання конкурентоспроможності продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках за 

умов відкритої економіки та посилення конкуренції. Другий принцип передбачає експортну експансію. Необхідно 

стимулювати якнайбільше постачання продукції на зовнішні ринки із тим, щоб в економіці збільшувати  кількість робочих 

місць. Третій принцип ґрунтується на сучасних заходах державного протекціонізму, підтримці національного виробництва, 

що працює за умов СОТ та законів конкуренції [2, с. 85-91]. 

Проведений аналіз дає змогу дійти висновку, що в Україні немає системи управління процесами у промисловості, 

тому що ліквідовано міністерство промислової політики кілька років тому і нічого нового не створено. Моральний та 

фізичний знос промислових активів становить у середньому 70%. Це основний капітал, який необхідно модернізувати. 

Енергоємність українського ВВП у два-три рази вища, ніж у багатьох країнах Східної Європи, а продуктивність праці іноді у 

п’ять-шість разів нижча. Промисловість вимагає модернізації, а модернізація — це ресурси, програми, інвестиції, стимули. 

Так, наприклад, моральний і фізичний знос локомотивів «Укрзалізниці» становить 92%, пасажирських вагонів — 83%, 

платформ, вантажних вагонів — до 70-75%. При цьому не існує жодної серйозної програми, у тому числі державно-

приватного партнерства.  

Звертає на себе також увагу й ситуація у національному автомобілебудуванні, оскільки ще в 2007 р. в Україні збирали 

з різним ступенем локалізації майже 400 тис. автомобілів, а у 2017 р. — приблизно 7 тис. Водночас одне робоче місце на 

складальному підприємстві формує 7-8 робочих місць за кооперацією. Очевидно, що спрямування позичених коштів має 

бути не на фінансування державних потреб, а на розвиток економіки, промисловості, малого та середнього підприємництва. 

Показовим є приклад співпраці з Міжнародним валютним фондом Аргентини, яка двадцять років тому розірвала з ним 

відносини, а тепер відновила, однак уже зовсім на іншому, програмному рівні. Програма передбачає спрямовувати кредити 

на підвищення конкурентоспроможності економіки, її модернізацію, зростання рівня і якості життя людей. З боку МВФ 

погоджено фінансування 57 млрд. дол. на три роки. Саме у такому контексті потрібно працювати й органам державної влади 

України. Програма співпраці України з МВФ не передбачає розв’язання завдань системного характеру, пов’язаних із 

модернізацією економіки та стимулюванням національного конкурентоспроможного підприємницького сектору. Однак без 

ефективної системи інститутів державного управління, без роботи на стратегічні, комплексні завдання у держави не буде 

майбутнього. Індустріальний розвиток та модернізація економіки потребують послідовних стратегічних зусиль протягом 

років [3]. 

У цьому зв’язку важливим є формування відносної самодостатності та привабливості для підприємництва локальної 

економічної системи громади. У сучасному глобальному дискурсі це завдання розглядається як створення ділової 

екосистеми, спрямованої на сприяння суб’єктам підприємництва у вирішенні проблем локального середовища для малих і 

середніх підприємств. Облаштування такого середовища значною мірою є результатом публічних інвестицій, особливо для 

віддалених регіонів, перш за все у транспортну, шляхову, логістичну, інформаційну інфраструктуру, де на частку публічних 

коштів припадає у середньому близько 70%. Крім цього, роль громад є важливою у створенні загального ділового 

середовища, зокрема, у забезпеченні та підтримці надання освітніх послуг, створенні умов для діяльності або й 

співзаснуванні консультаційних організацій з підтримки інвестицій, мотивації для збільшення приватних інвестицій у 

розвиток інфраструктури або виконання відповідних функцій на засадах публічно-приватного партнерства [4, с. 55-57].  

Бюджетної та адміністративної децентралізації недостатньо для того, щоб повною мірою реалізувати потенціал 

децентралізації як для розвитку громад, так і на загальнонаціональному рівні. Логічним продовженням є секторальна 

децентралізація в управлінні секторами, функціонування яких має загальнонаціональний вимір, проте відбувається значною 

мірою саме на рівні громад. Реагувати на цей виклик потрібно, формуючи відповідні інститути координації секторального та 

адміністративного управління, максимально впроваджуючи знеособлені автоматизовані механізми управління, вивчаючи 

потреби та можливості координації з позицій зниження паралелізму та усунення технологічно-управлінських обмежень для 

самостійності громад. Формування сприятливого підприємницького клімату залежить від узгодженого та швидкого 

просування реформ та реалізації завдань зі стимулювання інвестиційної активності, макроекономічної стабілізації, 

дерегуляції, розбудови внутрішнього ринку та диверсифікації зовнішньоекономічного співробітництва України. Сьогодні 

пріоритетами державної політики розвитку підприємництва повинні стати такі, як:  

а) досягнення взаєморозуміння між регуляторними органами та  підприємницьким середовищем при розробці та 

моніторингу виконання регуляторних процедур. Необхідно запроваджувати ефективні формати публічних консультацій з 

суб’єктами підприємництва з урахуванням галузевих та регіональних особливостей. Це дозволить виявляти слабкі сторони 

регулювання і знайти найбільш дієві інструменти державного впливу; 

б) забезпечення порядку коригування регуляторних норм за результатами оцінки досягнення встановлених цілей. 

Завершеність циклу державного управління є неможливою без аналізу результативності регулювання та ухвалення 

відповідних рішень щодо продовження його дії чи внесення коректив. Це потребує посилення уваги органів державної влади 
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до виконання процедур державної регуляторної політики. З цією метою доцільним видається запровадження процедури 

планування та відстеження результативності, а також супроводження цих процедур публічними консультаціями; 

в) спрощення та здешевлення регуляторних процедур для малого і середнього підприємництва. Необхідно 

забезпечити належне дотримання органами державної влади вимог регуляторної політики щодо визначення мети та цілей 

регулювання та розрахунку його вартості. Регулювання, розроблене без дотримання необхідних процедур, збільшує витрати 

суб’єктів господарювання та зменшує інвестиційну привабливість. Аналіз вартості регулювання до набуття ним чинності 

дозволяє знайти необхідні інструменти та запровадити такий формат, який не буде викликати спротиву підприємців; 

г) запровадження ефективних моделей фінансування підприємницької діяльності [5, с. 52-57; 6, с. 45-51]. 

Україні не вдалось уникнути поглиблення територіальної соціально-економічної диференціації, а механізми прямого 

регулювання і непрямого впливу виявилися неспроможними врегулювати проблеми нерівномірності ендогенного потенціалу 

розвитку громад. Проведений аналіз дає змогу дійти висновку про те, що основними напрямами зниження рівня ризиків 

посилення регіональної диференціації розвитку територіальних громад у сучасних умовах є підвищення ролі регіонального 

рівня управління та конкретизація його функцій в умовах децентралізації, передавання на базовий рівень фінансових 

ресурсів, які громада зможе використати для власного розвитку, поширення імпульсів розвитку від міст до прилеглих 

територій на основі їх перетворення на центри об’єднаних територіальних громад і перегляд механізмів бюджетного. 
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ПРИРОДОРЕСУРСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 

ГРОМАД 
 

Державна політика України у сфері місцевого самоврядування спирається на інтереси жителів територіальних громад 

і передбачає децентралізацію влади – тобто передачу від органів виконавчої влади органам місцевого самоврядування 

значної частини повноважень, ресурсів та відповідальності. В основу цієї політики закладено положення Європейської хартії 

місцевого самоврядування та найкращі світові стандарти суспільних відносин у цій сфері. Законодавче підгрунтя для 

докорінної зміни системи влади та її територіальної основи на всіх рівнях почало формуватися у 2014 році. 

Закони про внесення змін до Бюджетного та Податкового кодексів України. Завдяки цим змінам відбулася фінансова 

децентралізація: місцеві бюджети за останні роки зросли на 123,4 млрд грн: з 68,6 млрд в 2014 до 192 млрд грн в 2017 році. 

Частка місцевих бюджетів у зведеному бюджеті України постійно зростає і на кінець 2017 року склала 51,2 % (у 2015 році – 

45,6%) [1]. 

Оцінку фінансової спроможності 366-ти ОТГ проведено на підставі результатів моніторингу виконання місцевих 

бюджетів за перше півріччя 2017 року та за 4 основними показниками, які відображають:  

– власні доходи на 1-го мешканця;  

– рівень дотаційності бюджетів (питома вага базової/реверсної дотації у доходах);  

– питому вагу видатків на утримання апарату управління у власних ресурсах ОТГ (без трансфертів з державного 

бюджету);  

– капітальні видатки на 1-го мешканця (без субвенцій з державного бюджету). На підставі зазначених показників 

сформовано загальний рейтинг ОТГ [2].  

Закон «Про добровільне об’єднання територіальних громад». Дав змогу почати формувати спроможний базовий 

рівень місцевого самоврядування. Станом на початок листопада 2018 року створено вже 865 об’єднаних територіальних 

громад (ОТГ). До складу цих ОТГ увійшли 3981 колишніх місцевих рад. Більше 8,4 млн людей проживають в ОТГ. Такі 

темпи міжмуніципальної консолідації міжнародні експерти називають дуже високими. Закон також запровадив інститут 

старост в ОТГ, які представляють інтереси сільських мешканців в раді громади. В селах ОТГ працюють вже 787 старост, ще 

майже 1,7 тисяч осіб виконують обов’язки старост [1]. 

В усіх ОТГ стоїть досить актуальне питання  забезпечення виробничих та побутових потреб жителів водою належної 

якості не втрачає своєї актуальності. Однак протягом останнього десятиліття проблема суттєво загострилася в зв’язку із 

змінами кліматичних умов території. Чимало особливо невеликих ОТГ впродовж літніх періодів останніх років відчувають 

http://eip.org.ua/?page_id=427&lang=uk&hid=93
http://eip.org.ua/?page_id=523&aid=752
http://eip.org.ua/?page_id=523&aid=752
http://eip.org.ua/?page_id=427&lang=uk&hid=93
http://eip.org.ua/?page_id=427&lang=uk&hid=760
http://eip.org.ua/?page_id=427&lang=uk&hid=663
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_036
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_036
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/79-19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/71-19
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/157-19
http://decentralization.gov.ua/gromada
http://decentralization.gov.ua/gromada
http://decentralization.gov.ua/starosta
http://decentralization.gov.ua/starosta
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нестачу питної води. Слід відмітити, що в деяких ОТГ є неврегульованим питанням водокористування. Тому спільне 

користування водними об’єктами створює проблеми.  

У підземних водах Вінницької, Хмельницької, Тернопільської, Донецької, Київської, Рівненської, Волинської  та 

інших областях України вміст заліза складає до 2 мг/дм
3
, тому на водоочисних станціях ОТГ слід передбачати споруди по 

знезалізненню води та її дегазації. В останні роки  нормативні вимоги до концентрації заліза в питній воді стали більш 

жорсткими, що вимагає перегляду та покращення роботи знезалізнюючих споруд [3].  

Сумарне залізо  - це сума концентрацій усіх типів заліза, що містяться у воді, а саме: 

• двовалентне залізо (Fe
2+

 або Fe
++

).  Воно розчинене у воді, тому вода виглядає прозорою. При контакті води з 

відкритим повітрям вона набуває жовтуватого або рудуватого відтінку. Сполуки заліза Fe
2+

 у природних водах нестійкі, 

оскільки залізо легко окислюється і випадає в осад у вигляді гідроксиду, який спричиняє каламутність і забарвлення води.  

• тривалентне залізо (Fe
3+

 чи Fe
+++

). У цю форму перетворюється двовалентне залізо після окислення. Таке залізо має 

вигляд суспензії – нерозчинного і неосідаючого осаду. Дану форму заліза найлегше видаляти з води продуктів гідролізу і 

комплексних сполук) знижується при підвищенні рН води. Отож, метод знезалізнення води аерацією і підлуговуванням 

повинен бути універсальним методом очистки води від будь-яких сполук заліза, які присутні в природній воді при рН= 6-8. 

• колоїдне залізо – це залізо, частки якого мають дуже маленькі розміри (менше 0,1 мкм), і тому не можуть бути 

відфільтровані механічними фільтрами. Таке залізо також утворює суспензію, яка зустрічається досить рідко і видаляється 

окисленням або переведенням її в іншу форму, а потім фільтрацією.  

• органічне залізо – це зв'язане залізо, що утворилося з'єднанням з органічними речовинами, такими як таніни або 

гумусова кислота. У випадку підживлення водоносного горизонту водами рік чи боліт, залізо в підземних водах може 

знаходитись у вигляді комплексних органічних сполук і бути безбарвним, жовтуватим або рудим.  

• бактеріальне залізо.  Деякі бактерії (феро-бактерії) використовують залізо в метаболічних процесах. Бактеріальне 

залізо може бути драглисте або волокнисте, іноді утворює поверхневу плівку [3].  

Надмірна кількість заліза у воді не лише спричиняє появу неприємного запаху, каламутності, забарвлення води, 

заростання водопровідних труб а й негативно впливає на стан здоров’я людини. Тому, перед використанням води для питних 

цілей необхідно проводити видалення даного компоненту [4]. 

На даний час запропоновано досить велика кількість технологій та різних за принципом дії і конструкцією пристроїв 

та споруд для знезалізнення води, головним компонентом в яких є фільтри. Всі вони мають певні свої переваги та недоліки, 

різні конструкції та типи засипок. Останнім часом при очистці залізовміщуючих вод себе добре зарекомендували фільтри з 

пінополістирольною засипкою. В порівнянні з іншими фільтрами вони більш дешевші, простіші в експлуатації та 

будівництві, не вимагають промивних місткостей та насосів, мають мінімальну кількість розподільних систем. 

Досвід впровадження і експлуатації фільтрів з плаваючими зернистими засипками існує з 70-х років минулого 

століття на теренах ближнього та дальнього зарубіжжя. Проте, незважаючи на переваги даних фільтрів, існує і ряд проблем 

при обслуговуванні та експлуатації таких споруд. 

Простота конструкції пінополістирольних  фільтрів з висхідним рухом води дозволяє в короткі терміни здійснити 

реконструкцію існуючих або будівництво нових фільтрів з невеликими матеріальними затратами. Конструкція фільтрів є 

раціональною та ресурсозберігаючою, що дає можливість її використання для знезалізнення води відповідного хімічного 

складу (достатньо високими значеннями рН та лужності) в багатьох регіонах України. Проте отримати пінополістирольну 

засипку для фільтрів потрібного фракційного складу, особливо дрібногранульовану, дуже складно. Одним з можливих 

напрямків оптимізації роботи пінополістирольних фільтрів є розробка фільтрів з крупногранульованою засипкою із 

потрібною фракцією, яка є дешевшою та простішою в отриманні. Виготовлення такої засипки проводять у виробничих 

умовах на підприємствах по виготовленню теплоізолюючих пінополістирольних плит. На даний час промисловість може 

випустити пінополістирольну засипку найменшим еквівалентним діаметром 2,8 мм. Різними авторами пропонуються різні 

конструкції фільтрів для проведення процесу знезалізнення води, але використання пінополістирольних фільтрів з 

підвищеною крупністю гранул є досить перспективним та актуальним [3]. 

При знезалізненні води для середніх та великих споживачів запропоновано та впроваджено на ряді водоочисних 

станцій України безнапірні пінополістирольні фільтри підвищеної крупності гранул з висхідним фільтруванням. 

Використання в якості завантаження гранул пінополістиролу промислового виготовлення дозволяє зменшити витрати на 

закупівлю завантаження в 4,5 рази. При знезалізненні води для невеликих споживачів, в основному, сільські водопроводи, 

при наявності сталевих водонапірних башт доцільне розміщення в них знезалізнюючого обладнання – баштові станції 

знезалізнення води [5]. 

При фільтруванні підземної води, яка містить сполуки двовалентного заліза, спочатку відбувається адсорбція сполук 

окисненого заліза на поверхні «чистих» зерен фільтруючої засипки. Через деякий час, в результаті адсорбції окисненого 

заліза, електрокінетичний потенціал зерен засипки знижується. Результатом чого відбувається затухання адсорбційної 

властивості поверхні зерен. Однак використання цього методу складне при підвищених концентраціях заліза у вихідній воді 

або наявності його органічних сполук, при низьких лужності і рН води, у присутності сірководню, а також у випадках 

одночасного існування іонів двовалентного марганцю [3]. 

При знезалізненні води спрощеною аерацією і фільтруванням на фільтр подається вода, що містить сполуки 

двовалентного заліза. Окиснення двовалентного заліза закінчується в глибині фільтруючого шару, де і затримується 

гідроксид заліза, тому розподіл втрат напору по глибині зернистої засипки швидкого фільтра виявляється більш 

рівномірним, що підтверджується результатами дослідів. На початку фільтроциклу зростання втрат напору у всіх шарах 

засипки відбувається рівномірно. Велика частина забруднень починає затримуватися у верхньому шарі засипки фільтра, 

тому до кінця фільтроциклу рівномірність розподілу втрат напору по висоті фільтруючого шару порушується [4]. 

Для локальних об’єктів, котеджів, готелів, дитячих будинків та інших установ використовуються компактні установки 

різних виробників. Існує багато установок розроблених конструкцій з різними робочими елементами, які призначені для 

видалення заліза із води, розчинених газів та покращення органолептичних показників якості води [5].  
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Отже, питання водопідготовки є досить необхідним для розвитку об’єднаних територіальних громад, особливо 

зважаючи на обмеженість водних ресурсів та якість природніх вод. 
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РЕГІОНАЛЬНІ МЕДИКО-ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ 

РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ РІВНЕНЩИНИ 
 

Актуальність дослідження у сфері рекреалогії обумовлена зростаючим негативним впливом антропогенних 

чинників на систему “населення – навколишнє середовище”. Кінець другого тисячоліття та початок третього відзначився 

переважаючою роллю антропотехногенних чинників над природними у інтенсивності негативного впливу на здоров'я 

населення. Особливо така тенденція помітна в помірному кліматичному поясі, де негативних природних чинників істотно 

менше, ніж в інших кліматичних зонах [1].  

Одним з чинників-противаг антропотехногенному навантаженню на організм є відновлення фізичних та духовних сил 

людини за допомогою природних рекреаційних ресурсів [1].   

Вагомий внесок у даному напрямку зробили вчені, що працюють за напрямками конструктивної географії 

(особливо її підрозділу – медичній географії), рекреаційній географії, курортології, екології людини, екогеографії, 

геоекології. Це Авцин О.П., Барановський В.О., Будико М.І., Вершинський Б.В., Воронов О.Г., Ігнатьєв Е.І., Гуцуляк В.М., 

Даценко І.І.,  Келлер А.А., Ковальський В.В., Облапенко Г.П., Пащенко В.М., Попов А.Г., Прохоров Б.Б., Райх Е.Л., Рященко 

С.В., Хлебович І.А., Шевченко В.О., Шевчук Л.Т.,  Шошин О.О., Топчієв О.В., Фоменко Н.В., Руденко В.П. [1].      

Хоча рекреаційна географія сформувалась як самостійна галузь знань, дуже важливою проблемою сьогодення є 

конкретизація її завдань [2].  

Об’єкт і предмет дослідження. Граничним об’єктом еколого-географічного аналізу є інтегративна геосистема 

“суспільство-природа” в межах території Рівненської області, яка формує територіальну екосистему “населення – 

навколишнє середовище”. Предметом аналізу і оцінювання є екологічний потенціал названої інтегративної геосистеми, 

пов'язані з ним екоумови і екоситуація та теоретико-методичні засади їх еколого-географічного картографування. 

Методологія та методи дослідження. Методологічну основу роботи складають спеціальні нaукові методи 

(географічного опису, географо-екологічного картографування, медико-екологічного моделювання, прогнозування).  

В дослідженні використовуються загальнонаукові методи, серед них традиційні (синтез, аналіз, порівняння, методи 

індукції, дедукції, спостереження, абстрагування, узагальнення) та модерні (системний аналіз і синтез). Найбільш уживаним 

та універсальним є системний метод, оскільки географічні дослідження по своїй суті є комплексними. Отримані числові 

результати базуються на доведених висновках таких наук як системний аналіз, теорія ймовірності, математична статистика. 

Рішення ряду задач стало можливим завдяки застосуванню сучасних інформаційних технологій, які використовувалися для 

обробки даних та візуальної картографічної інтерпретації oтриманих результатів.  

Була поставлена мета провести дослідження території Рівненської області на предмет оцінки можливостей 

використання природних рекреаційних ресурсів для зменшення медико-екологічного ризику території. Поставлена мета 

вимагає вирішення задач з розрахунку кореляції показників захворюваності та структури смертності  з позитивними 

чинниками навколишнього середовища, що можна віднести до рекреаційних ресурсів.  

Отримані результати базуються на доведених висновках таких наук як системний аналіз, теорія ймовірності, 

математична статистика, ГІС-моделювання.  

 Нами були проведені дослідження нозогеографії кількох регіонів і відповідності цих показників екологічній ситуації, 

як в просторі, так і темпоральних. Були встановлені не тільки негативні кореляційні відносини в результаті 

техноантропогенних впливів на територію, а й позитивні (природні компоненти), які здатні знижувати рівень медико-

екологічного ризику території [3]. 

Результати даних еколого-географічних досліджень показали необхідність враховувати як нозогеографічні, так і 

екологічні показники при використання природних рекреаційних ресурсів для розвитку регіональних туристично-

рекреаційних комплексів [2].  

Такі висновки робили і автори наукових робіт суміжних географічних напрямків (конструктивної, соціальної, 

рекреаційної географії). Ще в кінці минулого століття багатьма географами була прийнята структура територіально-

https://decentralization.gov.ua/about
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/53-rezultati-finansovogo-monitoringu-366-otg-za-1pivrichchya-2017-roku-stvorenikh-u-2015-ta-2016-rokakh.pdf
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/53-rezultati-finansovogo-monitoringu-366-otg-za-1pivrichchya-2017-roku-stvorenikh-u-2015-ta-2016-rokakh.pdf
http://www.ijpam.eu/
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рекреаційної системи, в якій одним з найбільш важливих компонентів була підсистема «природні ресурси», з найбільш 

важливою властивістю – високою якістю екологічного стану території, і відповідно, низьким рівнем медико-екологічного 

ризику для рекреанта. 

Якщо в географічній науці більше уваги приділяється простору (території), то в геоекології, а також в медичній 

екології та екології людини простір нерозривно з темпоральними показниками [4]. Тому наші дослідження завжди включали 

вивчення динаміки всіх показників нозогеографічної і екологічної ситуації, що має великий вплив на стан територіально-

рекреаційної системи [5]. Наприклад, на території Північно-Західного соціально-економічного району України розвиток 

туристично-рекреаційного комплексу до 1986 р і після [6] має свої особливості в результаті наслідків Чорнобильської 

катастрофи.  

Так, в районах, де рівень радіологічного забруднення ґрунту перевищує середні по регіону показники, нозогеографічні 

показники за встановленими нами індикаторним нозологіями (захворювання ендокринної системи, крові) з плином часу 

перевищують середньо обласні також [7]. 

Нами були також встановлені кореляційні відносини і між показниками якості питної води з окремими нозологічними 

класами, рівнем забруднення атмосферного повітря і захворюваністю органів дихання, а також були знайдені інші 

«кореляційні пари» і індикаторні нозології [8]. 

Використання територій з денатурованими природними ресурсами давно визначено в рекреалогії як недоцільне [9], 

але детальний еколого-географічний аналіз покаже також окремі елементи медико-екологічного ризику, які можуть 

визначити особливості розвитку туристично-територіального комплексу регіону[10]. 

На території Рівненської області досліджено, що при наявності високих показників природних рекреаційних ресурсів 

в північних районах (високий рівень лісистості, висока щільність річкової мережі, природних водойм) виявлені негативні 

чинники [11], які проявилися після Чорнобильської катастрофи (нозогеографічні показники).  

В результаті аналізу, визначено, які саме нозології проявляються в північних районах вище середньо обласних, і 

можна коригувати туристично-рекреаційну діяльність [11].  

Так як більшість нозологій проявляються тільки після тривалого проживання на цій території, та більше 90% 

радіонуклідів організм отримує в результаті внутрішнього опромінення, можна зробити висновок, що в північних районах 

регіону цілком безпечно проводити короткочасну рекреацію: розвивати туристичні маршрути, екологічні стежки, зелений і 

екотуризм та інші напрямки з перебуванням на цих територіях до декілька тижнів, але виключаючи збір грибів та ягід. 

Практичне значення результатів дослідження полягає в розробці методології експрес-оцінки медико-екологічного 

ризику території [12] в окремих адміністративних районах, що важливо під час проведення децентралізаці.  

Отримані результати можуть бути використані при розробці стратегії  соціально-економічного розвитку як окремих 

адміністративних районах, так і регіону в цілому, розробці стратегії мінімізації шкідливих впливів на навколишнє 

середовище та на людину.   

Виконане  медико-екологічне ранжування Рівненської області [7] може слугувати для здійснення ефективного 

управління сферою охорони здoров'я населення в регіоні. Це дозволить обґрунтувати першочерговість проведення 

природоохоронних заходів для покращення умов проведення туризму та рекреації для населення в конкретних районах 

регіону. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 
 

Напрямками кадрової політики України визначено основні кадрові реформи в сфері державного управління, оскільки 

від компетенції кадрового потенціалу державного управлінця залежить сталий соціально-економічний розвиток країни. 

Дієвість державного і муніципального управління залежить від людського потенціалу, що потребує відповідної роботи з 

кадрами і спрямована на підвищення кваліфікаційного рівня державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування. 

В умовах демократичної децентралізації влади шляхом удосконалення і розвитку місцевого самоврядування 

головними ризиками, які можуть загрожувати сталому розвитку територіальних громад є недостатній рівень професійної 

компетентності окремих посадових осіб місцевого самоврядування. Невірні кадрові рішення негативно позначаються на 

стані всього суспільства і в першу чергу це призвело до того, що населення все менше довіряє владі. Це свідчить про те, що 

прийшов час, коли потрібно звернути особливу увагу на кадрове забезпечення саме органів місцевого самоврядування, 

оскільки воно є основою народовладдя будь - якої держави.  

Життєві потреби громади значною мірою покладаються на компетентність органів місцевого самоврядування. Саме 

посадові особи місцевого самоврядування мають вирішувати проблеми, які виникають у мешканців села, селища або міста 

[3]. 

Нинішня суспільно-політична ситуація в країні висуває особливі вимоги до персоналу органів місцевого 

самоврядування, як до суб’єктів, покликаних реалізовувати конституційні права громадян на участь у соціально-

політичному житті суспільства в межах чинного законодавства. У цій ситуації надзвичайно важливою стає проблема 

підготовки й формування кадрового персоналу нової якості для здійснення суспільно-політичних функцій у системі 

регулювання й управління різними сферами життя соціуму, особливо на  регіональному і муніципальному рівні.  

Однією з головних функцій кадрового забезпечення місцевого самоврядування є залучення кадрів, здійснення повною 

мірою якої, дає можливість підібрати найбільш професійно підготовлених висококваліфікованих спеціалістів. 

Актуальними проблемами організації влади на регіональному рівні є: 

- низька якість послуг, яка зумовлена відсутністю чіткого переліку та розподілу управлінських функцій між органами 

місцевого самоврядування та структурами виконавчої влади на місцевому рівні; незначними обсягами бюджетного 

фінансування делегованих повноважень органам місцевого самоврядування на забезпечення послуг у соціальній сфері 

(освіта, охорона здоров’я, культура тощо);  

- велика кількість територіальних громад, що призводить до утворення великого штату службовців, які не в змозі 

ефективно працювати та комплексно вирішувати нагальні проблеми через незбалансованість фінансових механізмів 

забезпечення самостійності місцевих громад;  

- низька безпосередня участь населення у вирішенні питань місцевого значення та використання права на 

контролюючі дії за належним виконанням посадових повноважень службовцями органів місцевої влади. Головні причини: 

нерозвиненість інститутів прямої демократії через застарілість правової бази та низький рівень політичної культури 

суспільства;  

- недосконалість нормативно-правового забезпечення системи організації місцевої влади. Зокрема, відсутність у 

законодавчих актах чітких механізмів реалізації повноважень місцевими державними адміністраціями, органами місцевого 

самоврядування, неврегульованість статусу посадовців органів місцевого самоврядування, зумовлюють необхідність 

оновлення законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в 

органах місцевого самоврядування». З метою стимулювання громадської участі, вимогою часу є прийняття закону «Про 

місцевий референдум», «Про місцеві ініціативи та збори громадян», тощо;  

- високий рівень забюрократизованості та корупції в органах місцевої влади;  

- низький престиж служби в органах місцевого самоврядування, місцевих органах виконавчої влади, пов’язаний із 

низьким рівнем соціального захисту працівників зазначеної сфери, недосконалістю системи оплати праці (відсутність зв’язку 

посадового окладу з рівнем кваліфікації, професійною підготовкою, відсутність прозорої системи преміювання, розрив у 

заробітній платі керівників І-ІІ категорій посад державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування) [2]. 

Діяльність органів місцевого самоврядування спрямована на забезпечення потреб та інтересів територіальної громади 

та кожного громадянина, що потребує не тільки відповідного професіоналізму посадовців, але й високої культури та 

належного рівня розвитку навичок міжособистісного спілкування. 

На сьогоднішній час вирішального значення набуває якісний кадровий склад органів місцевого самоврядування – їх 

професіоналізм, здатність ефективно управляти власністю і фінансами місцевого самоврядування, бюджетними установами, 

об’єктами інфраструктури та соціальної сфери, вміння працювати з різними суспільними верствами населення, 

громадськими групами.  

Протягом останніх років в Україні визначений склад установ з певними завданнями і обов'язками, що займаються 

підвищенням кваліфікації державних службовців і формують певні рівні підготовки. Це центральний, регіональний та рівень 

місцевого самоврядування. До центрального рівня підготовки відносяться Національна Академія державного управління при 

Президентові України, Академія муніципального управління та провідні вищі навчальні заклади м. Києва. До регіонального 

рівня підготовки – регіональні інститути державного управління НАДУ в Дніпропетровську, Львові, Одесі, Харкові, 
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університети, що мають магістерську програму галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування». До рівня 

місцевого самоврядування відносяться курси, школи, центри підвищення кваліфікації, муніципальні освітні установи, які 

здійснюють навчання працівників органів місцевого самоврядування. До них належать короткотермінові курси, які не 

налаштовані на надання фахової спеціальної підготовки, а лише призначені для повідомлення про нову інформацію, що 

надходить до виконання. 

Вимоги до рівня професійної компетентності посадовців зумовлені складним та багатогалузевим характером 

сучасного міського господарства та необхідністю чіткого бачення та розуміння його проблем, вміння знаходити шляхи та 

засоби їх ефективного вирішення, розробляти та реалізовувати стратегії такого рішення. Крім того, управлінська діяльність 

постійно поєднана із нестандартними ситуаціями, які потребують від посадовців неформального підходу для їх вирішення. 

Зазначене зумовлює формування в органах місцевого самоврядування кваліфікованої команди. 

На нашу думку, на базі рівня місцевого самоврядування, необхідно: 

- провести моніторинг освітніх потреб регіонів у спеціалістах галузі знань «Публічне управління та адміністрування» 

для забезпечення висококваліфікованими кадрами органів державної влади та місцевого самоврядування; 

- регулярно обговорювати питання організації підготовки та перепідготовки посадових осіб для органів місцевого 

самоврядування на радах ректорів вищих навчальних закладів регіону; 

- проводити виїзні лекційні, семінарські та практичні заняття, а також круглі столи з проблемних питань державного 

управління та місцевого самоврядування із залученням представників органів місцевого самоврядування; 

- забезпечити стажування науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів у структурних підрозділах 

органів державної влади та місцевого самоврядування; 

- формувати регіональні замовлення на підготовку магістрів з галузі знань «Публічне управління та адміністрування» 

у відповідних регіональних інститутах, а також враховувати фінансові та матеріально-технічні потреби даних закладів. 

Таким чином, посадовці органів місцевого самоврядування повинні володіти відповідними якостями, знаннями та 

навичками, які відповідають завданням, характеру та змісту служби в органах місцевого самоврядування. Доцільно 

законодавчо визначити чіткі вимоги до спеціалізації освіти при зарахуванні до служби в органах місцевого самоврядування 

із урахуванням специфічності сфер діяльності цих структур і з урахуванням статусу місцевих рад та посилити роботу органів 

місцевого самоврядування щодо залучення креативної молоді на вакантні посади. 

Визначено основні проблеми організації влади на регіональному рівні до яких віднесено: низьку якість послуг; велику 

кількість територіальних громад, що призводить до утворення великого штату службовців; низьку безпосередню участь 

населення у вирішенні питань місцевого значення та використання права на контролюючі дії за належним виконанням 

посадових повноважень службовцями органів місцевої влади; недосконалість нормативно-правового забезпечення системи 

організації місцевої влади; високий рівень забюрократизованості та корупції в органах місцевої влади; низький престиж 

служби в органах місцевого самоврядування. 

Доведено, що ефективність діяльності та функціонуванні місцевого самоврядування суттєво залежить від: організації 

діяльності їх посадових осіб; якісного проведення добору, розстановки, професійної підготовки та підвищення кваліфікації 

кадрів; рівня професійної компетентності посадовців та його відповідності сучасним вимогам. 
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MODERN TRENDS OF THE TNC’S INFORMATION AND TECHNOLOGICAL ACTIVITIES 

 
The rapid development of information resources significantly influences the pace and focus of changes in the activities of 

TNCs. They are both a source of competitive advantages of modern TNCs and their product at the same time. Companies have come 

to realize that the national environment of economic development can’t provide the most up-to-date technological opportunities, 

innovative development of that favorable informational environment. Today, new needs, challenges or trends may occur in any 

market, sometimes territorially completely separated, and modern technologies can be located on the other. Therefore, among the 

main tasks of modern corporations is the desire to obtain new competitive advantages through the use of information and 

communication technologies, the comprehensive use of the information needs of the world economy. 

Informatization consequences are noticeable at the level of the TNCs themselves and their countries. In the first case we are 

talking about the possibility of companies to increase their base of income and assets in different countries, sometimes due to active 

expansion, and in the second - through the growth of economic, political, social and cultural proximity and interdependence of 

countries based on the growth of cross-border flow of goods, services, know-how capitals, etc. 

Electronic business activities enable modern companies to perform cross-border operations at a more efficient level, to interact 

more closely with global vendors and to respond more quickly to changing consumer demands. 

TNCs have a special position in these processes, especially in the field of telecommunications and mobile communications, 

which due to new mobile applications have provided long-term competitive advantages. Among them, «Apple» (321,686 mln. US 
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doll. as assets), «Samsung» (217,104 mln. US doll.), «AT & T» (403,821 mln. US doll.), «Amazon» (83,402 mln. US doll.) and 

«Alphabet» (167,497 mln. US doll.) - from the list of leaders among the largest TNCs in 2017 [1]. 

Nowadays it is precisely at the expense of modern TNCs and the rapid development of information technologies that 

significant changes TNC’s place in the structure of the global economy. Developed and developing countries, understanding the  

dynamism of competitive advantages in the IT sector, are quickly adapted to the changing changes in international manufacturing and 

do not lose the position of leading exporters of information products and services. 

Modern technology is the same common feature that is characteristic of all the components of the information environment for 

the development of TNCs in general, and the IT sector, in particular. Moreover, in today's totally changing conditions of the world 

economy’s development, technology is a special variable, which at the same time is constant in terms of its own presence in the 

market and in a way that constantly evolves and improves. It enables modern corporations to conquer and retain new competitive 

advantages in international markets and to quickly adapt to changes that take place in a dynamic information and institutional 

environment. 

Today, the relevant are the trends in the development of TNCs in the information sphere, related to the domain of «Internet of 

Things» (Internet of Things, IoT). The IoT scope allows participants to remotely manage their devices and improve interoperability. 

For TNCs, IoT opens up opportunities for improving the conditions for maintaining and improving the quality of business, increasing 

consumer satisfaction, relations between them and producers, and, ultimately, increasing the level of business activity in the industry. 

The growing interest of TNCs is in the IoT sector, the total investment for 2017-2025 will be almost 15 bln. dollars, which is a 

powerful component of the institutional environment of TNCs in the information sphere [2]. Among the motives for investment 

activity, the most significant for investors is convergence with customers, to increase their satisfaction of their needs and conquer a 

new target audience; stimulate business growth by improving quality, productivity and reliability on the one hand, and on the other - 

reducing costs, risks and loss of intellectual property rights. As a result, modern TNCs become irreplaceable participants in these 

processes, both as suppliers of information products and their consumers, as sources of innovations in scientific and technological 

development. 
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РЕФОРМА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ЛОКАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ 

У ВИМІРІ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА 
 

Реформа децентралізації перенесла відповідальність за локальних розвиток на представників територіальних громад, 

тим самим змусивши їх підвищувати якість менеджменту – природоресурсного, інформаційного, інноваційного, 

логістичного, кадрового тощо. 

Відповідні процеси співпали у часі із зміною панівної парадигми в суспільстві, що визначала підходи до менеджменту 

як мистецтва вирішення проблеми ефективності у всіх сферах діяльності. Стало очевидним, що збереження поступальної 

соціально-економічної динаміки потребує нових інституційних та ідеологічних умов для належного використання 

нововведень, які генеруються зростаючим обсягом знань людства [1, с. 104]. Позиція більшості стейкхолдерів була 

підсумована у рекомендації, прийнятій на 32-й Генеральній конференції ЮНЕСКО (Париж, 2003 р.), згідно з якою 

інтелектуальне суспільство розвивається в умовах, коли виробництво і використання знань гармонійно видозмінює 

соціальну структуру, викликаючи «адекватні інституційні трансформації з використанням механізмів самоналаштування і 

публічної прозорості у вирішенні проблем» [2, с. 2]. Звідси випливає, що інтелектуальне суспільство можна розглядати 

вищим щаблем розвитку та результатом системного вирішення комплексу існуючих проблем людства. Таке суспільство 

характеризується максимальною гармонізацією інтересів особистості та соціуму, відрізняється особливим квалітативним 

вектором розвитку, зорієнтованим на підвищення якості і безпеки життя усіх його членів. 

Через призму нового бачення інтелектуалізації набувають цінності ідеї безконфліктного, гармонійного та 

збалансованого цивілізаційного прогресу жителів громад, початок яким дала концепція сталого розвитку. Змінюються 

концептуальні підходи до адміністрування. Замість концентрованої ієрархії структура економіки рухається до мозаїчної 

форми. На місці твердих вертикальних моноструктур з’являються територіально розсіяні виробничі мережі. Домінуюча роль 

головних гравців усе ширше переходить від великих корпорацій до мільйонів індивідуальних інвесторів. Зростання впливу 

на трудове життя інтелектуальної робочої сили «ірраціональних елементів» [3, с. 51], пов'язаних з емоціями, інтуїцією, 

підсвідомістю, специфікою сприйняття, рефлексією, привертає увагу до розпочатих ще у 90-х роках ХХ ст. досліджень ролі 

когнітивних технологій поширення, адаптації, конвертації та використання знань в управлінні для пояснення природи 

еволюції економічних інститутів, що переплітаються з науковими концепціями емоційного інтелекту. Експерти виходять на 

новий рівень осмислення економічного буття, виходячи з об’єктивності ролі інтелектуальної складової у суспільному 

розвитку. 

У межах концепції інтелектуалізації стратегії локального розвитку повинні бути переглянуті на предмет встановлення 

наступних задач із визначенням відповідних механізм імплементації та індикаторів реалізації:  

http://fortune.com/global500/list/
https://www.bbvaopenmind.com/en/technology/digital-world/7-trends-of-iot-in-2017/
https://www.bbvaopenmind.com/en/technology/digital-world/7-trends-of-iot-in-2017/
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̶ формування комплексної політики використання інтелектуальних ресурсів [4; 5, с. 55], орієнтованої на мотивування 

інтелектуальних зусиль, подолання «інтелектуального розшарування» [6], а також «реновацію» [; 8, с. 5] менеджменту у 

сфері контролю, захисту та охорони прав інтелектуальної власності; 

̶ створення інноваційної інфраструктури та ринкових механізмів забезпечення ефективного трансферу інновацій та 

їхньої глобальної адсорбції [9, с. 16]; 

̶ повноцінне фінансування науково-технологічного комплексу з урахуванням відповідності між структурою новітніх 

технологічних змін і структурою інвестицій [10];  

̶ охоплення коопераційними механізмами відносин між інституціональними секторами [11]; 

̶ формування «інтелектуальної культури» [12, c. 376], для якої характерні зміни пріоритетів розвитку особистості та 

соціуму, відмова від максимізації економічного імперативу на користь гуманістичних та екологічних цінностей [3, с. 51-52] 

(коеволюція суспільства і природи, підвищення соціальної відповідальності суб'єктів економічних відносин у питаннях 

екобезпеки); 

̶ політика нейтралізації наслідків футурошоку і протидія інформаційній та інтелектуальній «колонізації» [13, с. 85; 14, 

c. 9]. 

Водночас проведений інституціональний аналіз організаційної підтримки процесів інтелектуалізації управління в 

регіонах дозволяє виявити перепони для закріплення даної моделі, зокрема: структурна деформованість, інституційна 

неповнота та незбалансованість технологічних, економічних та соціально-ціннісних аспектів і механізмів інноваційної 

діяльності в регіонах; недосконалість специфікації прав власності на результати науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт, що фінансуються за рахунок державного бюджету або через державні заклади; неузгодженість 

діяльності організацій колективного управління авторськими правами;  нерозвиненість інститутів, які забезпечують 

передачу на комерційних засадах прав на об'єкти інтелектуальної власності, трансфер технологій за кордон та налагодження 

системи інноваційного аудиту; відсутність ефективного інноваційного ринку венчурного капіталу, сучасних форм кооперації 

інноваційного бізнесу (агротехнополісів, агротехнопарків); недосконалість механізму оцінки і передачі прав на об'єкти 

інтелектуальної власності; бюрократизація форм управління інтелектуальною власністю; відсутність узгодженої цілісної 

системи охорони та захисту прав інтелектуальної власності; недосконалість нормативно-правової системи регулювання 

інтелектуальної власності, фрагментарність і декларативність інноваційного законодавства, його неузгодженість з 

інвестиційною, фіскальною, монетарною та соціальною політикою; низький рівень правової культури суспільства та нестача 

кваліфікованих фахівців у сфері інтелектуальної власності тощо. 

Як наслідок інноваційна стратегія виступає виключно в якості надбудови до стратегії реформ децентралізації, що не 

дозволяє повною мірою проявитися синергетичним управлінським ефектам. Відсутня системна основа розвитку інноваційної 

діяльності, яка передбачає поєднання інноваційних і структурних локальних перетворень, що підтверджується зниженням 

рейтингових позицій України в інформаційній системі Worldwide Governance Indicator.  
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КОГНІТИВНЕ ЛІДЕРСТВО:  

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗАВДАНЬ З ВИХОВАННЯ І РОЗВИТКУ ЛІДЕРІВ–ФУНКЦІОНЕРІВ 

ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ 
 

Проблема забезпечення вітчизняної системи публічного управління і адміністрування фаховим кадровим 

наповненням з професійними лідерськими здібностями останнім часом набрала великої суспільної ваги і значення. Адже 

тривалі і не завжди успішні реформаційні процеси в державному будівництві, в управлінні галузями національного 

господарства, в місцевому самоврядуванні і т. п. гальмуються з багатьох причин, серед яких однією із найбільш вагомих 

багато експертів вважають відсутність в Україні необхідної кількості професійно освічених кадрів із знаннями, досвідом і 

вміннями управління країною та її людськими ресурсами в умовах кардинальних політичних, соціальних і економічних змін 

інституціонального характеру.  

Зауважимо, що вітчизняною наукою державного управління зроблено достатньо вагомі і корисні кроки в напрямку 

адаптації та імплементації в процеси публічного управління і адміністрування на всіх рівнях управління життєдіяльністю 

держави світового досвіду з теорії і практики лідерства. Проте, проблема дефіциту лідерських компетенцій у діючого 

управлінського корпусу залишається вирішеною неповністю, оскільки специфіка лідерства в суспільстві, ментальність якого 

повинна бути звільнена від ідеології інституціональної матриці східного типу з метою переорієнтації ментальності людських 

ресурсів на ідеологію альтернативної західної, залишається недослідженою. При цьому, науково обґрунтовані  рекомендації 

щодо підготовки лідерів покоління перехідного періоду – відсутні.     

Існуюча проблема ще більше загострюється триваючими сьогодні в Україні процесами децентралізації влади і 

реформи місцевого самоврядування з утворенням нових об’єкт-суб’єктів – об’єднаних територіальних громад (ОТГ), в 

зв'язку з чим потреба в лідерах – професійних функціонерах системи публічного управління і адміністрування тільки 

зростає. Адже на місця передаються колись сконцентровані в центрі функції, ресурси і відповідальність, а досвід їх 

належного виконання, коли кожен функціонер системи маючи бути лідером на своїй ділянці роботи і зоні відповідальності, 

повинен залишатися підпорядкованим керівництву вищих рівнів,  у більшості сучасного управлінського корпусу відсутній. 

В зв’язку з вищевикладеним, створення адекватних новим цілям, умовам і взаємовідносинам людей інноваційних 

моделей і технологій лідерства, орієнтованих на цінності західної інституціональної матриці, а також розробка рекомендацій 

щодо їх апробації, впровадження і ефективного використання слід вважати актуальним науковим завданням. 

Доробок вітчизняних науковців щодо вирішення науково-теоретичних проблем лідерства, а також адаптованих до 

умов вітчизняної системи публічного управління і адміністрування підручників та навчальних посібників з лідерства є 

достатньо вагомим. З числа їх авторів слід назвати М. Білинську, І Грищенка, В. Гошовську, І. Ібрагімову, С. Калашнікову, 

Ю. Ковбасюка, А. Ліпенцева, Л. Пашко, М. Пірен, А. Рачинського, Л. Скібіцьку, І. Сурай, В. Толкованова та багатьох інших, 

наукові і навчальні розробки яких суттєво збагатили вітчизняний досвід в цій сфері. 

Однією з проблем підготовки майбутніх лідерів в процесі навчання здобувачів ступенів бакалавра і магістра з 

публічного управління і адміністрування є завдання вірного визначення для кожного слухача його індивідуального плану 

навчання і розвитку. Адже проста фіксація з допомогою будь-якого тесту схильності особи до лідерства не несе корисної 

інформації про необхідність і можливість удосконалення і розвитку цього управлінського дару, хоча в більшості випадків 

саме цього і потребують майбутні лідери-функціонери. При цьому, удосконалення і розвиток лідерських здібностей і 

компетенцій майбутніх працівників системи публічного управління і адміністрування повинно відбуватись на основі 

останніх досягнень світової і вітчизняної наукової думки, моделей, технологій та інструментів лідерства.  

Проте, проблема забезпечення всієї ієрархії структурних одиниць вітчизняної системи публічного управління і 

адміністрування новим поколінням професійних лідерів, здатними управляти життєдіяльністю держави і її самоврядних 

часток в умовах сучасного глобалізованого світу, інтелектуалізованих людських ресурсів, когнітивної економіки і 

когнітивних управлінських технологій тільки починає усвідомлюватись як вітчизняними науковцями і освітянами, так і 

самою системою. Свідченням цього є той факт, що, окрім кількох солідних оглядових аналізів з методології становлення і 

розвитку когнітивної економіки і окремих прикладів використання когнітивістики в управлінні і моделюванні [для прикладу, 

1, 2, 3, 4, 5, 6], наукові напрацювання, присвячені проблемам впровадження і використання когнітивних управлінських 

технологій загалом і лідерських зокрема у вітчизняну практику управління життєдіяльністю суспільства, практично відсутні.  

Когнітивні технології – це технології вивчення процесів пізнання (мислення) і технології використання знань про цей 

процес, а детальніше – «… когнітивні технології орієнтовані < …> на допомогу людині в постановці завдань, на вирішення 

погано формалізованих творчих завдань, на виявлення і ефективне використання свого когнітивного потенціалу, своєї 

здатності пізнавати, мріяти, творити « [7, с. 22]. Тобто, це «… технології, посилюючі ментальні можливості людини в 

управлінні» шляхом об’єднання «ментальних ресурсів» і «когнітивних технологій спів-управління» [8], що, на переконання 

автора роботи [9], відкриває шлях до формування «колективного розуму народу» і його «посилення компютерно-

мережевими засобами».  

Доцільність звернення до сфери когнітивних технологій управління, менеджменту і лідерства обумовлена тим, що 

лідерство епохи знаннєвої, інформаційної, поведінкової і т. п. економіки суттєвим чином відрізняється від давно і добре 

відомих приписів і моделей ефективного лідерства середини і кінця ХХ століття.  Як наголошено у аналітичному звіті 

«Global Human Capital Trends 2017», сьогодні «… потрібен зовсім інший тип лідера: «цифровий лідер», який може 

створювати команди, підтримувати зв’язки між людьми та їхню залученість, а також розвивати культуру інновацій, стійкість 

до ризику та постійне вдосконалення» [10, с. 2], для чого «… здібності лідерів повинні змінитися в трьох сферах: як 
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керівники повинні думати, як керівники повинні діяти та як керівники повинні реагувати» [10, c. 5]. 

В цьому контексті слід зауважити, що когнітивне лідерство (cognitive approaches to leadership) слід розглядати як 

орієнтованість лідера на розвиток і використання власних мета-конітивних здібностей для аналізу, оцінки і прийняття 

управлінських рішень з використанням замість традиційних механізмів впливу на послідовників для реалізації власної волі – 

механізмів формування у всіх критичного бачення, конструктивного передбачення і креативності для досягнення когнітивної 

погодженості або когнітивного консенсусу через  реалізацію інноваційної управлінської позиції, за якої всі носії креативного 

потенціалу у групі розглядаються як потенційні когнітивні лідери [11, 12].     

Підкреслимо, що когнітивно-поведінкове розуміння лідерства, започатковане ще у 1986 році роботами з теорії 

когнітивних ресурсів Ф. Фідлера (Fiedler, F. E.), Дж. Гарсії (Garcia, J. E.) [13, 14, 15], продовжені за участю С. Мерфі 

(Murphy, S. E.) і Д. Бліта (D. Blyth) [16], М. Мак-Корміка (McCormick M. J.) [17] та ін., пояснює необхідні поведінкові зразки 

лідерів їх фундаментальними знаннями, вірою в себе і в інших людей.  

Таким чином, якщо прийняти до уваги, що будь-які когнітивні технології можуть бути впроваджені і ефективно 

використані в управлінні (в т. ч. в публічному) виключно за умови наявності підготовлених до їх вжитку лідерів та 

відповідних груп послідовників, то слід прийти до висновку про необхідність і доцільність формування в Україні лідерів 

«зовсім іншого типу» – лідерів, які «… не можуть дозволити собі працювати в ізоляції від інших у сьогоднішньому 

складному, динамічному середовищі. Метою є досягнення симфонії між експертами, що грають гармонійно замість того, 

коли кожен експерт самостійно звучить чудово, але всі разом створюють какофонію» [18] . 

Ефект «какофонії» сьогодні спостерігається у вітчизняній системі публічного управління і адміністрування. На думку 

авторів [19, 20], це пояснюється тим, що в процесах формування корпусу діючих державних службовців і працівників 

органів місцевого самоврядування інтенсивно проявляється відомий ефект Данінга-Крюгера, обумовлений не просто 

відсутністю у багатьох кандидатів на важливі посади необхідних для цього знань, досвіду і компетенцій, а і їх помилкової 

переконаності у власних здібностях та здатності професійно виконувати посадові функції. При цьому, як продемонстровано 

в роботі [21], значна частина (35-40%) слухачів магістратури взагалі не вважають функцію лідерства і набуття необхідних 

для їх виконання лідерських здібностей важливою і необхідною складовою своєї роботи в органах публічного управління і 

адміністрування.  

Виходячи з доцільності і необхідності удосконалення лідерського потенціалу кадрового корпусу системи публічного 

управління і адміністрування, в роботі [21] були представлені результати розробки рекомендацій і моделі 3S-лідерства, в 

основу якої були покладені попередні теоретичні напрацювання з використання в управлінні людськими ресурсами 

комплексу феноменів «сінтелектика», «синархія», «синергія» [22, 23]. Представлену модель 3S-лідерства, орієнтовану на 

вимоги когнітивної економіки, з повним правом можна назвати моделлю когнітивного лідерства, оскільки компаративний 

аналіз її основних складових демонструє, що вона повністю відповідає як сформульованим в роботі [8] цілям когнітивних 

технологій – «посилення ментальних можливостей», «об’єднання ментальних ресурсів» і «спів-управління», так і 

запропонованим у звіті «Global Human Capital Trends 2017» [10] необхідним напрямкам змін в лідерстві «як думати», «як 

діяти» і «як реагувати».    

Таким чином, на відміну від раніше відомих моделей і технологій лідерства, які в своїй більшості ґрунтуються на 

вимогах типу «яким повинен бути» або «якими характеристиками повинен володіти» лідер, запропонована модель 

демонструє, що лідер повинен забезпечити процеси спів-управління (синархія),  об’єднання (сінтелектика) і посилення 

(синергія) колективного інтелектуального ресурсу довіреної йому групи самих різних за характеристиками і поведінкою 

людей (послідовників) [24], в результаті чого поведінка окремих осіб змінюється, а вся група набуває нових властивостей 

ефективної і результативної поведінки. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ 
 

В даний час вкрай важливою є продумана і зважена податкова політика держави, оскільки в умовах економічної 

кризи, потрібно створити баланс і не допускати диспропорції між максимальним надходженням коштів до бюджетів усіх 

рівнів, що дозволяють вирішувати завдання соціального забезпечення населення, забезпечення оборони і безпеки держави, а 

також виконувати інші функції держави, підтримкою економічного зростання і подальшим вдосконаленням розвитком 

системи оподаткування з метою оптимізації податкового навантаження на суб'єктів господарювання.Податки і податкова 

система виступають не тільки джерелами бюджетних надходжень, а й найважливішими структурними елементами 

економіки ринкового типу. 

Багато науковців досліджували питання стосовно системи оподаткування. Серед найбільш відомих постатей можна 

виділити: Л.Я. Бабич, Г.Л. Пенякову, Т.О. Сидоренко, В.М. Федосова, А. Веткіна, М. Білик, І. Золотко тощо. 

Метою дослідження є вивчення сучасного стану та проблем податкового регулювання діяльності юридичних осіб в 

Україні. 

На сьогодні в  Україні існує дві системи оподаткування юридичних осіб: 

1) загальна система оподаткування. 

Дану систему оподаткуванням обирають всі юридичні особи, які добровільно не обрали іншу систему оподаткування, 

або для яких встановлені обмеження щодо вибору системи оподаткування. 

Юридичні особи, які знаходяться на загальній системі, платять згідно податкового кодексу: 

- податок на прибуток підприємств (ставка в 2016 році – 18%); 

- податок на додану вартість (ставка в 2016 році -20%); 

- єдиний соціальний внесок (ставка в 2016 році 22%); 

- акцизний збір; 

- екологічний податок; 

-  мито; 

-  плата (податок) на землю; 

- збір за першу реєстрацію транспортного засобу 

-  інші податки і збори, відповідно до законодавства України[4]. 

2) спрощена система оподаткування  

Термін «спрощена система оподаткування» спочатку мав на увазі просту систему прорахунку  податків. Юридичним 

особам дозволялося вести спрощений облік, підприємці звільнялися від ведення  обліку. Єдиний податок розраховується у 
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відсотках від обороту або у фіксованому розмірі, встановленому  в національній валюті. З часом цей термін втратив своє 

первісне значення і став втілювати в собі просто  «якусь іншу систему оподаткування, відмінну від загальної системи». До 

єдинників стали пред'являти  все нові вимоги, які розширювали коло обов'язків платників податків, ускладнили облік та 

оподаткування.  

Спрощена система оподаткування зазнала істотних змін у 2015 р.  

Сьогодні єдинників поділяють на  4 групи.  

Ставка єдиного податку для юридичних осіб передбачена в розмірі:  

- 3% суми доходу у разі сплати Податку на додану вартість;  

- 5% суми доходу, у разі, якщо підприємство не є платником податку на додану вартість. 

Зміни по єдиному податку у 2015 році торкнулися багатьох питань. До переліку змін можна віднести наступні 

фактори:  

 збільшення ставки єдиного податку;  

 платники податків розділені на 4 групи, в залежності від: кола покупців, чисельності найманих працівників, 

обсягу доходу тощо.;  

 зменшено розміри максимального доходу за рік [4].  

Новостворені та зареєстровані в установленому порядку суб'єкти малого підприємництва, які надали до державної  

податкової служби за місцем їх реєстрації заяву на право застосування спрощеної системи оподаткування, вважаються  

платниками єдиного податку з того кварталу, в якому проведено їх державну реєстрацію [4]. 

Подаковим кодексом Українидозволяється використовувати спеціальні режими оподаткування з пільгами: 

- фіксований сільськогосподарський податок; 

- неприбуткові організації [2]. 

Державне регулювання оподаткування юридичних осіб здійснюється Державною фіскальною службою України. 

Державна фіскальна служба (ДФС) — центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується 

та координується Кабінетом Міністрів України. Утворена Постановою Кабінету Міністрів від 21 травня 2014 р шляхом 

реорганізації Міністерства доходів і зборів  [3]. 

Проблемами податкового регулювання юридичних осіб є те, що значна кількість платників подаків ухиляється від 

його сплати. 

28 січня 2016 р Європейська Комісія презентувала увазі громадськості воістину безпрецедентну ініціативу - Комплекс 

заходів з протидії ухиленню від оподаткування (AntiTaxAvoidancePackage), націлений на приведення корпоративного 

оподаткування в рамках ЄС у відповідність до стандартів ОЕСР і Планом BEPS. Дана ініціатива покликана забезпечити 

податкову прозорість, перешкоджати агресивного податкового планування і створити рівні умови ведення бізнесу на ринку 

ЄС для всіх його учасників. 

Комплекс заходів містить Директиву 2016/1164 з протидії ухиленню від сплати податків, прямо впливає на 

функціонування внутрішнього ринку, яка було прийнято 12 липня 2016 р Основними новаціями, введеними Директивою, є 

наступні п'ять правил: 

1.Правила щодо обмеження вирахування відсотків (limitationstothedeductibilityofinterest). Дані правила обмежують 

право платника податків щодо віднесення відсотків на витрати по позиках за той рік, в який вони були виплачені, до 30% 

EBITDA (прим. - прибуток до вирахування відсотків, податків, зносу і амортизації) платника податків. Таким чином, 

транснаціональні групи позбавляються можливості знижувати свою податкове навантаження шляхом надання кредитів, 

виплачуваних згодом за завищеними відсотковими ставками, дочірніми компаніями з низькоподаткових юрисдикцій 

материнським компаніям з держав з високою ставкою податку на прибуток. 

2.Правила оподаткування ринкової вартості активу на момент його переміщення з держави-члена в будь-яке інше 

держава (exittaxation). Згідно із зазначеними правилами, при переміщенні активу, платник податків зобов'язаний буде 

сплатити податок на суму, рівну ринковою ціною активу, за вирахуванням його вартості для цілей оподаткування. Дані 

правила поширюються не тільки на переміщення активів, але будуть застосовуватися також у випадках зміни податкової 

резидентності і переміщення бізнес-діяльності. 

3.Загальне правило про протидію ухиленню від сплати податків (generalanti-abuserule). Воно передбачає, що держава-

член може, з урахуванням всіх фактичних обставин, визнавати операції (як поодинокі, так і ряд операцій) штучними 

(notgenuine). Наприклад, якщо компанія вступає в них виключно або переважно з метою отримання податкових пільг, 

несумісних з цілями застосовного податкового законодавства, тоді держава може не визнати такі пільги при нарахуванні 

корпоративного податку. У разі визнання операцій штучними, податкові зобов'язання будуть нараховуватися відповідно до 

національного законодавства. 

4. Правила оподаткування контрольованих іноземних компаній - КІК (controlledforeigncompanyrules). Компанія або 

постійне представництво, прибуток яких не підпадає під оподаткування в державі-члені, вважаються КІК, якщо 

а) платник податків (одноосібно або спільно з асоційованими особами) прямо або побічно володіє понад 50% голосів, 

50% капіталу або має право на більш ніж 50% прибутку. 

б) фактичний податок, який підлягає сплаті на прибуток такої компанії або постійного представництва, нижче, ніж 

різниця між корпоративним податком, яким би обкладалася такий прибуток в державі-члені, і фактичним податком, що 

підлягають сплаті. 

Відповідно до цих правил, все держави-члени ЄС отримають можливість оподатковувати корпоративним податком 

прибуток КВК, переміщену в низькоподаткові юрисдикції якщо така компанія не здійснює справжню бізнес-діяльність в цих 

юрисдикціях. Про ведення діяльності має свідчити наявність персоналу, приміщень, активів, обладнання та інші фактичні 

обставини. Прибуток КІК, отримана внаслідок вступу в штучні операції виключно з метою отримання податкових вигод, 

буде також підлягати оподаткуванню в державі-члені. 

5. Правила щодо запобігання гібридних невідповідностей (rulestotacklehybridmismatches). Під гібридними 

невідповідностями розуміються відмінності між податковими системами різних держав, які використовуються для зниження 
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податкового тягаря. Норми Директиви передбачають, що в разі подвійних податкових відрахувань, відрахування буде 

можливий тільки в державі-члені, що є джерелом платежу. У разі відрахування доходу без подальшого його включення в 

базу оподаткування в іншій державі, держава-член, в якому знаходиться платник, буде ігнорувати відрахування такого 

платежу [2]. 

Отже, податкове регулювання діяльності юридичних осіб в Україні, потребую досконалого вивчення та розробці 

ефективних методів для підвищення її ефективності, з однієї сторони задля наповнення бюджету, з іншої для розвитку 

юридичних осіб та виходу їх з «тіні». 
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ЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 
Органічна присутність системи соціального страхування в суспільному житті, створення можливостей для 

задоволення потреб суспільства, забезпечення соціальної інтеграції, стійкості суспільства характеризують соціальне 

страхування як основний інститут соціального захистуДля нашої країни, що шукає свою модель соціальної політики, 

створення ефективної системи соціального страхування залишається актуальним завданням. 

Питанню соціального страхування у захисті населення  значну увагу приділено в працях таких науковців як: Н.М. 

Внукової, В.С. Графова, Т.О. Кир'язової, О.П. Коваля, А.М. Колосок, С.О. Кропельницької, Н.В. Кузьминчука, Т.В. 

Солоджук та інших вчених. 

Метою дослідження є вивчення теоретичних аспектів ролі соціального страхування в Україні. 

Займаючи чільне місце в системі соціального захисту, соціальне страхування має цілу низку істотних ознак, які 

принципово відрізняють його від інших елементів. Взяті в сукупності, вони визначають місце і роль соціального страхування 

в системі управління соціальними ризиками. Предметом соціального страхування є далеко не всі ризики, які загрожують 

матеріальним інтересам громадян. Сфера його дії - це ті соціальні ризики, які можуть призвести до повної або часткової 

втрати заробітку (трудового доходу), тобто соціальне страхування працює тільки в сфері трудових доходів. Відповідно, 

соціальне страхування поширюється переважно на працююче (яке працювало) населення і членів їх сімей. Щоб стати 

учасником схеми соціального страхування, необхідно займатися трудовою діяльністю (від найманої праці до індивідуальних 

підприємців). 

Система соціального захисту покликана соціалізувати економічний механізм господарювання, спрямувати його 

потенціал для: 

– підвищення загального рівня життя населення; 

– досягнення соціальної справедливості в межах ієрархії різних категорій, верств і соціальних груп суспільства; 

– забезпечення прожиткового мінімуму і конституційних гарантій для всіх громадян, незалежно від віку, статі, 

національності, місця проживання; 

– стимулювання трудової і підприємницької активності населення; 

– залучення всіх працездатних громадян до економічної участі в загальнодержавних заходах[3, c.45]. 

Соціальне страхування існує у двох формах: обов'язкове і добровільне страхування [2]. 

Обов'язкове страхування визначено як форма страхування відповідно до ст. 5 Закону України «Про страхування». 

Перелік видів обов'язкового страхування закріплений у ст. 7 Закону «Про страхування». Цей перелік є вичерпним. 

Обов'язкові види страхування, які запроваджуються законами України, мають бути включені до Закону «Про страхування». 

Забороняється здійснення обов'язкових видів страхування, що не передбачені цим Законом (ч. 2 ст. 5 Закону «Про 

страхування»).Закон України «Про страхування» (ст. 7) на сьогодні передбачає 38 видів обов'язкового страхування[6].  

Добровільне страхування - це страхування, яке здійснюється на  основі договору між страхувальником і страховиком.  

Загальні умови  і  порядок  здійснення  добровільного   страхування   визначаються  правилами  страхування,  що  

встановлюються страховиком самостійно  відповідно до вимог  цього  Закону.  Конкретні  умови  страхування  визначаються  

при  укладенні  договору  страхування  відповідно до  законодавства.  Добровільне страхування у конкретного страховика не 

може бути  обов'язковою передумовою при реалізації інших правовідносин[2]. 

Відповідно до статті 53 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та постанови 

Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 555 «Деякі питання здійснення контролю за діяльністю Фонду соціального 

страхування» виконавчою дирекцією Фонду здійснено заходи щодо створення Громадської ради Фонду, до якої мають 

входити представники інститутів громадянського суспільства – представники громадських об’єднань, що підтвердили в 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
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установленому законом порядку всеукраїнський статус і в установчих документах яких передбачено здійснення захисту прав 

та інтересів застрахованих осіб та/або потерпілих на виробництві, а також представники всеукраїнських профспілок, їх 

об’єднань, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, легалізованих відповідно до законодавства [5]. 

В Україні 1 січня 2018 року завершилось злиття фондів соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 

та від нещасних випадків на виробництві, метою якого було зменшення адміністративно-господарських видатків системи 

соціального страхування. Фонд соціального страхування України з нового року розпочав свою роботу з новою структурою 

своїх робочих органів та на третину скороченим штатом. Загалом адміністративно-господарські видатки Фонду у 2018 році 

порівняно з минулим роком мають скоротитися на 8,3% або на 106,4 млн. грн. Відповідно до статті 53 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 555 «Деякі 

питання здійснення контролю за діяльністю Фонду соціального страхування» виконавчою дирекцією Фонду здійснено 

заходи щодо створення Громадської ради Фонду, до якої мають входити представники інститутів громадянського 

суспільства – представники громадських об’єднань, що підтвердили в установленому законом порядку всеукраїнський 

статус і в установчих документах яких передбачено здійснення захисту прав та інтересів застрахованих осіб та/або 

потерпілих на виробництві, а також представники всеукраїнських профспілок, їх об’єднань, всеукраїнських об’єднань 

організацій роботодавців, легалізованих відповідно до законодавства [5]. 

У сфері соціального страхування існує ряд проблем. Першою можна назвати збереження нестрахових принципів: 

існують виплати нестрахового характеру; відсутня залежність рівня виплачуваних допомог від розмірів відрахувань. Друга 

проблема - незбалансованість державних зобов'язань і обсягу наявних фінансових ресурсів. Наступною проблемою є 

незавершеність правового регулювання системи державного обов'язкового соціального страхування. Несприятливі 

демографічні тенденції, пов'язані зі скороченням частки населення працездатного віку, також можна зарахувати до проблем 

в сфері страхування. 

Отже, перед нашою країною стоїть завдання побудови такої системи соціального страхування, яка змогла б досить 

ефективно і доброякісно покривати занепад рівня життя працюючих громадян, тих, які перенесли вплив тих чи інших 

соціальних ризиків, і в той же час не чинити стримуючий вплив на вдосконалення економіки країни. Це можна досягти при 

ескалації взаємодії державного соціального страхування з недержавними страховими підприємствами для наступного 

поліпшення вітчизняної моделі соціального страхування, у вигляді відповідного існування відкрито - юридичних страхових 

держустанов і особистої страхової активності. 
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ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ 

В УМОВАХ ПРОЦЕСІВ ДЕМОКРАТИЧНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ 

 
В Україні проблеми взаємодії Церкви та держави досліджуються стосовно правових норм законодавства, 

закономірностей і механізмів зміцнення влади, зокрема, сьогодні набувають актуальності питання національної безпеки у 

сфері релігії. Не досить повним є визначення теоретичних понять і категорій з точки зору самої християнської теології, які 

характеризують взаємодію Церкви та держави і складові цього діалогу, співвідношення державного та церковного впливу на 

сучасну людину в умовах процесів глобалізації. Малодослідженим залишається коло питань, пов’язаних із формуванням 

процесів сучасного демократичного державотворення у контексті соціального вчення Церкви, а також розробкою форм, 

методів і механізмів виходу українського суспільства із духовної кризи та соціальної апатії. Отже, щоб бути сучасним і 

майбутнім європейцем, бути небайдужим громадянином, розмірковує єпископ Борис (Гудзяк), треба «перенести свою «хату 

скраю» до центра села і стати відповідальним за всю громаду» [3, с. 84]. «Стремління до особистої свободи і 

відповідальність перед релігійними святощами — це перша й найважливіша прикмета київської людини», — свого часу 

писав видатний український мислитель Юрій Липа [15, с. 250]. 

Наголосимо, що Православна Церква відіграє в житті європейських народів виключну й особливу роль. «Європа 

виникла з християнської цивілізації. Ба більше: у середньовіччі Європа та християнство були тотожними поняттями», — 

зауважує знаний історик Ярослав Грицак [8, с. 152]. В історії України, Румунії, Росії, Греції, Сербії, Болгарії та інших країн 
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світу прийняття народом православної віри стало важливим кроком в розвитку не лише писемності, культури, історії, а й у 

формуванні, розбудові держави та політичної культури. Тому не дивно, що не лише Церква, а й суспільство цих країн 

завжди з почуттям поваги ставилися до власної релігійної історії та національної ідентичності. У проекті компромісного 

варіанту Ювілейної декларації Української Православної Церкви, яка так і не була прийнята на початку 2009 року 

зазначається: «Місія Церкви — свідчити про Христа, нести Євангеліє усьому людству, кожній нації, кожній людині. Це 

свідчення може відбуватися у різних формах, і на рівні місії Церкви по відношенню до цілої нації перетворюється на 

вбрання її культури в християнські шати, коли національна культура стає буквально просякнутою християнським змістом та 

символізмом» [20]. Відомо, що побожний український народ в Україні та в усьому світі у своєму серці закарбував такі 

поняття, як: Бог, Церква, рідна земля. Життя українців наповнюються безмежним океаном християнських думок, 

філософських роздумів, патріотичних почуттів, протягнених від землі до Бога. Православна Церква в Україні «є плоть від 

плоті народу України» [5, с. 197]. 

Сьогодні в Україні існує чотири Православні Церкви з прикметником «українська». Українська Православна Церква 

(УПЦ) з Предстоятелем — Блаженнішим Митрополитом Київським і всієї України Онуфрієм (Березовським); Українська 

Православна Церква Київського Патріархату (УПЦ КП) з Предстоятелем — Святішим Патріархом Київським і всієї Руси–

України Філаретом (Денисенком); Українська Автокефальна Православна Церква (УАПЦ) з Предстоятелем — Блаженнішим 

Митрополитом Київським і всієї України Макарієм (Малетичем); Українська Автокефальна Православна Церква (оновлена) 

(УАПЦ) (о) на чолі з архієпископом Харківським та Полтавським Ігорем (Ісіченком). УПЦ КП, УАПЦ, УАПЦ (о), 

зберігаючи православну віру, християнську теологію, православну догматику, з певних організаційних та політичних причин 

поки що не мають спілкування з Помісними Православними Церквами світу і знаходяться у стадії визнання їх Вселенським 

Константинопольським Патріархом Варфоломієм I (Архондонісом). У своїх зверненнях, проповідях, промовах Всесвятіший 

Патріарх Варфоломій неодноразово відзначав, що Константинопольська Православна Церква є Матір’ю-Церквою для 

Українського Православ’я і що саме Вселенська Патріархія несе духовну відповідальність за вирішення питання подолання 

церковного розколу в Україні, тим самим, зміцнюючи церковні зв’язки з українським народом. 

Цілком справедливо зазначає професор А. Колодний, що у взаєминах між Українськими Православними Церквами 

існує не лише прагнення до єднання, але й певна конфронтація та ворожість, незважаючи на те, що «вони дотримуються 

однієї і тієї ж літургійної традиції, не мають догматичних розходжень» [13, с. 286]. Державні керманичі, політичні партії й 

громадські рухи мають певні сподівання, що з часом, ієрархія та вірні усіх Українських Православних Церков стануть на 

шлях порозуміння, єдності та консолідації, оскільки у своїй багатогранній діяльності Церква постійно приділяє велику увагу 

процесам розбудови держави та утвердженню цінностей демократії. Саме тому «держава має сприяти тепер, з одного боку, 

забезпеченню насамперед толерантних відносин між традиційними церквами, визнанню ними права на існування в країні 

інших конфесій, церковних утворень, а з другого — включенню їх в різні види спільної соціальної діяльності, значимої для 

національного і духовного відродження, процесу українського державотворення» [22, с. 321]. 

Неважко помітити, що історія Українського Православ’я нерозривно пов’язана з історією, культурою, правом і 

всебічним розвитком української держави [6, 12, 16]. На думку істориків, релігієзнавців, політологів і богословів саме 

існування української нації стало можливим завдяки збереженню православної віри [2, с. 22 – 23; 16, 18, 25]. 

На глибоке переконання видатних богословів, українських вчених політична теологія, християнське соціальне вчення 

може стати дороговказом до побудови в Україні цивілізованого розвиненого суспільства. Традиційні православні цінності є 

не лише духовним надбанням історії, а й підвалинами для справедливого і гармонійного суспільства сьогодні і в 

майбутньому [2, 16, 17, 18, 23, 25].  

Соціальне вчення Церкви, яке спирається на Святе Письмо Старого та Нового Завіту (Біблію), святоотцівську 

спадщину, може бути міцним фундаментом процесів модернізації політичної системи України, стати початком виходу 

українського народу на шлях добробуту, порозуміння, єдності, миру, конструктивного розвитку економіки, державної 

злагоди і національної соборності. Історія останніх десятиліть існування незалежної молодої української держави доводить, 

що всі спроби покласти в основу державного розвитку неправославні і нехристиянські цінності призводять лише до чергових 

процесів глобальної кризи, політичних конфліктів, руйнівних наслідків в економіці, інформаційній сфері безпеки, до 

наростання анархії, войовничого націоналізму, радикалізації суспільства, а також до деградації духовності і культури.  

Історичні документи свідчать, що Православ’я, яке прийняте понад тисячу років тому нашими предками, завжди 

освячувало існування української держави, може і мусить бути основою національної ідеї для України як європейської 

держави. Блаженніший Митрополит Володимир (Сабодан) наголошував на тому, що наша земля, просвічена апостольською 

проповіддю святого апостола Андрія Первозванного, здавна зберігає в собі істину православної віри та євангельської 

чистоти [6]. Відомо, що безпосередній учень Христа, святий апостол Андрій приніс віру християнську українському народу. 

«Первозваний учень Христа частину первозванства дав владі і народу київському. Безпосередньо, а не через чужинців 

спливає благодать на українців», — нагадує Юрій Липа [15, с. 318]. 

Набута століттями православна духовність допомогла нашому народу вистояти у часи нелегких випробувань, 

зміцнюючи його вірою, надією та любов’ю. Без духовного підґрунтя та духовної ідеї ніяка держава не може існувати й 

розвиватися . Розвиток української держави, зміцнення громадянського суспільства і відродження нації в цілому без 

національної ідеї на основі релігійних переконань та духовних цінностей так само неможливий, як життя тіла без душі. Саме 

про це говорить верховний архієпископ, Глава і Отець УГКЦ Блаженніший Святослав (Шевчук): «Нині в Україні ми є 

свідками народження чогось нового. Це породжує оптимізм, адже є ліпшим від того, що було вчора… Держава відкриває 

своє християнське коріння й хоче керуватися суспільним ученням Церкви, яке водночас є інструментом євангелізації 

суспільства» [9, с. 17]. 

Відомий український вчений, християнський богослов, професор Юрій Чорноморець у статті «Ідеал Християнської 

України як вимога соціального вчення християнських Церков» [25], розмірковуючи над національною ідеєю України, 

зазначає, що складові національної ідеї — це дуже прості принципи християнського життя: святість правової справедливості; 

святість прав людини; солідарність, яка є самою душею суспільства. Кожна людина може погодитися з такими 

демократичними принципами, навіть не будучи християнином чи віруючою людиною [25]. 
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Отже, світові релігії є тими інститутами, які покликані зберігати моральні норми, захищати релігійні ідентичності та 

виховувати на засадах моралі гідних громадян. Політична теологія, соціальне вчення Церкви, тісно співпрацюючи з 

політологією, може запропонувати українському суспільству, політичним силам, партіям та громадським об’єднанням свою 

унікальну модель модернізації України в умовах процесів глобалізації. 

Розмірковуючи про важливі та необхідні процеси децентралізації в умовах глобалізаційних процесів, осмислюючи 

філософські, культурологічні, історичні та політологічні виміри державного управління, зазначимо, що сховатися від 

глобалізації за стінами монастирів або під дахом церковної парафії не вдасться нікому. Навіть у церковному житті 

православний християнин змушений враховувати реальні процеси політики, соціального розвитку, економіки і навіть 

геополітики. Як жити незалежно, ігнорувати сучасні виклики світу, якщо віруючих дедалі сильніше життя України 

підштовхує до європейської інтеграції, глобалізації. Проблема надто серйозна, гостра і доленосна. Не має сумніву, що 

глобалізація зумовлює і проектує життя не лише суспільств, держав, світу загалом, а й окремого звичайнісінького 

громадянина без поділу на континенти, раси, нації чи народи [7, с. 340 – 341].  

Вочевидь, що глобалізація торкається не лише фінансово-економічних, інформаційних, технологічних, політичних, 

екологічних питань, але й духовних, релігійних, моральних та культурних векторів розвитку людства [4, 21]. Глобалізація — 

це складне і динамічне явище, ніж про неї розмірковують вузьколобі консерватори на церковних парафіях. Глобалізація 

висуває вимоги до комунікації, інформаційної політики і соціального служіння Церкви. Відтак брак розуміння реальних 

соціальних викликів сьогодення є потенційною загрозою для місії Церкви. На нашу думку, або християни зі своїм 

фрагментарним світосприйняттям адаптуються до викликів сучасного світу, або ж просто втратять вплив на реальне життя 

людства. 

Адже глобалізація людського суспільства не лише існує, а й посилюється, її ознаками є інформатизація, вплив 

технологій на життя людства, глобальний розподіл праці, розвиток транснаціональних корпорацій, міжнародна координація 

та інтеграція у військовій галузі, утворення наднаціональних військово-політичних блоків, формування нової світової 

свідомості, мислення, моди, нової філософії буття [16, с. 121 – 142]. 

Православна Церква в Україні сповідує демократичний принцип співпраці, діалогу та взаємодії з української 

державою, пам’ятаючи слова апостола Павла: «Немає влади, яка не від Бога» (Рим. 13:1). Але ці слова не є підвалиною 

тотального конформізму, етатизму, «рабської психології», слова святого апостола Павла закладають основи партнерської 

взаємодії та порозуміння між Церквою та державою. Професор Анатолій Колодний нагадує, що основними рисами 

Українського Православ’я є демократизм, євангелістськість, соборноправність, національністність, відкритість та 

несприйняття Церквою цезаропапізму [13, с. 287 – 288].  

Церква Христова, згідно зі своїм соціальним вченням, принципово може існувати у будь-якій країні з будь-яким 

державним устроєм та у будь-яких відносинах з державною владою. Церква визнає державу, на території якої перебуває і 

громадянами якої є її прихожани. Українська Православна Церква, співпрацюючи, ведучи діалог з різними політичними 

силами, не ідентифікує себе з ніякою ідеологією і не пов’язує існування своїх церковних інститутів ні з однією політичною 

партією [24]. «Людина прагне бути вільною, бо саме свобода надає смислу, гідності і цінності людському життю. Це і є 

дорога до щастя, до якого ми, віруючі і невіруючі, але всі у широкому філософському сенсі Божі діти, покликані» [23, с. 16]. 

Навіть за умов максимального сприяння з боку держави розвитку церковного життя богослов’я Церкви говорить про 

те, що жодне царство від світу цього ніколи не зможе вмістити Царство Боже не від світу цього. Християни усього світу 

пам’ятають слова Святого Письма: «Постійного міста не маємо тут, а шукаємо майбутнього» (Євр. 13:14). Саме про це 

говорив відомий протестантський богослов XX століття Карл Барт: «Ми знаємо: земна держава не покликана і не спроможна 

встановити вічне право небесного Єрусалиму на землі, тому що до цього взагалі не покликані та не спроможні ні одні 

людські руки» [1, с. 14]. 

Так, Церква благословляє й освячує багатогранне життя земного світу, а отже й політику, культуру, науку, процеси 

державотворення, економічні реформи, розбудову суспільної соціальної плоті людського буття. Але водночас місія Церкви у 

цьому відношенні — також свідчити про межі й обмеженість політики та ідеології на шляху спасіння людства. Мета 

людського життя, згідно з вченням Церкви, не будівництво на землі «світлого майбутнього», а спасіння душі, єднання 

людства з Богом. Коли держава втручається у внутрішні питання духовного життя віруючої людини, торкається мови 

молитви, богослужіння, просвітницької діяльності, починає зазіхати на сферу творчості, свободи слова, думок, 

віросповідання, Церква, услід за апостолом Павлом, мусить звернутися до держави та народу зі словами: «Ви дорого 

куплені, тож не ставайте рабами людей!» (1 Кор. 7:23)  

Сучасна соціальна думка Церкви виходить з того, що на вершині ціннісної піраміди політичних цінностей перебуває 

людина, створена за подобою та образом Божим, а не держава та ідеологічні конструкції. Держава існує лише для того, щоб 

дати можливість кожному бути самим собою та реалізувати свою свободу, одержану від Творця. Про це говорять моральні 

авторитети України, лідери та учасники Ініціативної групи «Першого грудня» — В’ячеслав Брюховецький, Богдан 

Гаврилишин, Семен Глузман, Володимир Горбулін, кардинал Любомир Гузар, Іван Дзюба, Євген Захаров, Йосип Зісельс, 

Мирослав Маринович, Володимир Панченко, Мирослав Попович, Всеволод Речицький, Євген Сверстюк, Вадим 

Скуратівський, Юрій Щербак, Ігор Юхновський, Ярослав Яцків. Наведемо цитату з програмного документу «Українська 

хартія вільної людини»: «Усі люди створені вільними. Саме це найвагоміше право людини, отримане кожним/кожною від 

народження, визначає суть нашої цивілізації. Бути вільною людиною — це не лише зовнішня ознака, яка об’єднує усіх нас за 

правами, але й внутрішній духовний вибір. Невільна людина не здатна бути ані щасливою, ані захищеною, ані впевненою у 

своєму майбутньому» [23, с. 17]. 

Першоієрарх Руської Православної Церкви Закордоном, митрополит Східно-Американський та Нью-Йоркський 

Іларіон (Капрал) наголошує на тому, що головним принципом взаємодії Церкви в демократичній спільноті видається 

досягнення або збереження максимальної свободи від втручання держави в її життя [11]. Саме тому православні християни, 

відстоюючи загальні демократичні цінності, мають на увазі передусім блага демократії: участь усіх громадян у владі 

(державній та місцевій), вплив на владу, розвиток громадянських свобод, ініціатив, повну свободу релігійних віросповідань, 

вираження поглядів та думок. Лише будучи причетними до цінностей демократії, можна стати справді вільними 
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громадянами. «Щоб бути активним громадянином, слід насамперед усвідомити, що державність і демократія — це не лише 

політичні, але й духовні цінності» [23, с. 19]. 

Бути православним християнином у сучасному світі — означає не лише вивчення Святого Письма, богословських 

творів святих отців Церкви, відвідування богослужінь, а й рішучі політичні дії у реалізації православних цінностей у реаліях 

сучасного життя та в подоланні глобальних проблем людства [10, 19]. Нагадаємо, що саме тому більшовики, войовничі 

атеїсти постійно говорили про відділення Церкви від держави, вони хотіли побудувати кам’яну огорожу навколо Церкви, 

щоб вона не впливала на суспільство, науку, літературу і саме життя сучасної людини. 

Зрозуміло, що християнство не може існувати в цілковитій ізоляції від політики та геополітичних інтересів. Саме вчення 

Христа Спасителя, Його проповідь та життя можна оцінювати з політичної точки зору. На думку багатьох західних та 

вітчизняних богословів, Іісус Христос — Спаситель світу, Істинний Месія сам свідчить про своє месіанське покликання. Він є 

царем іудейським, але Його володіння не обмежуються одним народом. Він став одкровенням та втіленням Божого 

владарювання в усьому світі, в тому числі й у політичній сфері. Сам Христос Спаситель є великим політичним реформатором, 

Який узяв на себе гріхи народу й Своїм світлом розсіяв ідеологічну темряву прадавнього юдейства, національні концепції 

книжників та фарисеїв Ізраїлю. У Христі людство вперше віч-на-віч зустрічається з мудрістю Самого Бога, яка освітлює не 

лише духовні питання релігії, а й площину суспільно-політичного буття людства.  

Зауважимо, що численні сучасні політики України, справедливо критикуючи негативні наслідки імперіалізму Росії, 

роблять таку ж непоправну помилку, коли ставлять існування церковних громад, свободу слова, думки та віросповідання в 

пряму залежність від особистих інтересів керівництва держави та певних політичних сил в Україні. Мусимо визнати, що 

різниця лише в тому, що в Синодальний та Радянський період Православна Церква перебувала в тоталітарному «полоні» 

імперських монарших «амбіцій», ідеологічних «кайданах» КДБ, а в роки незалежної України певні політичні сили 

«полонять» наше суспільство демагогією про Європу, свободу, демократію, загортаючи церковне життя в «обгортку» 

національної гордині, «ура-патріотизму» та нескінченої політичної ворожнечі. Через політичну спекуляцію на темі 

патріотизму та національної ідеї відбувається втрата унікальної духовної та цивілізаційної сутності Українського 

Православ’я, яке об’єднує Західну та Східну Україну.  

Християнин, який хоче бути справжньою дитиною Божою, відданим учнем Всевишнього, мусить, незважаючи на 

гостру критику на свою адресу з різних боків, долати ідеологічні протиріччя, дрібне політиканство, інформаційну 

маніпуляцію, національну ворожнечу, утверджуючи істинне буття у єдності та любові. Таким чином, розпалювання 

національної ворожнечі, релігійний фундаменталізм, авторитаризм, політичний терор — одні з найбільших загроз сучасного 

світу.  

Варто наголосити, якщо порівнювати парадигми церковного життя Росії та України, то безперечними позитивними 

особливостями Українського Православ’я є процеси творчих, інноваційних досліджень, церковнопарафіяльного плюралізму, 

інтелектуальних науково-богословських дискусій та повна, необмежена свобода богословської думки в межах животворної 

Традиції Церкви.  

Позитивні аспекти церковного життя України збагачують духовний досвід сучасної людини, що уможливлює 

подальший винятковий та унікальний розвиток соціальної православної думки в реаліях Українського Православ’я, яке 

намагається зламати імперські ідеологічні шаблони сприйняття христової віри. Свобода від «кріпаччини» в церковному 

житті, прагнення до незалежності в усіх сферах церковного буття та атмосфера безперервної богословської дискусії — 

відмінна характеристика Православ’я в Україні.  

Наголосимо, що саме Українське Православ’я має свій особливий імпульс духовної радості, свободи, радіння, подяки, 

захоплення красою природи, містичного інтуїтивізму споглядання Творця через усну народну творчість, образотворче 

мистецтво, ремесла та національні традиції. Однак така унікальність та неповторність богословської думки Українського 

Православ’я не мусить мати нічого спільного з політичними спекуляціями, національною ненавистю та геополітичними 

проектами політичних лідерів світу. 

Українська Православна Церква — це Церква, яка приймає багату й безцінну українську культуру, мову, національні 

традиції, ментальні відмінності, враховує складну історію нашої держави для формування та розвитку повноцінної та плідної 

церковної місії. Використання благодатних дарів, особливостей певної нації є необхідною умовою для місцевого церковного 

життя. Сприйняття всіх особливостей національної культури збагачує в цілому церковне життя.  

Таким чином, підсумовуючи досліджене питання, зробимо такі висновки. 

По-перше, політизація церковного життя, спроба розв’язати внутрішні церковні проблеми державними методами на 

основі однієї певної політичної ідеології призводять лише до ще складніших суперечностей, незгод та до нових церковних 

розколів. А в кінцевому підсумку найвірогіднішим наслідком політичного втручання у внутрішнє життя Церкви може стати 

не лише дестабілізація громадського порядку, але і розв’язання релігійної війни. 

По-друге, Православні Церкви України вважають за необхідне розвивати співпрацю з українською державою у 

процесах модернізації політичної системи. Століттями Церква опікується питаннями державотворення, культури, просвіти, 

науки та виховання. Церква має надію на розвиток співпраці з державою в цих сферах. Саме тому Церква постійно 

наголошує на необхідності визнання державою церковних освітніх установ. Українська Православна Церква вітає співпрацю 

між Церквою і державою у справі відновлення та збереження української культури та історії. Для Православ’я є характерним 

трепетне ставлення до збереження мови, культурних традицій, іконографії, пам’яток сакральної архітектури. Отже, 

трансляція для нащадків власної релігії, історії, культури є обов’язком для Церкви і держави.  
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ВПЛИВ СТАНУ ІНФРАСТРУКТУРИ ОТГ НА ЯКІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В РЕГІОНІ 
 

Індустрія туризму функціонує за певними правилами та нормами, які спрямовують діяльність суб’єктів галузі в 

певному напрямку, який у великій мірі визначається станом наявної інфраструктури в регіоні. Більшість визначень науковців 

якості сформовано як альтернативна спроба уточнити дане поняття та розкрити його зміст, виходячи із загальних тенденцій 

розвитку науки управління на певному історичному етапі. У деяких теоретичних джерелах «якість» визначають як 

«задоволення потреб споживача», чи «відповідність вимогам». Багатозначність трактувань даного поняття визначається тим, 

що під терміном «якість» розуміється велика кількість специфічних властивостей предметів і явищ. Сучасне трактування 

якості, надане в стандарті ISO 90002000 вказує на те, що згідно дослідження, по-перше, не доцільно акцентуватись виключно 

на характеристиках туристичної продукції при визначенні їх якості, по-друге, об’єктом уваги туристичного господарства 

виступає не тільки туристична продукція, а й процеси, в межах яких вона створюється, а також система управління, що має 

певні цільові орієнтири щодо виробництва туристичної продукції та задоволення туристів в межах певних територій.  

Практично усі об’єднані територіальні громади погоджуються, що розвиток туризму є надзвичайно важливим для 

їхнього майбутнього та виступає важливим фактором економічного зростання, створення додаткових робочих місць, 

забезпечення доходів та інвестицій у формування інфраструктури,  прискорення розвитку транспортної інфраструктури, 
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дорожнього та готельного будівництва, збереження і популяризації природної та культурної спадщини. Проте більшість 

навіть не уявляють, як саме можна його розвивати та робити конкурентоспроможним. 

Звичайно, практично у кожній ОТГ є багато визначних місць, але для їх популяризації потрібно передовсім розвивати 

інфраструктуру. Однією із основних проблем розвитку туризму є невідповідність українських стандартів світовим а також 

незахищеність споживача через недосконалу законодавчу базу. Для вирішення даних проблем необхідно провести 

уніфікацію законодавства у сфері стандартизації та сертифікації продукції та послуг, що сприятиме розвитку галузі туризму. 

Хоча варто зазначити, що окрім посилення ролі міжнародних стандартів, Україна має запроваджувати і власні стандарти, які 

призначені захищати інтереси кожного споживача. Потрібно розуміти, що на даний момент законодавча база України не 

дозоляє повною мірою використовувати міжнародні норми і вимоги.  

Оскільки вимоги до якості в туризмі визначає споживач, не може існувати такого поняття, як постійний рівень якості 

туристичних послуг. Підвищення якості повинне йти по зростаючій, тому що якість – це безперервно змінна ціль [1]. 

Крім того, на розвиток об’єктів туризму в ОТГ потужний вплив має держава, оскільки саме вона визначає умови на 

ринку туристичних послуг, фінансує чи сприяє залученню інвестицій для реалізації бізнес-проектів у туризмі, підтримує 

суб'єкти туристичного бізнесу й захищає їхні інтереси, впливає на рівень доходів населення, визначає умови функціонування 

садиб сільського туризму тощо. Так, саме держава опосередковано впливає на те, яка кількість людей, наскільки комфортно і 

у якому саме місці задовольнить свої потреби у сфері туризму. Отже, саме рівень державного стимулювання розвитку 

туризму й підтримки у цій сфері обумовлює масштаби туристичних потоків в регіонах України та за її межі. 

Науковці донині не прийшли до єдиного бачення головної мети державного регулювання розвитку туризму, 

наголошуючи на необхідності «створення сучасного високоефективного і конкурентоспроможного туристичного 

комплексу»; «забезпечення суттєвого підвищення економічних, соціальних та екологічних стандартів життя населення»; 

«формування сприятливого ринкового середовища, соціально-ефективного, економічно вигідного й екологічно допустимого 

для територій розвитку туристичного бізнесу»; «створення сприятливих умов для розвитку в'їзного і внутрішнього туризму» 

[4]. 

Викликає питання вибору регуляторів з боку держави для стимулювання розвитку туризму у якості головної мети 

туристичної політики «регулювального та своєчасного впливу на розвиток туризму з боку уповноважених органів», оскільки 

за такого підходу пріоритетним стає сам стимулюючий вплив, а не його суспільна корисність. 

Основною метою державного стимулювання розвитку туризму на територіях ОТГ має бути створення таких умов, за 

яких належне задоволення потреб споживачів туристичних послуг супроводжується не лише реалізацією туристичних 

продуктів суб'єктами туристичної діяльності, а й поліпшенням соціо-еколого-економічної ситуації самих територіальних 

громад  та регіонів країни. 

Незважаючи на досить перспективні напрями стимулювання підприємницької діяльності в сфері туризму, сьогодні 

цей процес в Україні виглядає доволі неповноцінним. Причиною цього, на наше переконання, є суто декларативний характер 

зазначених вище шляхів економічного стимулювання діяльності у сфері туризму [3]. 

Як засвідчив аналіз розвитку туризму в регіонах, на сьогоднішній день більшість приватних домогосподарств ОТГ, що 

надають послуги з сільського туризму не зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності, що значно ускладнює 

можливість обліку та контролю за їх діяльність і стимулює тіньові економічні відносити в даному сегменті ринку 

туристичних послуг. Дослідження вчених визначають цифру незареєстрованих приватних домогосподарств, що надають 

послуги з сільського туризму у вигляді 96 % від усіх садиб. Варто зазначити, що враховуючи економічну сутність 

господарської практики в сфері сільського туризму даний вид підприємницької діяльності доцільно віднести до 

неформальної економіки, яка характеризується випадковою економічну діяльність, недекларованість та нестабільність 

доходів, відсутність належного управління, неможливість врахування кількості зайнятих осіб та обсягу виробництва осіб 

зайняти в інших секторах економіки [2]. 

Зазначимо, що організація туризму з точки зору підприємництва в ОТГ, передбачає собою здійснення самостійної, 

систематичної, ініціативної діяльності громадян та підприємств, яка проводиться на власний ризик, в приватних 

господарствах ОТГ з використанням майна та трудових ресурсів особистого селянського, підсобного або фермерського 

господарства, шляхом надання комплексу послуг (розміщення, харчування, організації дозвілля та забезпечення задоволення 

інших побутових потреб) з метою отримання економічного, соціального або іншого ефекту. 

Якість туристичних послуг, великою мірою, визначається ступенем об’єднання суб’єктів туризму.  Господарське 

об'єднання окремих представників, що здійснюють діяльність в сфері туризму в ОТГ в певну асоціативну форму, дозволяє 

ефективно, якісно  і швидко координувати діяльність учасників у одному чітко визначеному напрямку, надавати цільове 

фінансування для підтримки розвитку, методичну, інформаційну, інноваційну, маркетингову допомогу, представляти спільні 

інтереси в державних органах влади, знижувати витрати на основну діяльність за рахунок співпраці тощо. 

Результати дослідження діяльності ОТГ свідчать, що більш поширеною в сфері туризму є індивідуальна форма 

здійснення підприємницької діяльності на приватно-сімейній основі, що передбачає здійснення діяльності у відносно 

невеликих масштабах, тобто це переважно сімейний бізнес, який в основному використовує власну працю з елементами 

кустарного промислу (вишивки, ткацтва, плетіння, гончарство тощо) [5]. 

Нажаль однією з найпоширеніших форм діяльності у сфері туризму є саме незареєстрована, що обумовлюється 

наступними факторами: відсутністю ефективного нормативно-правового регулювання даного питання, бюрократизація 

процесу реєстрації бізнесу та адміністративного управління та недостатністю обізнаності в сфері економічних питань 

ведення бізнесу тощо.  

Таким чином, якість надання туристичних послуг складається з таких основних показників:  

- соціальний – відповідність туристичних послуг рівню добробуту громадян, національним і регіональним традиціям 

та особливостям,  етика, високой рівень культури;  

- технічний – забезпечення належної матеріально-технічної бази, надання послуг за принципом комплексності та 

своєчасності; впровадження засобів автоматизації;  

- правовий – відповідність туристичних послуг вимогам законодавчих актів, стандартів, норм та правил, вивчення 
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потреб та очікувань споживачів;  

- економічний – туристична послуга повинна мати корисний ефект як для споживача (задовольняти його потреби, 

очікування), так і для сервісної організації (отримання прибутку). 

Так, якість туристичних послуг визначається рядом факторів, одним з яких є стан інфраструктури. Крім того, 

створення якісного сервісу – це не лише прибутки, а й нові робочі місця в сільській місцевості. Для створення високого рівня 

обслуговування необхідне постійне вдосконалення працівників тому що саме вони мають найбільший вплив та значення на 

покращення процесу виробництва чи обслуговування. Чинне законодавство України містить нечіткість, щодо визначення 

вимог готельного господарства. На сьогодні в Україні практично відсутня відповідна система в галузі туризму для 

підготовки і перепідготовки кадрів, а також чіткі та відповідні світовим стандартам кваліфікаційні вимоги. Також існує 

проблема відсутності висококваліфікованих кадрів та низька заробітна плата.  

Оскільки процеси децентралізації дають можливість громаді самій вирішувати куди витрачати кошти це дає 

можливість для розвитку надання якісних туристичних послуг, що впливають на зайнятість населення, формування малого і 

середнього бізнесу, сприяє соціально-економічному розвитку регіонів, а саме транспортної, комунальної, інформаційної, 

виробничої та сервісної інфраструктури, роблять туризм важливою складовою частиною економічного і соціального 

розвитку. 
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ІНСТРУМЕНТИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УПРАВЛІННІ 

СІЛЬСЬКИМИ ТЕРИТОРІЯМИ 

 
Сучасне соціально-економічне становище розвитку сільських територій є досить складним, як в цілому по Україні, так 

і Сумській області зокрема. Нерівномірний розвиток окремих територій призводить до наростання деструктивних процесів у 

суспільстві, загострює проблему їх поступального розвитку, що стає підґрунтям для збільшення діапазонів соціально-

економічного розвитку території. 

Сучасна практика регіонального розвитку відрізняється трансформаційним періодом, неузгодженістю при 

використанні окремих способів і методів регіональної економічної політики. Виклики сучасності вимагають від органів 

державної та регіональної (місцевої) влади проведення відповідних організаційно-управлінських заходів, аналізу соціально-

економічних показників територій,  розробці програм реабілітації сільських територій, що дозволить забезпечити гідний 

рівень життя сільського населення. 

В 2017 р. налічується 13015,4 тис. осіб сільського населення, що дорівнює 30,71% від загальної чисельності наявного 

населення країни.  

 

 
Рис. 1. Динаміка чисельності сільського та міського наявного населення  
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України за 2006-2017 рр., тис. осіб 

*побудовано автором за джерелом [1] 

 

Розглядаючи показники природного приросту населення необхідно зазначити його постійне зменшення. Так, за весь 

досліджуваний період показник природного скорочення дорівнював за роками від - 6,4 особи на 1000 наявного населення до 

-5,1 особи на 1000 наявного населення (табл. 1). 

 

Таблиця 1. Демографічні показники наявного населення України за 2006-2017 рр., на 1000 осіб 

Показники 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Кількість 

живонароджених 
9,8 10,2 11,0 11,1 10,8 11,0 11,4 11,1 10,8 10,7 10,3 9,4 

Кількість 

померлих 
16,2 16,4 16,3 15,3 15,2 14,5 14,5 14,6 14,7 14,9 14,7 14,5 

Природне 

скорочення  
-6,4 -6,2 -5,3 -4,2 -4,4 -3,5 -3,1 -3,5 -3,9 -4,2 -4,4 -5,1 

 

Досліджуючи питому вагу сільського населення в розрізі регіонів України, необхідно зазначити про її значні 

розбіжності – у 6,84 раза (2017 р.). Найбільша частка сільського населення мешкає  на території трьох областей 

Карпатського регіону (Закарпатській (63% від загальної чисельності наявного населення), Чернівецькій (58,1%) та Івано-

Франківській (56,8%) областях). Найменша - в Донецькій області (9,22%).  

Сьогодні адміністративно-територіальний устрій нашої держави складається з: 490 районів, 461 міст, 108 районів в 

містах, 883 селищ міського типу та 28378 сільських населених пунктів [1]. На 1 січня 2018 р. в Україні налічувалось 458 

об’єднаних територіальних громад, в яких включено 64 міста, 152 селища міського типу та 5577 сільських населених пункти. 

Чисельність наявного населення Сумської області станом на 1 березня 2018 р. становила 1092,3 тис. осіб, з них у 

міських поселеннях – 69%, у сільській місцевості – 31%. Чисельність населення Сумської області за досліджуваний період 

постійно має тенденцію до скорочення, особливо це відчутно в сільській місцевості.  

Динаміка показників сільського ринку праці наведено в табл. 2. 

 

Таблиця 2. Динаміка показників сільського ринку праці за 2006-2017 рр. 

Показники 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Кількість 

зайнятого 

населення у 

сільському, 

рибному, лісовому 

господарстві, тис. 

осіб 

3652,

6 

3484,

5 

3322,

1 

3152,

2 

3115,

6 

3410,

3 

3308,

5 
3389 

3091,

4 

2870,

6 

2866,

5 

2860,

7 

Кількість 

найманих 

працівників 

сільського 

господарства, 

мисливства, 

лісового 

господарства, тис. 

осіб 

… 
1104,

2 
… 893,2 724,8 702,6 697,8 

652,

1 
596 569,4 583,4 558,1 

% до загальної 

кількості зайнятих 
17,62 16,67 15,84 15,61 15,33 16,75 17,18 

17,5

5 
17,10 17,46 17,61 17,71 

*складено автором за джерелом [2] 

 

За час ринкових трансформацій кількість найманих працівників сільського господарства, рибного, лісового 

господарства скоротилась у середньому з 1104,2 до 558,1 тис. осіб. Кількість зайнятого населення теж мало тенденцію до 

скорочення на 21,68%.Середня питома вага зайнятого населення у сільському, рибному та лісовому господарстві дорівнює 

16,87% від загальної кількості зайнятих. 

Узагальнення результатів статистичних обстежень економічної активності сільського населення за 2006-2017 рр. дає 

змогу зробити висновок, що сільська місцевість України має досить обмежені можливості щодо забезпечення власного 

населення додатковою, крім сільськогосподарського виробництва, та й то з певними обмеженнями, роботою [3]. 

Узагальнення характеристик соціально-економічного розвитку сільської території, дає змогу стверджувати про 

необхідність формування відповідних умов покращення рівня зайнятості та матеріального добробуту  сільського населення.  

Сьогодні диверсифікацію зайнятості доцільно розглядати через три стратегічних напрями: 

- перепрофілювання галузі сільського господарства; 

- неаграрна зайнятість сільського населення; 

- диверсифікація сфер економічної діяльності сільської території.  

Управління соціально-економічним розвитком сільської території можна представити як цілеспрямовані дії окремих 

органів суб’єктів господарювання та органів управління (на державному та місцевому рівнях), що забезпечують кількісні та 
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якісні зміни відповідних параметрів. Метою управління розвитком сільської території має стати забезпечення рівномірного 

розвитку галузей господарського комплексу країни шляхом вирівнювання питомої вартості основних засобів. «Це 

досягається,  по-перше, шляхом введення теоретичних оцінок землі, мінеральних та інших ресурсів. По-друге, шляхом 

переважних державних субсидій на розвиток основних засобів у сільському господарстві та інших сировинних галузях і 

відповідних заходів щодо перерозподілу кадрів. Прибуток у розрахунку на одного працівника має бути однаковим 

незалежно від галузі, що забезпечить дійсно взаємовигідну торгівлю і рівномірний розвиток соціально-економічної системи 

країни в цілому» [4, с. 89]. 

До основних функцій управління сільськими територіями належать: прогнозування, планування, регулювання, 

координація, облік, контроль та інші спеціальні та допоміжні функції. При чому, важливе значення для вдосконалення 

управління розвитком сільської території мають не тільки означені функції, повноваження та компетенції суб’єктів 

управління, а й  напрям їх розподілу від джерела влада (народ). Він мав би здійснюватися таким чином: громадянин – 

територіальна громада -  органи місцевого самоврядування – районні органи державної влади – регіональні органи державної 

влади – центральні та вищі органи державної влади. 

Регулювання процесів розвитку сільських територій на практиці забезпечується і здійснюється за допомогою 

розробки та реалізації відповідних політик: однієї, що розробляється на рівні країни, та іншої, що розробляється 

безпосередньо на рівні регіону.  

Сьогодні законодавство з питань реалізації державної аграрної політики та державної політики сільського розвитку 

складається з: Конституції України, Закону «Про основні засади державної аграрної політики та державної політики 

сільського розвитку», Земельного кодексу України, законів України «Про державну підтримку сільського господарства 

України», «Про фермерське господарство», «Про особисте селянське господарство», «Про сільськогосподарську 

кооперацію», «Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу», «Про 

особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою», «Про сільськогосподарський 

перепис», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» та інших нормативно-правових 

актів. 

Регулювання розвитку сільських територій на місцевому рівні здійснюється за допомогою розробки відповідних 

стратегій і стратегічних планів, підготовки і виконання програм розвитку агропромислового комплексу та сільських 

територій, а також підготовку прогнозів соціально-економічного розвитку територій на найближчу перспективу [5]. 

Таким чином, розглянуту сукупність сучасних інструментів, що забезпечують управління сільськими територіями, 

свідчить про те, що на сьогодні існує досить широкий арсенал засобів і форм, за допомогою яких можна встановити характер 

перебігу відповідних процесів та явищ на відповідних територіях. 
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ОТГ РІВНЕНЩИНИ: КОРОТКИЙ АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД 
 

Нині Україна переживає період адміністративної реформи, яка спрямована на укрупнення найменших територіальних 

одиниць шляхом утворення об’єднаних територіальних громад (ОТГ). В основі об’єднання територіальних громад покладено 

співробітництво даних громад з метою забезпечення соціально-економічного і культурного розвитку територій, підвищення 

якості надання послуг населенню на основі спільних інтересів і цілей, ефективного виконання органами місцевого 

самоврядування визначених законодавством країни повноважень. Процес формування і розвиток ОТГ базується на Законах 

України «Про співробітництво територіальних громад»(2014), «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (2015), 

«Про Державний бюджет України на 2018 рік» (2017) тощо. Держава стимулює співробітництво територіальних громад 

шляхом надання субвенцій даним місцевим бюджетам у пріоритетних сферах державної політики (освіта, охорона здоров’я 

тощо); передачі об’єктів державної власності у комунальну власність суб’єктів співробітництва; методичної, організаційної 

та іншої підтримки діяльності суб’єктів співробітництва. 

Рівненщина є активним учасником формування ОТГ. На 01.11.2018 р. на території області налічувалося 419 

територіальних громад, частина з яких об’єдналася у 32 ОТГ[1]. Площа об’єднаних ОТГ становить 5540,18 км
2
, це лише 

27,64 % площі області, а чисельність населення –255193 осіб (22 %). Загалом даний показник є непоганим, враховуючи те, 

що частка площі області в розрізі країни становить 3,3 %, а частка кількості створених ОТГ в загальній кількості по країні 

становить близько 4 %. Найбільш активно процеси формування ОТГ проходять у південних та центральних районах області. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030973.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z970771.html
http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/2017/zb_chnn_0117.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2014/rp/zn_ed/zn_ed_u/zn_ed_2013_u.htm
http://academy.gov.ua/ej/ej13/txts/Gogol.pdf
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Незважаючи на те, що реформа почалася в 2015 році з утворення 4 ОТГ, найбільш активним періодом є 2016 р., після чого 

спостерігаємо спад. Так, в 2017 і 2018 (до 01.11.2018) на території області сформувалося лише по 7 ОТГ. Чому наявні 

територіальні громади не поспішають об’єднуватися? В чому особливості ОТГ? 

Створення ОТГ в Україні відбувається задля підвищення конкурентоспроможності малих населених пунктів, 

покращення їхніх можливостей щодо власного розвитку. Проте вже нині, в період формування ОТГ, спостерігаємо 

нерівноцінні за площею, кількістю об’єднаних рад і населених пунктів, чисельністю населення ОТГ. Так, зокрема, 

чисельність населення сільських і селищних ОТГ Рівненщини коливається від 1889 осіб до 18678 осіб, тобто найбільше 

значення перевищує найменше в 10 разів. Якщо ж враховувати ОТГ на основі міст обласного підпорядкування, то найбільша 

ОТГ області на даний час, – Вараська міська ОТГ з чисельністю населення 43303 осіб, – перевищує найменшу з утворених 

ОТГ, а саме Підлозцівську сільську ОТГ, майже в 23 рази. Чисельність населення Млинівської селищної ОТГ перевищує 

навіть населення міст, районних центрів Рівненської області, таких як: Дубровиця, Корець, Остріг, Радивилів. Дана ОТГ 

утворена з селища міського типу та 34 сільських населених пунктів, які об’єднані в 12 сільських рад. Найменша за 

чисельністю ОТГ об’єднує 2 сільських ради, до складу яких входить 9 сіл. Певно це обумовлено тим, що територіальні 

громади прагнуть об’єднатися з центрами районів, виходячи здебільшого з економічних міркувань, оскільки до об’єднання 

переважна більшість територіальних громад мала обмежені фінансові ресурси для власного розвитку. «…невеликі громади 

часто-густо мають проблеми зі збереженням здатності самостійно надавати певні послуги через брак матеріальних, 

фінансових і кадрових ресурсів» [2]. Не рівноцінні громади й за площею, яка коливається у створених ОТГ Рівненщини від 

33,5 км
2
 (Вараська міська ОТГ) до 426,4 км

2
 (Миляцька сільська ОТГ). Як наслідок, створені ОТГ суттєво відрізняються й за 

щільністю населення на квадратний кілометр. Так, найвища щільність населення звичайно у Вараській міській ОТГ – 1293 

осіб/км
2
, в той час як у Клеванській селищній ОТГ – 184 осіб/км

2
, а в Малолюбашанській сільській ОТГ лише 14 осіб/км

2
. 

Відповідно, відображаючи щільність населення ОТГ Рівненщини не включили Вараську міську ОТГ (рис.1). Таким чином, 

найвища щільність у ОТГ, які створюються на основі міст обласного підпорядкування. Далі закономірність чітко не 

простежується, але все ж виділяються за щільністю ОТГ, які формуються на основі малих міст (з чисельністю менше 20 000 

осіб) і на основі селищ міського типу. 

 
Рис.1. Щільність населення створених ОТГ Рівненщини, 2018 р. 

 

Виникає питання чи сприятимуть такі нерівноцінні за структурою, чисельністю населення, площею ОТГ виконанню 

поставлених перед ними завдань. Зокрема одним із завдань є безпосереднє надходження коштів з бюджету держави до 

бюджету громади на розвиток інфраструктури з метою підвищення якості життя громади. Адже загальновідомим фактом 

залишається слабо розвинута інфраструктура у віддалених від центру (районного, обласного) населених пунктах. Задля 

покращення фінансового стану ОТГ також вносяться зміни до Податкового кодексу, щорічного бюджету країни. Так, 

змінилася частка надходжень до бюджетів ОТГ від податків за рахунок системи горизонтального вирівнювання за 

допомогою базової та реверсної дотацій. Як наслідок, спостерігаємо певне покращення інфраструктури в ОТГ, але робити 

висновки про ефективність використання фінансових ресурсів поки що зарано, як і про субвенції держави в новостворені 

громади. Більш-менш об’єктивну відповідь зможемо, на жаль, отримати лише через 3-5 років після завершення формування ОТГ. 

Інша причина, задля якої відбуваються структурні зміни в розрізі країни, – це певно з метою впорядкування і 

доступності збору інформації про соціально-економічний та екологічний розвиток ОТГ. Адже доволі складно 

систематизувати не впорядковану і розрізнену інформацію, навіть для порівняння розвитку малих населених пунктів. Нині 

існують узагальнені показники соціально-економічного розвитку області, які відображаються в статистичних щорічниках 

областей і країни в цілому. Також на обласному рівні проводиться моніторинг соціально-економічного розвитку обласних 
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центрів і міст обласного підпорядкування, районів. В даному випадку з’являється нова адміністративно-територіальна 

одиниця, яка покликана відображати розвиток даного утворення. Чи це дійсно так? Чи рівноцінним буде розвиток таких 

нерівноцінних ОТГ? За умови нерівноцінного розвитку в межах великої громади, загальні показники будуть низькими. 

Наявність слабких і сильних не завжди зрівноважує розвиток у напрямку сильних, кращих. На даний період часу відсутня 

статистична інформація, яка б відображала соціально-економічні та екологічні показники ОТГ в розрізі області, країни, хоча 

б за загальними показниками: внутрішній регіональний продукт, зайнятість і рівень безробіття, інвестиції (капітальні, ПІІ), 

щільність населення, природний приріст населення, енергоспоживання тощо. 

Враховуючи таку нерівноцінність ОТГ за основними характеристиками, постає питання групування ОТГ задля 

порівняння результатів їхньої діяльності та розвитку. Велика розбіжність за групою показників: площа, чисельність, 

кількість селищних рад, кількість сільських населених пунктів, наявність у складі громади селищ міського типу, наявність у 

складі громади міст, ускладнює групування даних адміністративно-територіальних одиниць. З іншого боку, це створює 

можливість довести світовій спільності, що нерівноцінні за можливостями ОТГ здатні рівноцінно розвиватися та 

забезпечити загальний розвиток території регіону, країни, лише згрупувавши дані ОТГ. Адже формування ОТГ покликане 

позитивно вплинути на розвиток як території ОТГ, так і регіону і країни загалом. Як відомо, Україна переживає не лише 

економічну, політичну кризу, а й демографічну. Чисельність населення зменшується як за рахунок від’ємного природного 

приросту населення, так і за рахунок міграції населення. Тому ОТГ мали б створити умови, які б призупинили відтік 

населення в інші регіони та за кордон. Адже субвенції, що надаються з державного бюджету напряму, без посередництва 

обласного і районного рівнів, спрямовуються на розвиток інфраструктури, насамперед соціальної. Дані субвенції покликані 

гарантувати мінімальний рівень забезпечення послугами населення ОТР, сприяти покращенню зайнятості населення. 

Отже, проведений аналіз створених ОТГ Рівненщини дозволяє виділити такі дискусійні питання: чи забезпечать 

нерівноцінні за площею, чисельністю населення ОТГ рівномірний розвиток районів, областей і, як наслідок, країни загалом; 

яким ОТГ надавати перевагу при формуванні – великим, середнім чи малим. На наш погляд потребують подальшого 

доопрацювання такі питання: площа ОТГ, чисельність населення, які б мали відповідати певним критеріям, а перевищення 

не повинно було б бути у 9-10 разів, бо це закладає нерівноцінні можливості для розвитку ОТГ, відповідно нерівномірність 

регіонального розвитку та породжує ряд проблем. Загалом сучасний соціально-економічний розвиток країни потребує 

адміністративних реформ, які б зміцнили позиції територіальних громад і покращили їхній розвиток, призупинили відтік 

населення. 
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ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ ТА ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ 

ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 
 

В Україні відбувається реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади, спрямована на 

формування спроможних об’єднаних територіальних громад, передачу їм повноважень, необхідних фінансових та 

інфраструктурних ресурсів. Такий підхід повинен забезпечити надання якісних адміністративних та соціальних послуг 

громадянам, створити механізми впливу, контролю та моніторингу громадськістю рішень органів місцевого самоврядування. 

Реалізація цих завдань можлива тільки у разі фінансової стабільності та успішності об’єднаних територіальних громад. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 № 214 «Про затвердження Методики формування спроможних 

територіальних громад» [1], спроможними вважаються «територіальні громади сіл (селищ, міст), які в результаті 

добровільного об’єднання здатні самостійно або через відповідні органи місцевого самоврядування забезпечити належний 

рівень надання послуг», і які володіють необхідними та достатніми фінансовими, інфраструктурними та кадровими 

ресурсами для вирішення питань місцевого значення в інтересах громади. Відповідно до ч. 3 ст. 11 Закону України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад» [2] Кабінет Міністрів України у розрізі областей затвердив перспективні 

плани формування територій громад. Станом на 10 листопада 2018 року урядом затверджені 23 перспективні плани 

формування територій громад областей, створено 865 ОТГ, у яких проживає 8,4 млн. осіб [3]. У рейтингу областей, що є 

лідерами у процесі формування ОТГ: Хмельницька, Житомирська, Чернігівська, Волинська, Дніпропетровська та Запорізька. 

Рейтинг враховує основні параметри: кількість утворених ОТГ; % площі області, охопленої перспективним планом; % 

населення ОТГ до загальної кількості населення. Переважно це кількісні показники. Однак сьогодні очевидним є перехід до 

секторальної децентралізації, проведення медичної та освітньої реформ, реформи земельних відносин тощо. Тобто мова іде 

про якість наданих місцевою владою послуг населенню. А якість залежить від правильної оцінки фінансової спроможності 

тих територій, якими володіє територіальна громада. Формуванню переліку територіальних громад та затвердженню їх 

перспективних планів передував розрахунок їх фінансової спроможності, на основі якого визначено основні переваги та 

ризики об’єднання, визначено потребу в пошуку додаткових коштів та упорядкуванні видатків. Виникає питання щодо 

необхідності проведення моніторингу та діагностики не тільки з метою формування ОТГ, але і вимірювання прогресу їх 

https://decentralization.gov.ua/areas/0362
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розвитку, і не лише з позиції фінансової спроможності, але й з позиції оцінки розвитку громади, що базується на засадах 

пріоритету прав людини в усіх сферах її взаємин з державою. Моніторинг та діагностика дозволить громаді та владу краще 

зрозуміти ключові проблеми, які перешкоджають розвитку, наявні ресурси та можливості для оптимізації використання 

бюджетних коштів та ресурсів, дозволить зрозуміти сильні та слабкі сторони своєї громади, які є змінними величинами.  

Постає актуальне питання щодо необхідності визначення моделі бюджету перспективної громади, аналізу резервів для 

збалансування доходів та видатків тощо. З метою надання консультативно-методичної допомоги працівникам органів 

місцевого самоврядування експерти Групи фінансового моніторингу Центрального офісу реформ при Міністерстві 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України підготували Методичні рекомендації 

до порядку розрахунку фінансової спроможності перспективної об’єднаної територіальної громади. Однак така Методика, на 

нашу думку, має важливий недолік: розрахунок фінансового результату бюджету територіальної громади може бути 

проведеним в умовах бюджетного законодавства 2018 року, враховуючи, що у наступні бюджетні періоди можуть існувати 

інші основні макроекономічні показники та міжбюджетні взаємовідносини. Дана Методика не є універсальною, вона є 

оптимальною лише на першому етапі розвитку ОТГ – при їх створенні. Тим не менше, фахівцями розроблений програмний 

комплекс «Калькулятор розрахунку фінансової спроможності перспективної ОТГ», що дає можливість здійснювати 

моделювання перспективної ОТГ, виходячи з прогнозних показників бюджетів територіальних громад, сіл, селищ та міст, які 

прийняли рішення про утворення ОТГ або про приєднання до існуючої.  

Згідно Методики пропонується здійснювати розрахунок доходів загального фонду місцевого бюджету на основі 

нормативів зарахування власних доходів, віднесених до бюджету ОТГ відповідно до ст. 64 Бюджетного кодексу України [4]. 

Зокрема, необхідно обчислити суму надходжень за відповідними податками та зборами. Доходами місцевого бюджету 

відповідно до Бюджетного та Податкового кодексів України є: податкові надходження; неподаткові надходження; доходи від 

операцій з капіталом та трансферти[5]. Значну частку власних доходів ОТГ в структурі податкових надходжень становить 

податок на доходи фізичних осіб, 60 % якого планується і в подальшому утримувати на території відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці. Важливою складовою власних надходжень бюджету у структурі податкових 

надходжень становлять місцеві податки та збори, перелік яких визначається ст. 10 Податкового кодексу України [5]. До 

складу власних доходів зараховується 13.14 % акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію 

України пального. Неподаткові надходження є незначними. У більшості громад вони включають власні надходження 

бюджетних установ (плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, плата за оренду майна таких 

установ), адміністративних зборів та платежів. Доходи від операцій з капіталом в ОТГ майже взагалі відсутні: можливість 

отримання доходів від реалізації комунального майна та вільних земельних ділянок є обмеженими; продаж земельних 

ділянок на аукціонах здійснюється у деяких громадах. Здебільшого це виключення із загальної тенденції.  

Рішення про встановлення місцевих податків та зборів із визначенням об’єкта оподаткування, платника податків та 

зборів, розмірів ставок, податкового періоду та інших елементів, приймають органи місцевого самоврядування. Дане 

рішення оприлюднюється не пізніше 15 липня року, що передує бюджетному, у якому планується застосування 

встановлених місцевих податків та зборів або їх змін. Тому з метою збільшення надходжень до місцевих бюджетів ОТГ 

збільшують ставки місцевих податків та зборів за рахунок, наприклад, збільшення ставки земельного податку; встановлення 

мінімального відсотку податку на землі сільськогосподарського призначення. Як правило, ставки місцевих податків та зборів 

встановлюються з урахуванням соціально-економічного стану громади. Лише у декількох громадах відбувається проведення 

громадських слухань з приводу встановлення місцевих податків та зборів. Наступним етапом оцінки фінансової 

спроможності ОТГ є розрахунок обсягу базової/реверсної дотації. Бюджети ОТГ беруть участь у горизонтальному 

вирівнюванні податкоспроможності, яка визначається середнім надходженням на 1 мешканця. Відтак, місцеві бюджети 

отримують базову дотацію, якщо рівень податкоспроможності є нижчим значення 0.9 від середнього показника по Україні. В 

такому випадку базова дотація становить 80 відсотків суми, необхідної для досягнення значення індексу 0.9. Якщо рівень 

податкоспроможності бюджету ОТГ знаходиться у межах від 0.9 до 1.1, то вирівнювання податкоспроможності не 

здійснюється. Бюджети ОТГ з рівнем податкоспроможності вище 1.1 здійснюють реверсну дотацію, тобто передають 

частину надходжень до державного бюджету шляхом вилучення коштів у розмірі  50 % перевищення індексу 

податкоспроможності 1.1 по Україні. Наступним етапом оцінки фінансової спроможності ОТГ є розрахунок додаткової 

дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я; 

розрахунок освітньої та медичної субвенцій. Основними видами трансфертів, крім вищенаведених, для бюджетів ОТГ є: 

стабілізаційна дотація; субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури ОТГ; субвенція 

з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, 

на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами та субвенція на проведення виборів депутатів місцевих рад 

та сільських, селищних, міських голів. Після цього здійснюють розрахунок обсягу видатків загального фонду місцевого 

бюджету, який проводиться на підставі змодельованої структури та штатного розпису майбутньої громади; проводять 

розрахунок видатків на освіту, охорону здоров’я, соціальне забезпечення, культуру та мистецтво.  

Модель розрахунку фінансової спроможності перспективної ОТГ за допомогою Калькулятора представлена на рис.1. 

 

Вхідні дані  Результативні показники 

Чисельність населення ОТГ, площа території Дефіцит або профіцит бюджету ОТГ 

Прогнозні показники доходів бюджету ОТГ за їх 

видами 

Параметри для розрахунку обсягів субвенцій з 

державного бюджету (освітньої та медичної) та 

додаткової дотації  

Прогнозний обсяг освітньої та медичної 

субвенції 

Прогнозні показники витрат бюджету ОТГ за їх 

видами та галузями 

Прогнозний обсяг реверсної дотації 

Рис.1. Модель розрахунку фінансової спроможності перспективної ОТГ за допомогою Калькулятора 
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Після визначення зазначених показників необхідно провести аналіз значення величини балансу, на основі якого 

зробити висновки щодо забезпеченості ОТГ фінансовими ресурсами, а також необхідності пошуку шляхів збалансування 

бюджету, доцільності проведення тих чи інших видатків, можливості залучення додаткових джерел доходів.  

Запропоновані прогнозні розрахунки не можна назвати показниками, які повністю описують спроможність ОТГ. Адже 

вони не стосуються оцінки ефективності використання ресурсів, що належать громаді. 

Доцільно розробити систему показників спроможності ОТГ на основі  оцінки ефективності використання ресурсів. 

Підтримуємо думку Зелінського С. Е. [6], який пропонує до показників спроможності ОТГ відносити: коефіцієнт 

спроможності; коефіцієнт власного бюджетного забезпечення; витрати «на владу»; чисельність населення на одну посадову 

особу місцевого самоврядування; ефективність земельного податку; ефективність витрат на дошкільну освіту; ефективність 

витрат на шкільну освіту; ефективність витрат на життєзабезпечення; ефективність соціальних витрат; ефективність 

первинного медичного забезпечення.  

Група фінансового моніторингу Центрального офісу реформ здійснює оцінку фінансової спроможності на підставі 

результатів моніторингу виконання бюджетів ОТГ за 4 основними показниками: 1. Власні доходи на 1-го мешканця; 2. 

Рівень дотаційності бюджетів; 3. Питома вага видатків на утримання апарату управління у власних ресурсах ОТГ; 4. 

Капітальна видатки на 1 мешканця. Такий підхід, на нашу думку, є правильним. Однак систему показників варто доповнити. 

Так, компанія «Делойт» в Україні розробила інструмент детальної та незалежної оцінки міст і територій, що вже утворили 

нові ОТГ, перебувають у процесі об’єднання чи лише їх планування – «Hromada Due Diligence» [7]. Методологія оцінки 

включає аналіз економіки, інфраструктури, демографії, екологічної ситуації, програми розвитку міст та районів, стратегії 

розвитку, бюджету. Оцінка за даною методологією проводиться шляхом аналізу чотирьох груп факторів: фінансових та 

адміністративних можливостей, ефекту синергії, юридичної відповідальності.  

Отож, сьогодні відбувається перехід до так званої секторальної децентралізації, коли важливим залигається питання 

кількісної та якісної оцінки функціонування новоутворених ОТГ, що буде підставою для визначення та оцінки потенційних 

сценаріїв реформування та розвитку регіону, а також створить об’єктивну картину щодо фінансової та інституційної 

спроможності ОТГ. На етапі планування формування ОТГ необхідно оцінити рівень адміністративного управління, 

відповідність положень існуючих стратегічних документів чинному законодавству та напрямкам бюджетних видатків, наявні 

механізми залучення населення в управлінні громадою. Це дозволить зрозуміти чи мають громади спроможність виконувати 

покладені на них державою функції.  
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МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ В РЕГІОНІ 

 
Інформаційна економіка як один з секторів інформаційного суспільства має доведені переваги. Зокрема, важливість її 

розвитку оцінена і в Україні на урядовому рівні з прийняттям відповідної Концепції розвитку цифрової економіки [1]. За 

прогнозами, зростання ВВП країни тільки за рахунок активізації цифрових трансформацій в економіці можливе щонайменше 

на 5 % до 2020 року [2]. Разом з тим, поки що в Україні спостерігаються повільні темпи становлення інформаційної 

економіки та численні стримуючі фактори для її розвитку, що обумовлює важливість відповідних досліджень в 

регіональному розрізі. Зокрема, нами здійснено дослідження на прикладі Рівненської області, враховуючи, що розвиток 

інформаційної економіки може значно активізувати виробничі та торговельні процеси - як внутрішні, так і 

зовнішньоекономічні.  

Отже, користуючись даними спеціальних обстежень розвитку інформаційного суспільства в Україні, що на момент 

дослідження були доступні лише станом на 2016 рік, можемо підтвердити суттєві проблеми розвитку інформаційної 

економіки в регіоні як одного з сегментів інформаційного суспільства (табл.1).  

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-п
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19
https://decentralization.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/press-room/news/2018/hromada-due-diligence.html
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Таблиця 1 

Характеристики розвитку інформаційного суспільства в Рівненській області та Україні в 2015 - 2016 рр. (складено за даними 

[3, с.303 - 314]) 

Регіон 

% населення, 

яке 

користувалося 

послугами 

Інтернету 

в т.ч. з метою: 

взаємодії з 

органами 

державної 

влади 

навчання та 

освіти 

банківського 

обслуговуван

ня* 

пошуку 

інформації, 

пов’язаної із 

здоров’ям 

замовлення 

(купівля) 

товарів та 

послуг* 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Рівненська область 28,9 42,3 0,3 0,9 34,0 34,3 3,6 5,1 15,5 30,1 11,1 32,8 

Україна 46,6 50,7 1,8 1,6 31,1 28,9 7,6 11,4 30,3 31,1 11,4 15,2 

* - сегменти інформаційної економіки 

 

Звичайно, наведені дані не повною мірою ілюструють розвиток інформаційної економіки та суспільства, а лише 

часткові процеси, що підлягають офіційному статистичному моніторингу. Разом з тим, можемо констатувати, що з-поміж 

сегментів інформаційної економіки в Рівненській області швидкими темпами розвивається он-лайн торгівля – у 2016 році 

сам показник та темпи його зростання були найвищими в Україні.  

Разом з тим, частка користувачів Інтернет-банкінгу є суттєво меншою, що означає високу поширеність готівкових 

розрахунків населення та слабкої готовності кінцевих покупців продукції до сучасних методів розрахунку, хоча частка 

користувачів Інтернет в області зростає дуже швидкими темпами. В таких умовах виникає закономірний негативний 

наслідок: підприємства, що намагаються використати вигоди цифрових трансформацій можуть реалізувати їх лише у 

відносно замкненому просторі взаємодії з власними партнерами. Можливості активізації продажів для населення є поки що 

дуже обмеженими. Однією з передумов повільного розвитку інформаційної економіки в Україні є слабкий розвиток 

відповідної інфраструктури, передусім, мережевої: як бачимо з табл. 1, середній рівень охоплення Інтернетом у 2016 році 

становив трохи більше 50%, при цьому прогрес за рік був мінімальним. 

В таких умовах складно робити висновки про готовність користувачів до використання інформаційних мереж з 

корисними цілями: відповідних досліджень на рівні області не проводилось, тому цей висновок можна  підтвердити даними, 

зібраними на основі моніторингу поведінки середньостатистичного користувача Інтернет в Україні – дослідження проведено 

Інтернет-асоціацією України (табл.2), для більшої наочності нами здійснено ранжування за середньомісячним охопленням, а 

не середньоденним, як в оригінальному дослідженні.  

Таблиця 2 

Частка користувачів найпопулярніших в Україні сайтів* (складено за даними [4]) 

№ Сайт Охоплення користувачів за серпень 2018 р., % 

1 google 83 

2 youtube 69 

3 facebook.com 54 

4 olx.ua 45 

5 privatbank.ua 45 

6 prom.ua 40 

7 rozetka.com.ua 38 

8 wikipedia.org 33 

9 vkontakte(vk.com) 32 

10 yandex 28 

Так, в десятці лідерів мереж, якими користується населення України є й ті, що офіційно заборонені. При цьому всі 

вони можуть пропонувати економічні послуги як додатковий контент, але частина з них (OLX, Prom, Приватбанк, Розетка) 

створені саме з цілями продажу продукції та послуг. Як бачимо, інтерес до їх використання мають лише близько половини 

користувачів. Разом з тим, наведені дані характеризують тільки поширеність е-послуг серед користувачів Інтернету.  

Не варто забувати, що для багатьох українців сама можливість скористатись глобальною інформаційною мережею 

поки що є недоступною. Позитивною передумовою пожвавлення розвитку інформаційної економіки могло б бути зростання 

загально е-культури населення, в тому числі такий її  вияв, яв електронний діалог на різних рівнях. Водночас, такий напрям 

розбудови інформаційного суспільства, як електронне урядування, розвивається дуже повільно. Як бачимо з рис.1, частка 

населення, яка користувалась Інтернетом в цілях діалогу з владою не досягає навіть 2%, а в деяких областях взагалі є 

практично нульовою.  

Разом з тим, стрімкий розвиток ІТ-ринку, що створює позитивні передумови розвитку інформаційної економіки 

загалом, зумовлює постійну потребу удосконалення методів захисту від злочинних дій у цій сфері. Так, внаслідок 

обмежених знань населення у сфері кібербезпеки та поведінки у кіберпросторі, в Україні значно активізувалась 

кіберзлочинність. Користуючись даними запиту, здійсненого до Генеральної прокуратури України, можемо констатувати, 

що тільки зафіксовані кіберзлочини в Україні мають суттєву негативну динаміку: з 865 до 2573 випадки у 2016 та 2017 роках 

відповідно.  Лідерами є такі регіони, як м. Київ, Львівська та Чернівецька області. Але й у Рівненській області, як і в інших 

регіонах, що не належать до «лідерів», ситуацію не можна вважати безпечною. Відтак, на сьогодні фактично склалася 

ситуація, за якої повільний розвиток офіційного сектора інформаційної економіки наштовхується на високі ризики 

шахрайства, кібератак та інших проявів кіберзлочинності. Це стає новим викликом для становлення інформаційної 

економіки, зменшуючи позитивні ефекти інформаційної взаємодії у всіх її проявах. 
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Рис. 1. Частка населення, яке використовувало Інтернет в цілях взаємодії з органами державної влади 

 (складено за даними [3, с.303 - 314]) 

 

На основі проведеного аналізу можемо зробити висновки про недостатню готовність суспільства до діяльності в 

умовах інформаційної економіки та про потребу посилення навиків корисного використання інформації, а також збільшення 

її доступності. Задля зменшення негативного впливу кіберзлочинності варто крім традиційних способів боротьби з нею 

використовувати також світовий досвід  кіберстрахування, що належить до перспектив розвитку фінансового ринку в 

Україні та поки що не поширено в жодному з регіонів, включаючи Рівненську область. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 
 

Сучасні тенденції глобалізації,  формують нові виклики та вимоги щодо збалансованого розвитку регіонів. 

Враховуючи асиметричність регіонального розвитку, нагальним постає питання підтримки рівноваги між 

загальнодержавними і регіональними інтересами. Регіональна політика є складовою частиною державної економічної 

політики, яка має диференційований характер, враховуючи специфічні особливості регіонів. Складовою ефективної 

регіональної політики  є децентралізація, що передбачає перерозподіл функцій між центральними і місцевими органами 

влади. 

Досліджують питання регіональної політики науковці та дослідники: В. Верналій, В. Геєць, А. Диганова, Н. Єфремов, 

А. Маєв, Е. Мамонтова, М. Маниліч, В. Роєнко, Ю. Ткаченко, А. Ткачук, А. Федорів, Дж. Фрідман, А. Хіршман, О. Чічкань 

та інші. 

Закон України «Про засади державної регіональної політики»  визначає державна регіональну політику як  систему 

цілей, заходів, засобів та узгоджених дій центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування та їх посадових осіб для забезпечення високого рівня якості життя людей на всій території України з 

урахуванням природних, історичних, екологічних, економічних, географічних, демографічних та інших особливостей 

регіонів, їх етнічної і культурної самобутності [1]. 

Державна регіональна політика - це регулювання регіональної економіки, що реалізується у трьох формах: директивне 

планування, індикативне регулювання, ринкове саморегулювання; найбільш жорсткою державна регіональна політика 

(директивне планування) є в умовах планової економіки, найменш - в ринковій (ринкове саморегулювання); між ними існує 

ліберальна, або ринково-планова модель регіональної політики (з частковим втручанням держави та органів місцевого 

самоврядування - індикативне регулювання) [2]. 

0

1

2

3

4

5

6

В
ін

н
и

ц
ь
к
а 

В
о

л
и

н
сь

к
а 

Д
н

іп
р

о
п

ет
р

о
в
сь

к
а 

Д
о

н
ец

ь
к
а 

Ж
и

то
м

и
р

сь
к
а 

З
ак

ар
п

ат
сь

к
а 

З
ап

о
р

із
ь
к
а 

Ів
ан

о
-Ф

р
ан

к
ів

сь
к
а 

К
и

їв
сь

к
а 

К
ір

о
в
о

гр
ад

сь
к
а 

Л
у
га

н
сь

к
а 

Л
ь
в
ів

сь
к
а 

 

М
и

к
о

л
аї

в
сь

к
а 

О
д

ес
ь
к
а 

П
о

л
та

в
сь

к
а 

Р
ів

н
ен

сь
к
а 

С
у
м

сь
к
а 

Т
ер

н
о

п
іл

ь
сь

к
а 

Х
ар

к
ів

сь
к
а 

Х
ер

со
н

сь
к
а 

Х
м

ел
ь
н

и
ц

ь
к
а 

Ч
ер

к
ас

ь
к
а 

Ч
ер

н
ів

ец
ь
к
а 

Ч
ер

н
іг

ів
сь

к
а 

У
к
р

аї
н

а 

1,8 
1,6 

%

 

області 2015 2016

http://www.rada.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/uryad-shvaliv-koncepciyu-rozvitku-cifrovoyi-ekonomiki-ta-suspilstva-ukrayini-na-2018-2020
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/uryad-shvaliv-koncepciyu-rozvitku-cifrovoyi-ekonomiki-ta-suspilstva-ukrayini-na-2018-2020
http://www.ukrstat.gov.ua/
https://inau.ua/news/oglasheny-dannye-yssledovanyy-ynternet-audytoryy-ukrayny-za-avgust-2018g


136 

А. Диганова стверджує, що необхідність регіональної політики випливає з регіональної дискретності простору, 

нерівнозначності регіонів за чинниками і завданнями їх розвитку, внаслідок чого будь-яка державна політика будується 

диференційовано в регіональному аспекті; регіональна політика являє собою діяльність держави із забезпечення найбільш 

сприятливих умов соціально-економічного функціонування і розвитку окремих регіонів, що здійснюється за допомогою 

відповідних інструментів і методів державного регулювання всіх сфер діяльності на основі заздалегідь розроблених програм 

та стратегій для кожного регіону з урахуванням його специфічних особливостей [3, с.6-13]. 

Реформування економіки України повинно здійснюватися на основі сталого розвитку регіонів - здатності регіональної 

системи протистояти негативному впливу зовнішніх і внутрішніх факторів, зберігаючи при цьому стабільне економічне 

зростання й забезпечуючи відтворення виробничих сил і економічних виробничих відносин у регіоні, обов’язково 

враховуючи соціальні й економічні складові; основне завдання регіональної політики повинно зводитися до створення умов 

для формування місцевого потенціалу економічного зростання інноваційного типу [4, с.42-45]. 

І. Беззуб розглядає державну регіональну політику як  сукупність організаційних, правових та економічних заходів, 

які здійснюються державою у сфері регіонального розвитку країни з врахуванням поточного соціально-економічного стану 

регіонів та стратегічних завдань, які спрямовуються на стимулювання ефективного розвитку продуктивних сил регіону, 

раціональне використання їх ресурсного потенціалу, створення нормальних умов життєдіяльності населення, забезпечення 

екологічної безпеки та вдосконалення територіальної організації суспільства [5]. 

А. Маєв акцентує увагу, що регіональна політика регулює систему взаємовідносин між центром і регіонами, будучи 

спрямованою на організацію території відповідно до прийнятої державної стратегії розвитку, а основні завдання державної 

регіональної політики полягають у збереженні цілісності та єдності територій, досягнення балансу загальнодержавних і 

регіональних інтересів, скорочені відмінностей у соціально-економічному розвитку, рівні життя населення, створенні 

однакових умов для громадян незалежно від місця проживання [6, с.168-179]. 

Ю. Ткаченко звертає увагу, що вирішальними для регіональної політики є диспропорції у господарській структурі 

регіонів. Основними причинами цього явища стали утвердження ринкової конкуренції, що спричинили поділ регіонів за їх 

конкурентними перевагами та недоліками; різний рівень адаптованості регіонів до умов ринку, що спричиняється 

структурою економіки та різною спроможністю місцевих владних органів до втілення реформ на регіональному рівні [7, 

с.18-32]. 

П. Федорів, аналітик аналітичного центру CEDOS стверджує, що будь-яка держава управляє своєю територією за 

допомогою регіональної політики: створює територіальний режим або порядок («територіалізує») щодо людей, предметів і 

взаємодій між ними Різні громади мають різні стартові умови: нерівномірний розвиток впливає на здатність органів 

місцевого самоврядування реалізовувати повноваження і надавати публічні послуги. Пом’якшити ці нерівності може 

комплексний розвиток території, на який і повинна бути спрямована державна регіональна політика [8]. 

А. Ткачук, головний експерт групи «Децентралізація Реанімаційного пакета реформ» стверджує, що державна 

регіональна політика є складовою внутрішньої політики держави, спрямованою на посилення конкурентоспроможності 

економіки держави та її регіонів, підвищення рівня добробуту населення та сприяння інтегрованості її простору, що має 

орієнтуватися на просторовий ефект певних політичних дій і заходів, програм та бюджетів, слугувати певним фільтром, 

крізь який окремі види політики спрямовуються на конкретні території для досягнення оптимального (позитивного) ефекту і 

компліментарності заходів. Державна регіональна політика — це політика синергії, яка при правильному плануванні й 

реалізації забезпечує ефект набагато вищий, ніж ефект від суми окремих заходів галузевих політик [9]. 

М. Маниліч розглядає управління  розвитком регіонів, як механізм державної регіональної політики, передбачає 

залучення і активізацію всіх механізмів, що здатні привести регіональну економіку до стану стабільного розвитку та 

економічного зростання і сприяти розширенню демократичних процесів на місцях [10, с.127-131]. 

Формування регіональної політики відбувається під впливом трансформації та структурних змін економіки України. 

Метою  державної економічної політики є об'єднання інтересів суспільства та створення конкурентоспроможної економіки, 

для забезпечення соціально орієнтованого розвитку регіонів та безпеки країни. Конкурентоспроможність регіонів 

визначається  рівнем соціально-економічного розвитку, ресурсним потенціалом, природно-кліматичними умовами і т д. 

Ефективність регіональної політики визначається здатністю органів  влади успішно використовувати ресурсний потенціал та 

територіальні переваги регіонів, що знаходяться в жорсткій конкурентній боротьбі: за ринки збуту, інвестиції, залучення 

висококваліфікованих кадрів. При активізації змін в роботі місцевих територіальних громад можливе: підвищення 

конкурентоспроможності регіонів та  пом’якшення проявів регіональних відмінностей соціально економічного розвитку. 

Стратегічні орієнтири державної регіональної політики: ефективне використання потенціалу регіонів, зменшення 

диференціації, усунення диспропорцій та підвищення конкурентоспроможності регіону. Зауважимо, що дослідження у 

вивченні питань регіональної політики України потребують радикального оновлення системи базових положень, наукових 

поглядів, вихідних принципів, уявлень, правил та  переконань.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ОПЕРАЦИОННЫМ РИСКОМ 
 

Наблюдаемое в последние годы быстрое развитие научно-технического прогресса в области компьютерных и 

телекоммуникационных систем ставит перед банковскими (небанковскими) организациями новые задачи в области развития 

информационных технологий, обеспечения их надежности и безопасности. Это обусловлено, в первую очередь, стремлением 

кредитных организаций удовлетворить потребности клиентов, возникающие с развитием их бизнеса, в особенности, 

переходящего национальные границы и требующего осуществления широкого спектра операций с использованием 

инновационных систем. Проведение операций с использованием компьютерных технологий позволяет банковскими 

(небанковскими) организациям создавать наиболее благоприятные условия для привлечения новых клиентов и 

поддерживать конкурентные преимущества для уже существующей клиентской базы.  

Возникающий при этом операционный риск - это одна из новых проблем, с которой столкнулась банковская система 

не только Белоруссии, но и развитых стран. В условиях современных финансовых рынков управление операционным риском 

становится важным элементом надежности [1, с.9]. 

Таким образом, операционные риски являются одними из приоритетных рисков в бизнесе, а управление ими – 

необходимым условием успешного функционирования банковских (небанковских) организаций. 

Сложность природы операционных рисков требует системного подхода к управлению ими, которое должно 

осуществляться на всех уровнях менеджмента, во всех структурных подразделениях, так же должно быть максимально 

автоматизировано, т.е. система операционного риск-менеджмента должна быть интегрирована в систему корпоративного 

управления банка (небанковской) организации [2]. 

В настоящее время разработка автоматизированных систем оценки и мониторинга операционного риска находится в 

начальной стадии, что не даёт возможности органам надзора утвердить положения, обязывающие соблюдать конкретные 

методики оценки или количественные ограничения уровня риска. Отечественные банковские (небанковские) организации 

только начинают применять инструменты автоматизации регулирования данного риска, позволяющие строить процесс 

управления операционным риском в зависимости от принятой в кредитной организации стратегии [3]. 

Операционная деятельность организации на всем протяжении ее осуществления сопряжена с многочисленными 

рисками, уровень которых возрастает с расширением объема и диверсификацией этой деятельности, со стремлением 

менеджеров увеличить сумму операционной прибыли. 

Риски, сопровождающие эту деятельность, формируют обширный портфель рисков, который определяется общим 

понятием – "операционные риски". Эти риски составляют наиболее значимую часть совокупных хозяйственных рисков [4, 

с.29]. 

Информационные и телекоммуникационные риски можно разделить на две категории: 

 риски, вызванные утечкой информации и использованием ее конкурентами или сотрудниками в целях, которые 

могут повредить бизнесу (информационные риски); 

 риски технических сбоев работы каналов передачи информации (телекоммуникационные риски), которые могут 

привести к убыткам. 

Первым этапом управления операционным риском в банке является выявление (идентификация) риска. Данная процедура 

способствует своевременному обнаружению потенциально уязвимых к воздействию операционного риска участков 

деятельности банковской (небанковской) организации участков деятельности банка и предусматривает организацию работы 

по следующим направлениям: 

 классификация источников операционного риска, а также разработка детальной классификации операционных 

инцидентов; 

 определение направлений деятельности (бизнес-линий) и классификация по ним деятельности банковской 

(небанковской) организации; 
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 определение критериев отнесения того или иного инцидента к конкретному классу операционных инцидентов, в том 

числе к нескольким классам, а также направлениям деятельности (бизнес-линиям) в соответствующей доле; 

 составление карты (процессной модели) бизнес-процессов банковской (небанковской) организации и описание 

каждого входящего в нее бизнес-процесса. 

На втором этапе управления операционным риском проводится его оценка, которая представляет собой анализ 

информации о вероятности наступления операционных инцидентов и потерь от операционных инцидентов. На основе 

использования различных методов данной оценки проводится количественное измерение операционного риска, присущего 

деятельности банковской (небанковской) организации. Банковская (небанковская) организация может самостоятельно 

разрабатывать методы оценки риска или использовать следующие методы, наиболее часто применяемые в международной 

банковской практике: 

 статистические; 

 балльно-весовые; 

 моделирование (сценарный анализ). 

Важной составляющей эффективной системы управления операционными рисками (третьим этапом управления 

операционным риском) является мониторинг операционного риска, предоставляющий возможность быстрого выявления и 

исправления недостатков в политике, процессах и процедурах управления операционным риском. Мониторинг заключается 

в проведении в постоянном режиме на всех уровнях организационной структуры банковской (небанковской) организации 

работы по сбору и анализу информации о потерях от операционных инцидентов, возникающих в деятельности банковской 

(небанковской) организации, что достигается путем создания и ведения внутренней базы данных банковской (небанковской) 

организации об операционных инцидентах. 

В процессе формирования такой базы данных целесообразно организовать работу по восстановлению информации об 

инцидентах и потерях, возникших прошлые периоды деятельности, до начала осуществления сбора данных о потерях от 

операционных инцидентов. Необходимым условием эффективности проводимого мониторинга является определение 

(расследование) причин каждого операционного инцидента, возникшего в деятельности организации. Однако работа в 

данном направлении не должна становиться причиной излишнего документооборота и неэффективной организации 

процессов деятельности банка. 

Банковской (небанковской) организации необходимо уделять особое внимание анализу небольших потерь в 

результате инцидентов, возникающих с высокой частотой, а также крупных потерь в результате инцидентов, происходящих 

с низкой частотой [5, c.37]. 

Результаты, получаемые в процессе управления операционным риском, являются основой регулярного 

информирования органов управления банковской (небанковской) организации. Для этих целей банк разрабатывает систему 

внутренней отчетности по операционному риску, соответствующую требованиям содержательности, информативности, 

удобства восприятия и своевременности представления данных. В управленческой отчетности по операционному риску 

следует отражать подробную информацию о последних существенных операционных инцидентах и потерях банковской 

(небанковской) организации, а также существенных внешних событиях, повлиявших на деятельность банковской 

(небанковской) организации, которые привели к увеличению расходов и (или) уровня риска банковской (небанковской) 

организации. В отчетности необходимо отражать сведения о любом возможном влиянии операционного риска на капитал 

банковской (небанковской) организации. 

Таким образом исследование инновационных технологий в управлении операционным риском позволяет определить 

методологические подходы к идентификации  и контролю за операционным риском, найти основные направления 

регулирования операционного риска, провести анализ методов и инструментов управления операционного риска 

применительно к деятельности кредитной-финансовой организации, а так же позволит разработать методику и алгоритм 

создания программного продукта по автоматизации процессов управления операционным риском, предназначенные для 

разработчика. 
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рекреаційні підприємства в умовах децентралізації диверсифікували свою діяльність, однак асортимент їх послуг і якість 

обслуговування ще відстають від європейських стандартів.  

          Як підкреслюють О. В. Кухленко, Р. М. Федоряк, та С. М. Невмержицька, в Україні «необхідність децентралізації 

виникла на базі всього комплексу дисциплін та стимулюється в першу чергу політичною кон’юнктурою. В той же час за 

процес децентралізації вимагає здійснення цілого ряду кроків “згори – донизу” і хоча упродовж останніх років органами 

законодавчої та виконавчої влади в Україні декларується процес децентралізації, однак детальний аналіз законодавчої та 

нормативної бази свідчить про велику кількість проблемних питань в цій сфері. Науковці вважають, що, головною 

причиною даної ситуації є відсутність єдиного системного підходу до впровадження реформ. Так низка законодавчих актів 

прийнятих упродовж останніх років не узгоджуються з вже існуючими та між собою. Зокрема аналіз Закону України “Про 

засади державної регіональної політики” свідчить про реальні обмеження можливості  з боку органів місцевого 

самоврядування впливати на прийняття стратегічних планів розвитку та обмежується лише реалізацією тактичного 

планування, а також не узгоджується з рядом існуючих законів України, в тому числі у частині організації економічного 

прогнозування» [1].   

          Проведені дослідження вказують, що у підприємств санаторно-курортної та туристичної сфери Одеського регіону і 

міста Одеси є потенційні можливості для розширення сегментів попиту [2]. Так, згідно з даними департаменту культури та 

туризму Одеської міськради, близько 45% туристів, що відвідали Одесу в 2016 році, орендували квартири, 18,4% віддали 

перевагу розселення у друзів і родичів, 15,6% скористалися послугами готелів, 8% туристів проживали в хостелах, 10,8% - 

на базах відпочинку, і тільки 2,4% - в санаторіях [3]. Як бачимо, сегмент попиту на послуги санаторно-курортних установ 

міста дуже незначний. Одеський регіон має найрізноманітніші природно-рекреаційні ресурси, на базі яких функціонують 

санаторії та курортні готелі. Однак роботу даних установ не можна назвати ефективною, що робить галузь в цілому не 

конкурентоздатною [4, с. 22]. Спостерігається тенденція до зниження частки підприємств санаторної сфери в структурі 

санаторно-курортного комплексу Одеського регіону на 23 п. п. в 2017 році, в порівняння з 2012 роком (табл.1) [5]. 

  

Таблиця 1 

Санаторно-курортні та оздоровчі заклади Одеського регіону (2012-2017 роки)  

 

Роки  Санаторії та 

пансіонати з 

лікуванням  

Санаторії-

профілакторії 

Будинки і пансіонати 

відпочинку 

Бази та інші заклади 

відпочинку  

всього у них 

ліжок, 

тис.  

всього  у них 

ліжок, 

тис.  

всього  у них 

місць, тис.  

всього  у них місць, 

тис. 

2012 30 10,6 9 1,2 9 1,2 359 37,2 

2013 28 11,6 10 1,4 9 2,0 385 36,5 

2014 28 12,0 9 1,2 6 0,9 351 34,2 

2015 28 11,9 5 0,9 7 1,1 357 35,1 

2016 28 12,0 3 0,7 6 1,0 314 31,0 

2017 27 11,7 3 0,7 6 1,0 285 28,7 

 

          В Одеському регіоні, як і в інших областях України, основні проблеми розвитку галузі обумовлені відсутністю 

сучасного механізму організації діяльності підприємств санаторно-курортної сфери; відсутністю забезпечення комплексного 

розвитку курортних територій; зношеністю основних фондів; практичною відсутністю інвестицій в галузь; неефективним 

маркетингом; низьким рівнем інноваційного менеджменту; низькою якістю обслуговування споживачів в санаторно-

курортних установах, кадрову політикою. Необхідний перегляд критеріїв і умов акредитації санаторно-курортних і 

оздоровчих установ, які в даний час відображають якість роботи кабінетів або відділень фізіотерапії, однак не стосуються 

рівня якості послуг, які безпосередньо пов'язані з обслуговуванням споживачів (розміщення, харчування, дозвілля) [6, с. 

207]. 

           Звернемо увагу, що головний потенціал підприємств санаторно-курортної сфери полягає в кадрах. Які б прекрасні ідеї, 

новітні технології, найсприятливіші зовнішні умови не існували, без добре підготовленого персоналу високої активності 

домогтися неможливо. Саме співробітники надають послуги споживачам, подають ідеї і дозволяють рекреаційному 

підприємству існувати. Без людей не може бути організації, без кваліфікованих кадрів жоден санаторій не зможе досягти 

своїх цілей.  

           Динаміка розвитку регіонального ринку туристичних послуг, за даними дослідження вказує, що у структурі 

туристичного потоку в Одеській області в 2017 році, найбільша частка припадає на виїзний туризм - 61,06%, а на внутрішній 

туризм і іноземний туризм - 38,94% [7]. За офіційними даними, в 2017 році Одеський регіон відвідали понад 5,7 млн. 

туристів. Незважаючи на позитивну динаміку туристичного потоку, спостерігається зниження капітальних інвестицій в сфері 

рекреації та гостинності на 49,3% в порівняння з 2010 роком [8]. Основними джерелами інвестування виступають кошти, які 

виділяє держава для бюджетних установ та фінансові ресурси власників приватних підприємств. Однак для збільшення рівня 

інвестицій в розвиток ринку санаторно-курортних послуг необхідно територіальним органам влади необхідно розробляти і 

впроваджувати заходи по залученню іноземних інвесторів, що сприятиме зростанню туристичного потоку в санаторно-

курортні та оздоровчі заклади Одеського регіону. З цією метою, в 2017 році продовжилася робота з розвитку міжнародних 

зв'язків місцевих органів влади, рекреаційних підприємств з формування туристичного іміджу міста Одеси. Так, наприклад, 

відбулося підписання Меморандуму між Одесою і Радою Європи про участь нашого міста в Національній мережі 

міжкультурних міст України (ICC-UA), що діє в складі міжнародної програми Ради Європи «Інтеркультурні міста» (ІСС). 

Участь в програмі ICC дає можливість розширити коло міжнародних зв'язків, користуватися ресурсами, експертної 

підтримкою, порадами та ноу-хау європейських і національних культурних мереж. Одним з перших етапів співробітництва з 
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ICC став розрахунок індексу міжкультурного міст шляхом соціологічного опитування. За результатами обробки даних по 

анкетування туристів і експертів, Одеса займає:  

         - 17 місце серед 93 міст, із загальним показником міжкультурного міста - 70%, після Осло (85%), Барселони (72%), 

Дортмунда (71%); 

          - 12 місце серед міст з більш ніж 200 000 жителів, випереджаючи провінцію Лісабон, Люблін і Страсбург; 

          - 13 місце серед міст, де проживає понад 15% іноземних громадян, випереджаючи Мюнхен, Роттердам і Берген [9]. 

          Реалізація міжнародної програми Ради Європи «Інтеркультурні міста» сприятиме формуванню позитивного іміджу м. 

Одеси як туристичного і курортного центру з багатим і різноманітним природно-ресурсним потенціалом, видатними 

культурними та історичними пам'ятками, доброзичливим і гостинним населенням. Всесвітня рада з подорожей і туризму 

щорічно проводить дослідження з проблем впливу туризму і подорожей на економічне становище окремих регіонів і країн. 

Згідно з дослідженням за 2016 рік, в Україні прямий внесок подорожей і туризму в 2016 році склав 34,8 млрд. грн. (1,5% 

ВВП) і, як очікується, зросте на 4,2% до 36,2 млрд. грн. Прогнозується зростання за всіма показниками, що свідчить про 

поліпшення стану туристичної індустрії в Україні і посилення її впливу на економіку країни [10].  

           Висновки. Таким чином, для підвищення інтересу туристів до міста Одесі і регіону в цілому, нарощування його 

санаторно-курортного, екскурсійного потенціалу, збереження і реставрації архітектурної спадщини, популяризації музеїв, 

розвитку ринку курортно-рекреаційних послуг, необхідна консолідація дій органів місцевого самоврядування, санаторно-

курортних і туристичних підприємств, які забезпечують залучення і обслуговування туристів. На сучасному етапі 

економічних реформ в Україні, необхідно враховувати важливу роль регіонального потенціалу рекреаційно-курортного 

бізнесу, що, в свою чергу, оптимальним чином буде поєднувати показники макроекономічного зростання з підвищенням 

доходів місцевого бюджету і підприємств санаторно-курортного комплексу регіону.  
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КЛАСТЕРИ: ШЛЯХИ ВЗАЄМОДІЇ ОТГ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ТПВ 
 

 Однією з гострих природоохоронних проблем в Україні є поводження з  твердими побутовими відходами (ТПВ). 

Сьогодні показники  утворення відходів у середньому становлять 220-250 кілограмів на рік на одну особу, а у великих 

містах  сягають, навіть, 330-380  кілограмів  на рік. В цілому, загальна маса цих  відходів сягає 13 млн тонн на рік. Високий 

рівень утворення відходів призвів до того, що в Україні щороку в промисловості, сільському господарстві та комунальному 

секторі нагромаджується близько 300 млн тонн твердих відходів, з яких лише незначна частина використовується як 

вторинні матеріальні ресурси, решта потрапляють на звалища. 

На сьогоднішній день, за весь період експлуатації у спеціально відведених місцях станом на кінець 2017 року в 

державі накопичено понад 12,5 млрд тонн твердих відходів І-ІV класів небезпеки або 21,5 тис тонн на один км
2 

території 

України [1].  

Загальний обсяг накопичених відходів у світі сягає майже 800 млрд тонн, з них твердих відходів понад 300 млрд тонн, 

з яких на територію України припадає понад 4%  і наша держава є світовим лідером за цим показником. 

За структурою, серед ТПВ збільшується частка відходів, яка не піддається швидкому розкладанню та потребує 

значних площ для зберігання. Разом з тим, постійно збільшується кількість перевантажених сміттєзвалищ, значна частина, 

яких на жаль, не відповідають нормам екологічної безпеки. На сьогодні кількість полігонів та сміттєзвалищ в Україні 

становить понад 6,0 тисяч, проте, існує інша проблема - несанкціоновані сміттєзвалища, кількість яких перевищує 33 тисячі, 

http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1028
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загальна площа яких охоплює 5% території України, що приблизно дорівнює території Чернівецької області.  Серед 

європейських країн Україна посідає перше місце за рівнем шкідливого впливу полігонів на довкілля [2].   

 Разом з цим, Україна - не єдина європейська  держава, перед якою постають проблеми у сфері поводження з твердими 

побутовими відходами. Більшість розвинених європейських держав намагається захистити навколишнє середовище та 

досить ефективно впроваджує сучасні технології переробки та утилізації ТПВ задля забезпечення екологічного 

благополуччя, охорони довкілля та ресурсозбереження, а деякі з них, навіть, планують найближчим часом повністю 

припинити захоронення твердих побутових відходів на полігонах. Таким чином, європейська та світова практика у сфері 

поводження з твердими побутовими відходами ставить за мету запобігання і зменшення виробництва відходів та їх 

шкідливого впливу, що, в свою чергу, досягається шляхом вторинного використання відходів за допомогою переробки, 

повторного використання відходів, розробки належних технологій кінцевої утилізації небезпечних речовин, використання 

відходів як джерела енергії тощо [2]. 

 Навколо «сміттєвої» проблеми досі виникає чимало дискусій. Хтось звертає увагу на її екологічний бік, хтось – на 

фінансовий. Одні фахівці концентруються на попередженні утворення відходів, інші – на їхньому сортуванні, ще інші – на 

повторному їх використанні та захороненні.  

Практичний досвід свідчить, що спроби міської влади вирішити наявні проблеми розвитку власними силами, не 

залучаючи місцеве населення та не отримуючи зовнішньої підтримки, в т. ч. з боку держави, не сприяють досягненню 

позитивних результатів. Тому єдиним шляхом вирішення самих важливих великовартісних проблем ОМС – поводження з 

відходами та реалізацією природоохоронних заходів є співпраця між територіальними громадами. 

 Експерти давно кажуть про необхідність законодавчо зобов’язати громади великих міст та довколишніх ОТГ й 

необ’єднаних населених пунктів спільно розв’язувати проблеми пов’язані з поводженням з твердими побутовими відходами. 

Єдиним цивілізованим шляхом поводження з ТПВ є їх рециклінг на основі створення відповідних об’єднань підприємств у 

кластери. 

 Кластер – це об’єднання географічно близьких взаємопов’язаних невеликих підприємств з однієї сфери 

діяльності, об’єднаних технічно та організаційно у неформальну або формальну структуру з метою захисту своїх інтересів, 

зниження собівартості виробничих процесів і спільного просування продукції та послуг. Кластери можуть створюватися не 

тільки за тематичною, але й за географічною ознакою, і є важливим фактором розвитку регіонів, за що їх підтримує місцева 

влада [3].  

 Закон України [4] передбачає визначення понять «кластер», «кластеризація суб’єктів малого і середнього 

підприємництва», «кластерна стратегія». Відповідно до цього законопроекту кластер – це галузеве або міжгалузеве, 

територіальне добровільне об’єднання суб’єктів підприємницької діяльності, які тісно співпрацюють з науковими 

(освітніми) установами, громадськими об’єднаннями, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої 

влади, з метою підвищення конкурентоздатності власної продукції та сприяння економічному розвитку регіону. 

Прийнятою наприкінці 2017 року Національною стратегією поводження з відходами [5] передбачено цілу низку, 

обов’язкових для виконання органами місцевого самоврядування, коротко- і довгострокових завдань, основними з яких є: 

 забезпечення до 2023 року перероблення 15 відсотків побутових відходів за допомогою стимулюючих інструментів, 

збільшення чисельності населення, яке здійснює роздільне збирання побутових відходів, до 23 відсотків і введення в 

експлуатацію сміттєсортувальних ліній та сміттєпереробних заводів; 

 забезпечення у 2030 році перероблення 50 відсотків побутових відходів загального обсягу їх утворення шляхом 

збільшення чисельності населення, яке здійснює роздільне збирання побутових відходів, до 48 відсотків і введення в 

експлуатацію додаткових сміттєсортувальних ліній та сміттєпереробних заводів; 

 створення в рамках пілотних проектів об’єктів з виробництва палива з побутових відходів на базі об’єктів механіко-

біологічного оброблення за умови їх наближеного розташування до цементних заводів. Кількість і розташування виробництв 

залежатиме від прийняття нормативних документів, які регулюватимуть питання використання альтернативного палива; 

 забезпечення функціонування мережі регіональних полігонів відповідно до вимог Директиви Ради № 1999/31/ЄС від 

26 квітня 1999 р. “Про захоронення відходів” [2]; 

 визначення місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з урахуванням механізмів їх 

взаємодії та співробітництва оптимальних районів охоплення та розташування регіональних об’єктів поводження з 

побутовими відходами (сміттєперевантажувальних станцій, сміттєсортувальних ліній, сміттєпереробних заводів, полігонів 

тощо). Формування за результатами проведеної інвентаризації та оцінки екологічного ризику переліків діючих 

полігонів/звалищ, що підлягають приведенню у відповідність з екологічними вимогами, а також полігонів/звалищ, які 

підлягають закриттю; 

 будівництво мережі сміттєперевантажувальних станцій з метою зменшення загальних транспортних витрат. Кількість 

та розташування сміттєперевантажувальних станцій залежатиме від місця розміщення регіональних полігонів і 

уточнюватиметься під час розроблення регіональних планів управління відходами; 

 проведення національної інформаційно-просвітницької кампанії з метою підвищення рівня поінформованості для 

забезпечення усвідомлення ключовими зацікавленими сторонами сталої системи управління побутовими відходами, її 

переваг та необхідного їх внеску в систему.  

 Згідно стратегії [5]  кожна область зобов’язана розробити регіональний план поводження з відходами та створити 

територіальні кластери, шляхом об’єднання  комунальних організацій, що обслуговують сміттєзвалювальний полігон, 

сміттєпереробний  завод, сортувальні лінії, перевантажувальні станції, комунальні або комерційні організації, які 

займатимуться збиранням та вивезенням відходів, комерційні підприємства, що організовують збирання,  переробку та 

реалізацію твердих відходів з металу, пластику та інших матеріалів, що підлягають вторинній переробці  тощо. 

 У загальній системі поводження з відходами мають відігравати важливу роль сортувальні лінії сміття. Купуючи 

власну сортувальну лінію сміття  громада, з одного боку, начебто вирішує сміттєву проблему, з іншого покращує 

екологічний стан та ще й створює нові робочі місця. Так, місцевій владі часто вигідно придбати сортувальну лінію, щоб 

показати усім мешканцям ОТГ свою господарність та заробити політичні дивіденди. Але часто такий крок насправді є 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_925
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неефективним використанням коштів, бо сортувальна лінія, як і вся система поводження з відходами, є чутливою до 

масштабу. 

 При малій чисельності мешканців ОТГ, що має місце у їх переважній більшості, при незначних обсягах відходів 

операційні та інвестиційні витрати жодним чином не перекриють їх, і з часом недовантажені сортувальні лінії можуть стати 

чималим тягарем для громад. Іншими словами, це може бути вкрай невигідний проект. Одна лінія має обслуговувати не 

одну, а кілька ОТГ. З цією метою необхідно створювати перевантажувальні станції, що дозволить економити транспортний 

ресурс. Тобто спочатку менша машина буде привозити сміття до перевантажувальної станції, де його мають сортувати. 

Можливо, навіть, частину сміття на місці перероблятимуть, наприклад, у паливні пелети. Залишкові відходи 

відправлятимуть вже на кластерний полігон великими вантажівками. 

 Висновки. Оптимальна зона охоплення (кластер) мережі регіональних полігонів для захоронення побутових відходів 

повинна включати територію, на якій проживає близько 400 тис. осіб. Внаслідок відносно високих капітальних та 

експлуатаційних витрат полігонів, що відповідають вимогам законодавства ЄС, такі об’єкти повинні мати мінімальну 

потужність близько 50 тис. тонн на рік ТПВ (оптимальна потужність - 100 тис. тонн на рік) на кількість населення, що 

становить не менш як 150 тис. осіб. 
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ДОСВІД ВІДБОРУ ПОСАДОВЦІВ ЗА МЕРИТОКРАТИЧНИМ ПРИНЦИПОМ В ЯПОНІЇ 
 

Проблеми формування управлінських кадрів аналізуються багатьма вченими, у тому числі політологами, соціологами, 

економістами, фахівцями з державного управління. Основна проблема, яка на даний час потребує вирішення – це 

забезпечення ефективного та результативного відбору кадрів в систему публічного управління на основі особистих якостей 

та професійного досвіду. 

Меритократія як механізм формування управлінської еліти – це відбір до управлінської еліти здібних кандидатів, їх 

просування та розвиток. Крім того, меритократія розуміє під собою таку систему формування управлінської еліти через 

унормовані іспити (тести, відповідні системи оцінювання), яка пов’язана з найкращими талантами, важливими 

професійними навичками та знаннями, а також рівнем інтелекту.  

Перші кроки в напрямку визначення стандартів професійної державної служби, заснованих на «системі заслуг і 

достоїнств» - це прийняття в США в 1883 р «Пендлтон акту». Метою прийняття акта стали обмеження чинної тоді системи 

«передача посад прихильникам партії, яка перемогла на виборах» і утвердження принципу обліку ділових якостей при 

призначенні на посади. Така «система заслуг і достоїнств» передбачає дотримання основних принципів відбору працівників, 

таких як: найбільша компетентність, розгляд претендентів, незважаючи на партійність, расу, колір, релігію, національне 

походження, стать, сімейний стан, вік, високі етичні стандарти, професійну освіту, прийняття обмежень [7].  

Призначення на державну службу в Японії провадиться на основі конкурсних іспитів. Японська Конституція 

закріпила принцип рівного доступу громадян до державної служби. Закон Японії «Про державних службовців» (ст. 33) 

встановлює, що набір на державну службу здійснюється відповідно до особистих заслуг кандидата, його професійної 

підготовки й ділових якостей, виявити які й мають конкурсні іспити [4]. 

Організація іспитів покладена на Раду у справах персоналу. У складі управління набору й використання персоналу 

перебувають спеціальний екзаменаційний відділ і чотири головних екзаменатори. Рада своїми правилами може ввести 

додаткові вимоги для вступників уперше, а у відношенні осіб, які претендують на підвищення по посаді – обмежити коло 

результатів, що екзаменуються, шляхом відбору на підставі минулої службової діяльності. 

Для осіб, які вперше вступають на службу, іспити проводяться по трьох окремих групах: 1) для осіб, які закінчили 

вищі навчальні заклади; 2) для осіб, які мають неповну вищу освіту; 3) для осіб, які мають середню освіту. На практиці 

шанси зайняти керівні посади мають лише особи, що мають вищу освіту (як правило, це випускники юридичного факультету 

Токійського університету). 

До іспитів для вступу на державну службу допускаються тільки японські громадяни, але для деяких спеціальних видів 

державної служби можуть встановлюватися додаткові обмеження. Так, наприклад, співробітником Міністерства 

закордонних справ не може стати особа, одружена з іноземцем. 

Система вступних екзаменів на державну службу, введена наприкінці XIX століття, діє без істотних змін й дотепер. 

Іспити можуть бути письмовими або усними. Допускається проведення екзамену з фізичної підготовки, оцінка спеціальних 

навичок тощо [1-2]. 
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Конкурсні іспити організовуються за принципом «відкритих дверей». Час і місце їхнього проведення оголошуються в 

засобах масової інформації. 

Вимоги щодо конкурсних іспитів ідентичні для більшості державних установ. Лише деякі міністерства готують власні 

письмові й усні іспити. Серед них Міністерство закордонних справ. Кандидати в кар’єрні дипломати (вони повинні бути не 

молодше 20 і не старше 28 років) протягом трьох-чотирьох днів у червні здають письмові екзамени із наступних предметів: 

японська Конституція, міжнародне право, економічна теорія, історія дипломатії й іноземна мова. Крім того, здобувач на 

власний розсуд вибирає для здачі адміністративне або приватне право, а також один із розділів теорії й практики грошово-

фінансових відносин. Проводиться також «загальний іспит» у вигляді групової дискусії по одному з предметів з метою 

визначення здатності кандидатів швидко сприймати суть різних думок, виробляти свій підхід, використовувати переконливі 

аргументи при формулюванні власної позиції [2]. 

Кількість набраних на іспитах балів заноситься в екзаменаційний аркуш, який заводиться на кожну особу, що здає 

іспит та який зберігає свою чинність протягом одного року. 

Через конкурсні іспити відбувається й підвищення у посаді. Кожна особа, зайнята на державній службі, формально 

має рівне право на підвищення (ст. 37 Закону Японії «Про державних службовців»). У той же час Раді у справах персоналу 

надане право пред‘являти до претендентів на ту або іншу посаду додаткові обмежувальні вимоги й заміняти іспити 

призначенням на вибір з урахуванням показників попередньої службової діяльності. До щорічних іспитів на підвищення в 

ранзі допускаються усі бажаючі. Конкурс на таких іспитах традиційно дуже високий (25–40 чоловік на одне місце). Успішна 

здача іспиту не означає автоматичного призначення на посаду. Особи, які склали іспит, заносяться в особливий список, з 

якого відповідне відомство провадить призначення. Призначення на посаду або підвищення по посаді, як правило, 

відбувається із випробним терміном (не менш шести місяців), після закінчення якого при позитивних результатах і 

відбувається офіційне призначення.При просуванні по державній службі враховуються як стаж роботи, так і ділові якості 

службовця, що є предметом постійного вивчення кадровими структурами. Робота співробітника щорічно оцінюється його 

безпосереднім начальником (завідувачем відділом у міністерстві), що направляє відповідний висновок (доповідь) 

директорові департаменту на затвердження. Якщо останній не згодний з оцінкою, що міститься в доповіді, він може 

підготувати власний письмовий висновок. На практиці подібне трапляється вкрай рідко, оскільки, як правило, перед 

написанням доповіді його укладач консультується з вищестоящим начальником [5, с. 56; 6, с. 68]. 

Таким чином, система формування управлінської еліти за меритократичним принципом повинна проходити декілька 

етапів. Перший етап – це тестування до початку навчання у вищому навчальному закладу, з метою виявлення психологічних 

особливостей майбутнього фахівця, а також здатності його до аналітичного мислення та управління. Наступний етап – це 

підготовка фахівця з урахуванням потреб суспільства в певних знаннях (економіка, державне управління, міжнародні 

відносини, знання з історії, психології, соціології, правознавства, знання європейського та світового законодавства). Третій 

етап – це тестування та проходження іспиту з метою визначення чи оволодів знаннями фахівець, а також визначення рівня 

його можливостей. Якщо фахівець має оцінки нижче середнього – йому рекомендовано або пройти повторне навчання або 

працювати у приватному секторі економіки. При успішному складанні випускних іспитів (які є іспитами на здібності 

майбутнього управлінця), його рекомендують на призначення на певні посади. 
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КЕЙС-НАВЧАННЯ ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ 
 

Кейс-навчання у підготовці фахівців було започатковане у 1930-х рр. Гарвардською школою бізнесу (США) як 

інноваційна технологія дискусійного пошуку єдиної вірної відповіді на реальну професійну ситуацію через заохочення 

розбіжності у точках зору, ведення дискусії та аргументоване обґрунтування запропонованих рішень. 

В Україні кейс-навчання почали використовувати лише останні десятиріччя; його упровадження пов’язане із 

труднощами як організаційного етапу із підготовки кейсів (професійних завдань) та і етапу реалізації із фахової модерації 

дискурсивних питань.  

У науково-методичній думці представлені різні терміни на означення кейс-навчання, пов’язані із поширенням, 

передусім, перекладної літератури й відсутністю узгодженості щодо змісту та сутності методики. А саме, синонімічними до 

кейс-навчання виступають поняття: навчання на прикладі, case study, метод кейсів, метод конкретних ситуацій, метод 

ситуаційного аналізу, метод казусів.  
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Найбільш вживаними тлумаченнями кейс-навчання при цьому є:  

– активний метод навчання, побудований на описі реальної проблемної ситуації   

– техніка навчання, що використовує реальні соціальні ситуації, які необхідно проаналізувати, розібратися у сутності, 

запропонувати можливі рішення та обґрунтувати найдоречніше з них;  

– навчання на прикладі документів, що фіксують детально вивчену, якісно представлену складну суперечливу 

ситуацію із практики діяльності;  

– система групового навчання, заснована на аналізі, вирішенні та обговоренні реальних або змодельованих ситуацій; 

– неігровий імітаційний активний метод навчання та проблемно-ситуаційного аналізу; 

– конкретні навчальні ситуації, спеціально створені на основі фактичного матеріалу з метою подальшого 

використання у освіті та професійній підготовці;  

– різновид дослідницької аналітичної або проектної технології, що володіє синергетичним ефектом примноження 

знань, інсайтів, обміну відкриттями [1; 3; 5]. 

Як видно із представлених визначень, у літературі відсутній єдиний підхід до окреслення сутності та змісту кейс-

навчання, дослідники вживають поруч поняття технології, методики, методу, техніки, системи.  

Це, на нашу думку, відображає загальну тенденцію плутанини понять «технологія», «система», «методика», «метод». 

Зокрема, Г.К. Селевко, описуючи термінологічні нюанси поняття «педагогічна технологія», вибудовує ієрархію 

взаємозв’язків між поняттями, де найширшим поняттям є «система», що охоплює додатково суб’єктів і об’єктів діяльності; 

далі  «технологія» як характеристика загального цілісного освітнього процесу із стійкими результатами застосування; 

нижче  «методика», яка, на відміну від технології, вміщує якісні та варіативно-орієнтувальні умови за формулою «якщо…, 

то…». Вужчим, відповідно, є поняття «методу» як педагогічного інструменту та обов’язкового компоненту технологій і 

методик. Найвужчим поняттям виступає поняття «техніка» як сукупність індивідуальних (або індивідуалізованих)  прийомів 

і засобів  передачі знань та досвіду від одних суб’єктів освіти до інших [6]. 

Ми поділяємо представлену вище думку Г.К. Селевка, водночас, різні погляди щодо співвіднесення окреслених 

понять є поширеними та дискусивними. Означимо базові розуміння понять «технологія», «методика», «метод», «техніка». 

Технологія – заснований на ґрунтовному вивченні проблеми розроблений алгоритм дій для досягнення поставленої 

мети із заздалегідь очікуваним результатом, що дозволяє ігнорувати вплив особистості користувача технології. Приклади: 

інформаційні технології, освітні технології, соціальні технології, технології соціальної роботи, дистанційні технології, тощо.  

Технологізація освітніх процесів є процесом, спрямованим на пошук умов підвищення ефективності 

навчання/виховання (1920-1960-ті рр.), врахування індивідуальних і вікових відмінностей учасників навчання (1960-1970-ті 

рр.), системний аналіз вирішення практичних педагогічних запитів (наш час) [4]. Відповідно, наразі технологія є похідною 

від мети, змісту та оцінки результатів перетворювальної освітньої діяльності. Аналіз змісту та сутності освітніх технологій 

представлено у роботах В.П. Беспалька, С.М. Вдович і О.В. Палки, І.М. Дичківської, О.М. Пєхоти, Г.К. Селевка та інших.  

Методика  фіксована процедура організації/реалізації певних цілеспрямованих дій, що описує цілі, принципи, зміст і 

методи досягнення певних результатів. Методика часто не передбачає теоретичного обґрунтування одержаних результатів  

вона зорієнтована на технічну регламентацію  дій суб’єктів освітнього простору. Методика дозволяє конкретизувати освітні 

процеси через їх алгоритмізацію та опис принципів, особливостей і умов застосування конкретних методів [2]. 

Метод  сукупність прийомів та операцій практичного або теоретичного пізнання дійсності; метод відображає 

способи взаємодії учасників освітнього простору, спрямовані на досягнення педагогічних цілей [7]. Метод потребує 

теоретичного обґрунтування та апробації як спосіб управління пізнавальною діяльністю інших.    

Техніка  індивідуальні уміння організатора неформальної освіти, спрямовані на забезпечення результатів освітнього 

процесу. Основними компонентами педагогічної техніки є особливості вербального спілкування; невербального 

спілкування, управління психофізичним станом та психічними процесами. 

Таким чином, залежно від педагогічних цілей, кейс-навчання може розглядатися як технологія, методика і метод 

неформальної освіти у процесі фахової підготовки кадрів. 

Сформулюємо основні  соціально-педагогічні завдання застосування кейс-навчання у підготовці кадрів: 

– набуття учасниками неформального навчання навичок пошуку рішень; 

– розвиток аналітичних та оціночних якостей, креативного й критичного мислення; 

– набуття навичок аналізу складних проблем та пошуку їх вирішення; 

– формування умінь командної взаємодії та комунікативної компетентності; 

– створення сприятливої психологічної атмосфери у навчальній групі; 

– формування системи цінностей, професійних позицій, установок, світогляду. 

Застосування кейс-навчання вимагає підготовки й організації таких обов’язкових атрибутів:  

– кейс (письмовий або відео) – опис ситуації із життя або практики, що реально виник у процесі діяльності; 

складається із опису ситуації, додатків до неї (додаткової інформації щодо умов ситуації), інструкції щодо роботи із кейсом 

(на які питання потрібно відповісти, яких результатів досягнути, яким чином представити результати роботи); 

– завдання до кейсу – перелік питань, які дозволяють глибше поглянути на проблему та наштовхують до знаходження 

шляхів її вирішення; 

– простір – приміщення повинно забезпечувати як загально групову роботу в колі із презентацією результатів, так і 

роботу в малих групах. 

До основних вимог при підготовці кейсів відносимо:  

– описана у кейсі ситуація повинна бути цікавою, суперечливою, насиченою, динамічною; 

– кейс повинен містити реальну обґрунтовану інформацію у достатньому обсязі щоб бути зрозумілою та 

ідентифікованою учасниками; 

– ситуація кейсу повинна бути проблемною, актуальною для учасників та не містити явного й одностороннього 

варіанту вирішення; 

Алгоритм організації кейс-навчання у підготовці кадрів включає 5 взаємопов’язаних кроків. 
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1) Підготовка – презентація методу, пояснення основних етапів роботи та завдань кожного етапу. 

2) Самостійне знайомство учасників із кейсом та завданнями до нього; час для індивідуального аналізу ситуації, її 

причин та можливих шляхів вирішення. 

3) Робота у малих групах –  обмін результатами самостійного аналізу, обговорення причин та рішень; вибір 

найдоцільнішого варіанту вирішення та його аргументація; розробка стратегії презентації результатів роботи групи. 

4) Презентація результатів роботи малих груп, де інші учасники виконують роль опонентів та дають власні рецензії на 

представлені результати. 

5) Підсумки – рефлексія результатів обговорення та роботи в цілому; коментарі модератора щодо реального 

розв’язання ситуації та відзначення цікавого у результатах роботи учасників. 

Основними принципами кейс-навчання є демократичність; плюралістичність поглядів та суджень; колективне 

прийняття рішень; багатоальтернативність рішень; єдина мета розробки рішень; наявність системи групового оцінювання 

діяльності. 

Таким чином, застосування кейс-навчання у процесі підготовки кадрів дозволить забезпечити можливості у безпечних 

умовах дослідити проблемні ситуації із реального життя або практичної діяльності фахівців; поєднати теорію та практику 

діяльності ОТГ. 
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ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ 
 

Сільські території займають важливе місце у діяльності будь-якої країни, в тому числі і України. Адже на них 

проживає близько третини населення нашої держави.  

На 1 листопада 2018 року в Україні було зареєстровано 28378 сільських населених пунктів, що на 467 менше, ніж у 

1991 році. Найбільше за цей час зникло сіл на Київщині, Харківщині, Полтавщині та Житомирщині. Поряд із зменшенням 

чисельності сільських населених пунктів спостерігається зменшення і загальної чисельності сільського населення. Протягом 

1991–2017 рр. чисельність сільського населення зменшилася на 4,1 млн. осіб (з 33,1 % до 30,7 % від загальної чисельності 

населення).  

В умовах децентралізації розширюються можливості розвитку та діяльності сільських територій. Децентралізація – 

передання частини функцій управління центральних органів влади місцевим органам, розширення повноважень 

нижчестоящих органів управління за рахунок вищестоящих [1, с. 343]. 

Таким чином, як зазначає Гуторов О., децентралізація для сільських територій передбачає процес розширення й 

зміцнення їх прав та повноважень при одночасному звуженні прав і повноважень відповідних центральних органів 

управління з метою оптимізації та підвищення ефективності управління суспільно важливими справами, найповнішої 

реалізації місцевих інтересів [2]. 

Зі світового досвіду відомо, що переважаючою тенденцією еволюції сучасних європейських держав є децентралізація 

влади, коли більша частина державних повноважень і ресурсів передається від центру до регіонів і тим самим скорочується 

відстань між владою та населенням, що має вирішальний вплив на процеси державного будівництва. На сучасному етапі 

особливого значення набуває розвинуте, самодостатнє місцеве самоврядування, яке здатне забезпечити виконання своїх 

завдань та володіє необхідним обсягом фінансових ресурсів для покриття власних витрат [3]. 

Схвалена Кабінетом Міністрів України 1 квітня 2014 року Концепція реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні викликана політичними процесами, що відбуваються в державі й суспільстві на 

шляху євроінтеграції. Вона передбачає децентралізацію, створення належних матеріальних (майно, зокрема земля, що 

перебувають у власності територіальних громад), фінансових (податки та збори, що пов’язані з територією відповідної 
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адміністративно-територіальної одиниці) та організаційних умов для забезпечення виконання органами місцевого 

самоврядування власних і делегованих повноважень [4, с. 22]. 

До основних завдань, що лежать в основі децентралізації варто віднести: 

- передачу повноважень від органів виконавчої влади на рівень територіальних громад і закріплення за ними достатніх 

фінансових ресурсів; 

- чітке розмежування повноважень між органами виконавчої влади та між різними рівнями органів місцевого 

самоврядування; 

- посилення відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування за свої рішення перед виборцями і 

державою [5, с. 7]  

На сьогодні необхідною умовою стабільного розвитку суспільства та ефективного функціонування держави є 

забезпечення балансу загальнодержавних інтересів не лише з інтересами територіальних громад, а й кооперація та 

координація цих інтересів на різних рівнях виконавчої влади [5,  с. 11]. 

На основі моніторингу процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування, який здійснюється 

Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, маємо можливість 

здійснити порівняльний аналіз динаміки формування об’єднаних територіальних громад. Станом на 10 листопада 2018 року 

в Україні створено 865 об’єднаних територіальних громад, з них у 705 уже пройшли вибори до ради, обрані голова ОТГ і 

старости; в 123 – призначені перші вибори; 21 – очікують рішення ЦВК про призначення перших виборів [6]. Процес 

створення нових адміністративних утворень почав відбуватися у 2015 році, і на кінець 2015 року уже налічувалось 159 

об’єднаних територіальних громад. Динаміку їх створення зображено на рис. 1. Площа об’єднаних територіальних громад 

становить 207,8 тис. км
2 

(37,2 % від загальної площі України), а на їх території проживає 8,4 млн. громадян України (23,9 % 

від загальної кількості населення України). 

Лідерами серед областей за кількістю утворених об’єднаних територіальних громад  є Дніпропетровська (61), 

Житомирська (54), Черкаська (53), Запорізька та Волинська – по 51 ОТГ. Найменше створено ОТГ у Закарпатській, 

Донецькій, Київській та Харківській областях – відповідно по 6, 16, 17 і 17 ОТГ. 

У сучасних умовах реформування децентралізація, як зазначає Мармуль Л., часто зводиться до ліквідації й так 

небагатьох діючих об’єктів та установ соціальної інфраструктури через фінансово-економічні причини – фельдшерсько-

акушерських пунктів, дитсадків, шкіл, клубів, бібліотек, особливо у депресивних селах. Це викликає незадоволення і 

протести сільського населення, образу на владу, породжує соціальну безнадію. Очевидно, необхідно застосовувати також 

інші засоби, зокрема участь сільських громад у їх утриманні, залучення приватних спонсорських засобів, використання 

механізмів державно-приватного партнерства на селі [7]. 

 

 
Рис. 1. Динаміка формування об’єднаних територіальних громад в Україні 

Джерело: побудовано на основі даних Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України [6] 

 

Головним засобом забезпечення розвитку сільських території є диверсифікація розвитку сільських територій, яка 

розглядається як комплекс заходів, спрямованих на урізноманітнення сільськогосподарської та несільськогосподарської 

діяльності на сільських територіях, розширення джерел фінансування програм сільського розвитку та заходів, організованих 

об’єднаними територіальними громадами з метою розширення сфер зайнятості та доходів сільського населення на основі 

системного підходу й через реалізацію процедур інформаційного забезпечення [8]. 

Процес децентралізації дає можливість органам місцевого самоврядування самостійно приймати рішення щодо 

фінансових питань у сфері розвитку сільських територій. Крім того, децентралізація виступає дієвим фактором стабілізації 

соціально-економічної ситуації в Україні, адже сприяє підвищенню ефективності використання бюджетних коштів на всіх 

рівнях управління [9].  
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Слід відмітити, що децентралізація як процес стає більш ефективнішою, коли до участі залучається населення 

об’єднаних територіальних громад. Тому розвиток сільських територій залежить від ефективного функціонування 

об’єднаних територіальних громад та правильності прийнятих рішень головами і старостами даних громад.  
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СТИМУЛЮВАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ НА РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКАХ ЖИТЛОВОЇ 

НЕРУХОМОСТІ 
 

В Україні на сьогодні закладено підвалини щодо функціонування ринку житловоі ̈ нерухомості, про те, в практичніи ̆ 
площині власне житло для переважноі ̈ більшості населення краі ̈ни не є вільно доступним. Причиною цьому є невисокии ̆ 
рівень пропозиціі ̈ на ринку житловоі ̈ нерухомості, що викликане в свою чергу недостатньою розвиненістю конкурентних 

засад на регіональних ринках житлової нерухомості. Для забезпечення процесу становлення конкурентного середовища на 

регіональних ринках житлової нерухомості є потреба в формуванні більш досконалоі ̈ нормативно-правовоі ̈ основи, 

ухвалення та практичне застосування відповідних законодавчих актів, зміст яких направлено на забезпечення необхідних 

підвалин для розвитку регіональних ринків житловоі ̈ нерухомості.  

Проте, незважаючи на заходи, що реалізуються сьогодні владою, досі не звершении ̆ процес формування 

організаціи ̆них та інвестиціи ̆них умов що сприяли б підвищенню рівня житлового забезпечення населення на регіональних 

ринках житлової нерухомості. 

Заходи щодо стимулювання пропозиціі ̈ на регіональних ринках житловоі ̈ нерухомості, що включають в себе 

формування фонду житла за державнии ̆ кошт, регіональноі ̈, місцевоі ̈ влади та приватних забудовників повинно 

реалізовуватися в комплексі з подальшим поліпшенням фінансово-кредитного механізму забезпечення житлового 

будівництва, підвищення рівня ефективності діяльності будівельних підприємств та організаціи ̆ [360].  

Як вже було відзначено, одним з наи ̆більш важливих напрямків регулювання конкурентних відносин на регіональних 

ринках житлової нерухомості є будівництво об’єктів житловоі ̈ нерухомості за повнии ̆, або частковии ̆ рахунок бюджетних 

коштів. Для цього слід створити необхідні умови для організаціі ̈ будівництва соціального та доступного житлового фонду, 

витрати на яке не перевищували б вартості спорудження житлового об’єкту.  

Стимулювання будівельних підприємств всіх рівнів повинно бути забезпечене з боку держави, адже це сприятиме 

виконанню ними взятих на себе зобов’язань відносно регіональних та державних програм житлового забезпечення 

населення та покращення і ̈х житлових умов. Для цього є потреба в застосуванні ряду раніше відзначених заходів, що 

мотивували б учасників ринку на кшталт: продаж з метою житлового будівництва землі; пом’якшення податкового 

навантаження; сприяння зниженню рівня ставки на кредитні кошти; реалізаціі ̈ державного замовлення на будівництво 

житлових об’єктів [360].  

На сьогодні, виділення земельних ділянок для подальшоі ̈ їх забудови здіи ̆снюється на конкурсніи ̆ основі (аукціон, 

тендер тощо). Альтернативою зазначеніи ̆ моделі земельного розподілу може бути участь держави в будівництві житлового 

об’єкту у вигляді державноі ̈ частки в будинку що будується в замін зазначеноі ̈ земельноі ̈ ділянки. Що ж стосується заходів 

стимулювання забудовників-девелоперів, то насамперед слід відмітити можливість зменшення податкового навантаження 

впродовж терміну зведення житлового об’єкту. В замін на що забудовник передає в розпорядження держави певну кількість 

житлових метрів в новозбудованому об’єкті нерухомості. У випадку ж коли забудовник отримує позику на будівельну 

https://decentralization.gov.ua/mainmonitoring
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діяльність за зниженою ставкою, держава забезпечує покриття різниці між зниженою та ринковою кредитними ставками, 

забудовник-девелопер в свою чергу бере на себе ряд державних зобов’язань.  

Замовлення будівельних послуг з боку держави являє собою один з наи ̆більш поширених шляхів стимулювання 

забудовників-девелоперів відносно реалізаціі ̈ регіональних та загальнодержавних житлових програм. Разом з цим, за для 

забезпечення конкуренціі ̈ та зниження и ̆мовірності виникнення можливих ризиків для суб’єктів регіональних ринках 

житлової нерухомості з боку держави важливим було б сприяння активізаціі ̈ заходів щодо забезпечення сприятливих 

правових норм та “здорового” конкурентного середовища на регіональних ринках житлової нерухомості.  

Високии ̆ рівень державного стимулювання забудовників-девелоперів створить сприятливі умови для і ̈х активноі ̈ 
участі в процесі житлового будівництва, що в свою чергу забезпечить факт прояву користувачів та покупців житлових 

об’єктів нерухомості [360].  

Житлове будівництво комунальноі ̈ форми власності на регіональних ринках житлової нерухомості. Не менш 

важливим засобом підвищення рівня пропозиціі ̈ на регіональних ринках житлової нерухомості для населення з низьким 

рівнем матеріального забезпечення є соціальне (доступне) житло. Особливістю даноі ̈ форми власності житлових об’єктів є 

те, що надаватися вони повинні в користування (проживання) без права и ̆ого продажу чи приватизаціі ̈. Придбання ж даних 

житлових об’єктів можливе лише на умовах застосування ринкових механізмів.  

Для реалізаціі ̈ запропонованого шляху стимулювання пропозиціі ̈, насамперед слід активізувати діяльність органів 

регіональноі ̈ (місцевоі ̈ влади) що відповідають за виділення землі з призначенням “будівництва житлових об’єктів 

комунальноі ̈ форми власності”. Відповідно до умов сьогодення, забудовники-девелопери ставлять собі за мету отримання 

земельних ділянок для будівництва що перебувають в комунальніи ̆ формі власності на безкоштовніи ̆ основі, а це в значніи ̆ 
мірі знижує кінцеву вартість будівництва. Заходом, що сприяв би процесам розвитку будівництва житлових об’єктів 

комунальноі ̈ форми власності в певніи ̆ мірі може стати демонополізація регіональних ринках житлової нерухомості. 

Реалізацію “комунального” замовлення зведення житлових об’єктів за конкурсом слід застосовувати на постіи ̆ніи ̆ основі. 

Визначені державою нормативно-правові засади функціонування регіональних ринках житлової нерухомості та і ̈х учасників 

сприятимуть договірніи ̆ основі суб’єктноі ̈ взаємодіі ̈ та забезпечать систематичність і ̈х реалізаціі ̈. В той же час, на державу, в 

особі органів місцевоі ̈ влади буде покладено контроль за дотриманням виконання прии ̆нятих норм та правил в галузі 

житлового будівництва.  

Індивідуальне житлове будівництво на регіональних ринках житлової нерухомості. Вимагає насамперед зниження 

витрат що пов’язано з будівництвом та експлуатацією житлових об’єктів. Для початку, слід позбавити будівельні організаціі ̈ 
сплати внесків “за приєднання до енергоносіі ̈в”. Варто перекласти зазначені витрати на місцеві органи влади, або ж 

безпосередньо на самих постачальників послуг енергетичного та комунального забезпечення житлових об'єктів.  

За для ідентифікаціі ̈ обсягів реальних витрат та попередження необґрунтованого цінового підвищення в процесі 

зведення житлових об’єктів слід продовжити виконання робіт щодо подальшого вдосконалення нормативів та кошторисів. 

До прикладу, надання окремих пільг за умови придбання землі з метою і ̈і ̈ індивідуальноі ̈ житловоі ̈ забудови. Практична 

реалізація запропонованих заходів дозволить в значніи ̆ мірі розширити можливості покупців для отримання за доступних 

умов житлових об’єктів.  

Відтворення житлових об’єктів на регіональних ринках житлової нерухомості. В умовах сьогодення, під час 

становлення ринку житловоі ̈ нерухомості як на регіональному, так і національному рівнях досить актуальним є точне 

визначення поняття “відтворення житла”, а також процесу становлення и ̆ого ринку, специфічних особливостеи ̆ його 

організаціі ̈, забезпечення просів и ̆ого регулювання з боку держави, а також механізмів и ̆ого фінансово-кредитного 

забезпечення. Від так, на нашу думку, відтворення житлових об’єктів – це процес відновлення житлового фонду що 

характеризується своєю безперервністю реалізаціі ̈ з метою попередження и ̆ого передчасноі ̈ ліквідаціі ̈ та включає в себе 

конструктивну модернізацію житлових споруд, і ̈х реконструкцію та поточнии ̆ ремонт.  

Питання, що стосується процесів стимулювання відтворення житлового фонду на сьогодні є актуальним для багатьох 

краі ̈н світу, не виключенням стала і Украі ̈на. Водночас, дана проблема є недостатньо розробленою, що стримує розвиток 

механізмів фінансово-кредитного забезпечення відтворення житлового фонду в великих обсягах.  

Джерелами фінансово-кредитного та інвестиціи ̆ного забезпечення процесів відтворення житлових об’єктів 

виступають: заощадження власників; інвестиціи ̆ні кошти виконавців робіт пов’язаних з реконструкцією; фонди 

реконструкціі ̈ житлового фонду; державного та регіонального (місцевого бюджетів), фінансово-кредитні установи за умови 

гарантіи ̆ повернення.  

На нашу думку, зниження обсягів ветхого житла та нарощення масштабів зведення нових житлових об’єктів 

сприятиме розвитку конкуренціі ̈ на регіональних ринках житлової нерухомості, а досягнути цього можливо за умови 

реалізаціі ̈ заходів з консолідаціі ̈ бюджетних та позабюджетних коштів. Як свідчить практика, у випадку високого ступеню 

зносу житлового об’єкту коштів у власника на реконструкцію часто не вистачає, як слідство це призводить до значних 

витрат з боку житлово-комунальних організаціи ̆. За таких умов, ми вважаємо що саме регіональні та місцеві органи влади 

повинні діяти разом та керуватися єдиними принципами та системою яка б передбачала за визначених умов використовувати 

кошти залучені шляхом внесків власників житлових об’єктів за виконання і ̈х капітального ремонту.  

Отже, в результаті проведеного дослідження відносно шляхів стимулювання попиту на регіональних ринках житлової 

нерухомості видно, що окремоі ̈ уваги вимагає промислове виробництво матеріалів будівництва. Розвиток ринку будівельних 

матеріалів, будівельних технологіи ̆ та відповідноі ̈ техніки потребує реформування будівельноі ̈ індустріі ̈ в тому числі 

будівельних підприємств (девелоперів). Спеціалізація будівельних процесів, яку орієнтовано на внутрішніи ̆ ринок 

споживання забезпечує необхідні підвалини для значно ширшого спектру застосування дрібного підприємництва. Водночас 

із підвищенням рівня заи ̆нятості населення, зменшення відстані та обсягів транспортування продукціі ̈ будівельноі ̈ галузі 

сприятиме розвитку конкурентних відносин на регіональних ринках житловоі ̈ нерухомості.  
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ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОЦІНКИ ГОТОВНОСТІ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ 

ТЕОРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ ДО ПРОЦЕСІВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

ВЛАДИ 
 

Належне управління процесами децентралізації влади в умовах сучасного глобалізованого, інформатизованого та 

інтелектуалізованого світу вимагає від суб’єктів їх реалізації обов’язкового володіння достовірною інформацією про об’єкти 

(базові територіальні громади), які виявляють наміри, ініціюють або уже знаходяться в процесі утворення нових соціально-

економічних суб’єктів – об’єднаних територіальних громад (ОТГ). 

На даний час більшість методичних і практичних рекомендацій щодо управління процесами утвореннях нових ОТГ 

концентрує увагу ініціаторів і виконавців на утворенні т. зв. «спроможних» ОТГ за певним переліком показників, серед яких 

чисельність населення, площа території, наявність ресурсів, суб’єктів бізнес-активності  і т. п. Проте, практика управління 

процесами організації, сприяння і консалтингового супроводу їх становлення та розвитку продемонструвала пріоритетну 

необхідність концентрації уваги лідерів змін на оцінці стану людських ресурсів територіальних громад, формальних і 

неформальних лідерів ключових груп впливу в бізнесі, політичних і громадських організаціях, релігійних конфесіях тощо. 

Адже саме в цьому середовищі повинні народжуватися ініціативні і неординарні, всебічно обґрунтовані і реалістичні 

проекти утворення та розвитку спроможних ОТГ.  

Інтерпретуючи ОТГ згідно [1, 2] в якості об’єкта публічного управління і адміністрування необхідними і доцільними 

змінами, і враховуючи той факт, що головним об’єктом і суб’єктом змін виступають людські ресурси громади [3], стає 

цілком доцільним завдання виявлення, вивчення, аналізу і належного використання громадської думки як рефлексії 

людських ресурсів на предмет запропонованих процесів радикального реформування місцевого самоврядування та політико-

управлінських процесів на рівні цих новоутворень. Адже будь-які, навіть самі кращі, але нав’язані зверху і не підтримані 

населенням зміни приречені на неуспіх. Для допомоги органам місцевого самоврядування регіону у виробленні, прийнятті та 

реалізації планів і програм створення ОТГ з врахуванням готовності населення до таких трансформацій Івано-Франківською 

ГО «Суспільна амністія» у грудні 2015 – січні 2016 року було організовано і проведено соціологічне дослідження на 

території низки потенційно здатних для об’єднання територіальних громад.  

Характеристика вибірки респондентів була наступною:  

- кількість респондентів – 400, з яких 192 особи чоловічої статі, а 208 – жіночої;  

- вік,  сфера зайнятості і освітній рівень чоловіків – 30 осіб віком 18-29 років, 75 осіб – 30-49 років, 87 осіб – віком 50 

та старше 50 років; 18 – службовці, 59 – працівники с/г, 20 – робітники, 50 – пенсіонери, 8 – студенти та 37 представників 

інших професій; 52 особи мають початкову або неповну середню освіту, 69 – середню, 58 – середню спеціальну або неповну 

вищу, 13 – вищу;  

- вік,  сфера зайнятості і освітній рівень жінок – 35 віком від 18 до 29 років, 72 – 30-49 років, 101 – віком 50 та старше 

50 років; 20 осіб – службовці, 75 – працівники с/г, 15 – робітники, 60 – пенсіонери, 12 – студенти, 26 – представники інших 

професій;  48 осіб мають початкову або неповну середню освіту, 80 – середню, 62 – середню спеціальну чи неповну вищу 

освіту, 18 – вищу. 

Увазі респондентів було запропоновано опитувальник, зміст запитань якого і узагальнені результати відповідей 

приведені в Таблиці. 

Таблиця. Результати опитування населення низки територіальних громад Івано-Франківщини щодо 

відношення до процесів децентралізації влади шляхом утворення спроможних ОТГ 

 

 

Зміст запитання 

Варіанти  

відповідей для вибору респондентом 

Вік респондентів, 

років 

18-29 30-49 >50 

1. Наскільки Ви обізнані щодо 

проблем розвитку місцевого 

самоврядування та змін в 

організації влади в Україні ? 

Вивчив(ла) детально, % 10,8 17,0 20,2 

Ознайомлений(а)в загальних рисах, % 42,9 44,2 33,5 

Знаю дуже мало, % 30,8 28,6 28,7 

Мене це не цікавить, % 9,2 10,2 17,6 

Інша думка (написати), % 0,0 0,0 0.0 

2. Як Ви розумієте поняття Це демократично регульована децентралізація 20,0 13,6 10,6 
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«децентралізація» ? влади, % 

Це управління без неефективних 

бюрократичних процедур, % 

29,2 20,4 21,3 

Це поступова передача повноважень та 

відповідальності громадам, % 

30,8 40,8 44,7 

Важко сказати, % 20,0 25,2 23,9 

Інша думка, % 0,0 0,0 0,0 

3. Які найбільш характерні 

ознаки Вашого повсякденного 

самопочуття пов’язані із 

реалізацією ідеї розвитку 

місцевого самоврядування ? 

Нічого не змінюється, % 29,2 27,2 24,5 

З’являються додаткові ресурси, % 16,9 15,6 16,5 

Стало ще сутужніше, % 24,6 29,3 21,8 

Ніби щось покращується, % 20,0 13,6 16,0 

Важко сказати, % 9,2 14, 3 20,2 

4. Чи ознайомлені Ви з проектом 

змін до Конституції України 

щодо децентралізації влади ? 

Ознайомлений(а) детально, % 6,2 8,2 10,6 

Ознайомлений(а) у загальних рисах, % 24,6 33,3 20,7 

Дещо чув(ла), побіжно сприймав(ла), % 55,4 38,0 25,5 

Мене це не цікавить, % 7,7 9,5 31,4 

Важко сказати, % 6,2 10,9 11,7 

5. Чим, з Вашої точки зору, 

продиктовані зміни до 

Конституції України ? 

Необхідністю проведення децентралізації, % 24,6 31,3 23,4 

Необхідністю посилити роль Президента, % 20,0 15,6 17,0 

Вимогами держав Заходу, % 20,0 12,2 23,4 

Складністю відносин між гілками влади, % 18,5 12,2 15,4 

Важко сказати, % 16,9 28,6 20,7 

6. Наскільки Ви обізнані з 

проблемою добровільного 

об’єднання територіальних 

громад ? 

Ознайомлений(а) детально, % 21,5 14,3 15,4 

Ознайомлений(а) у загальних рисах, % 41,5 39,5 33,5 

Дещо чув(ла), побіжно сприймав(ла), % 21,5 25,9 21,3 

Мене це не цікавить, % 9,2 7,5 16,0 

Важко сказати, % 6,2 12,9 13,8 

7. Що таке «спроможна громада» 

з Вашої точки зору ? 

Будь-яка територіальна громада, % 12,3 9,5 17,6 

Громада з достатньою кількістю платників 

податків для зарплати посадовцям, % 

16,9 21,1 21,8 

Громада з достатньою кількістю платників 

податків для добробуту населення, % 

47,7 53,1 41,0 

Важко сказати, % 23,1 16,3 19,7 

Інша думка, % 0,0 0,0 0,0 

8. Чи потрібно проводити 

громадське обговорення 

ініціатив щодо добровільного 

об’єднання територіальних 

громад ? 

Так, % 76,9 82,8 59,0 

Ні, % 23,1 27,2 41,0 

Інша думка 0,0 0,0 0,0 

9. Чи довіряєте Ви офіційній 

інформації про істотне 

збільшення фінансових 

надходжень до бюджету 

об’єднаної територіальної 

громади ? 

Цілком довіряю, % 6,7 8,2 10,6 

Скоріше довіряю, % 30,8 29,9 27,2 

Зовсім не довіряю, % 27,7 25,2 20,2 

Хочу щоб так було, але це нереально, % 24,6 25,2 26,1 

Важко сказати, % 10,8 11,6 16,0 

10. Чи знаєте Ви, що інтереси 

села у раді об’єднаної 

територіальної громади 

відстоюватиме староста села, 

якого обиратимуть у кожному 

населеному пункті ?  

Так, % 81,5 77,6 81,9 

 

Ні, % 

 

18,5 

 

22,4 

 

18,1 

11. Чи здійснює держава 

інформаційно-просвітницьку, 

організаційну, методичну та 

фінансову підтримку 

добровільного об’єднання 

територіальних громад ? 

Так, % 18,5 19,0 19,6 

Ні, % 40,0 29,3 25,0 

Не знаю, % 29,2 29,9 27,7 

Важко сказати, % 12,3 21,8 27,7 

Інша думка, % 0,0 0,0 0,0 

12. Особисто Ви підтримуєте 

об’єднання громади населеного 

пункту, де Ви проживаєте, з 

іншими населеними пунктами 

для створення спроможної 

громади ? 

Цілком підтримую, % 12,3 8,2 18,1 

Скоріше підтримую, % 12,3 11,6 19,7 

Скоріше не підтримую, % 12,3 15,0 21,8 

Не підтримую, % 53,8 42,2 27,1 

Мені байдуже, % 9,2 23,1 13,3 
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Аналіз отриманих відповідей, виконаний в процесі опрацювання 400 повернутих опитувальників дав можливість 

експертній групі прийти до наступних висновків:  

- оскільки в середньому тільки 16% населення на момент опитування були детально обізнаними щодо проблем 

розвитку місцевого самоврядування та змін в організації влади на місцях необхідно радикально інтенсифікувати навчальну, 

консультаційну та інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням регіону щодо зазначеного питання; 

- оскільки 61,23% опитаних не зовсім адекватно усвідомлюють суть і цілі децентралізації, цільовою аудиторією 

навчальної, консультаційної та інформаційно-роз’яснювальної роботи слід вважати всі вікові групи населення; 

- оскільки тільки 25,2% населення очікують погіршення ситуації, в роботі з населенням слід використати потенціал 

очікування позитивних змін закладений в тих 60,1%, які не помітили змін на гірше разом з тими, що уже помітили певні 

покращання і появу нових можливостей; 

- оскільки 8,3% рівня обізнаності із проектом змін до Конституції України щодо децентралізації влади є надто 

низьким показником, ситуація вимагає посилення інформаційно-роз’яснювальної роботи про зміни до Конституції України 

щодо децентралізації влади; 

- в користь цього висновку свідчить також і виявлений факт того, що люди в своїй більшості практично не 

усвідомлюють причин і змісту необхідних змін до Конституції України; 

- оскільки на момент опитування лише 17% осіб були детально ознайомленими із процесом добровільного об’єднання 

територіальних громад, а 72,1% не мали чіткого бачення зазначеного процесу, проведення інформаційно-роз’яснювальної 

роботи, япрямованої на висвітлення переваг добровільного об’єднання територіальних громад, слід посилити; 

- тільки 47,3% опитаних чітко асоціювали спроможність громади з наявністю достатньої кількості жителів і платників 

податків для забезпечення виконання всіх, визначених законом, послуг в сфері дошкільної та шкільної освіти, первинної 

медицини, житлово-комунального господарства, планування й соціально-економічного розвитку території тощо; 

- 70% опитаних висловились за доцільність проведення громадське обговорення ініціатив щодо добровільного 

об’єднання територіальних громад; 

- тільки 8,3% респондентів довіряють офіційній інформації про істотне збільшення фінансових надходжень до 

бюджету ОТГ, що в середньому у 3 рази менше від тих, хто зовсім вірить цій інформації (24,4%), що спонукає до 

інтенсифікації комунікативно-інформативних заходів з демонстрації реальних прикладів і кращих практик партисипативного 

управління; 

- 60,4% опитаних або не знають, або вважають, що держава не здійснює інформаційно-просвітницьку, організаційну, 

методичну та фінансову підтримку добровільного об’єднання територіальних громад; 

- 41% опитаних заявили, що не підтримують добровільне об’єднання з іншими громадами при 15,2% тих, кому це 

байдуже, а 30,9% ще не визначились. Це майже в 7 разів переважає кількість прихильників об’єднання громад (12,9%) і 

свідчить про неготовність населення до пропонованих змін. 

Отримані результати засвідчують існування на момент проведення опитування недостатнього рівня обізнаності 

соціально, економічно і політично активного населення потенційних ОТГ з принципових питань реформування місцевого 

самоврядування і децентралізації влади, добровільного об’єднання територіальних громад, принципів організації нового 

управління і взаємостосунків в об’єднаній громаді, необхідності змін Конституції України і т. п., в зв’язку з чим необхідно 

всім органам влади, сприяючим організаціям і установам, проектам міжнародної технічної допомоги і т. п. переорієнтувати 

значну частку своїх зусиль і ресурсів на покращення інформованості мешканців громад щодо цілей, завдань та перспектив 

об’єднання, а також цільових впливів для зміни ментальності населення [4], працівників органів місцевого самоврядування, 

депутатів місцевих рад для роботи в нових умовах, з новими повноваженнями та ресурсами.  

Як засвідчують матеріали проведених в 2015-2017 роках соціологічних досліджень [5, 6], відношення населення 

окремих громад до проблеми децентралізації влади і створення ОТГ суттєво змінюється в кращу сторону після відповідного 

навчання, проведення консультацій, ознайомлення з кращими практиками, інформування про отримані результати і 

досягнуті успіхи. 
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ДОСВІД ЗАПРОВАДЖЕННІ ДІЯЛЬНОСТІ  

АНТИКОРУПЦІЙНИХ ІНСТИТУЦІЙ У СІНГАПУРІ 
 

Проблеми запобігання та боротьби з корупцією турбують сучасне світове суспільство, на сьогодні гостро стоять 

проблеми подолання корупції в країнах, які не мають антикорупційних інституцій або мають слабку антикорупційну 

політику. Сінгапур є країною, яка за короткий проміжок часу змогла подолати корупцію та мінімізувати її. Тому у даному 

дослідженні коротко розглянемо основні етапи розвитку та функції антикорупційних державних інституцій. 

Слід зазначити, що визначальна складова антикорупційної діяльності в Сінгапурі полягала в її спрямованості на 

мінімізацію впливу або нейтралізацію умов, що сприяють учиненню корупційних правопорушень. Зокрема, ефективними 

заходами впливу на корупцію слугували:  

1) визначення оплати праці державних службовців формулою, наближеною до показників середньої заробітної плати 

успішного працівника в приватному секторі;  

2) щорічна звітність держслужбовців про майно, їх активи та борги з наданням широких повноважень для перевірки 

прокуророві. Стосовно осіб, щодо яких існувала підозра у вчиненні корупційних злочинів, прокурор застосовував перевірки 

банківських, акціонерних і розрахункових рахунків;  

3) широкий доступ громадськості до інформації щодо корупції високопосадовців, а також створення позитивного 

іміджу та моральної підтримки непідкупних політичних лідерів;  

4) ліквідація адміністративних бар’єрів для розвитку бізнесу й економіки загалом. Результати застосування зазначених 

заходів у Сінгапурі довели, що протидія корупції є одним із ключових факторів його економічного успіху [2, с. 196]. 

Сінгапурське Бюро з розслідування корупційної діяльності (БРКД) було засновано в 1952 році як незалежний орган, 

який здійснює функції попередження корупції і боротьби проти неї. Бюро було створено на базі іншого органу – підрозділу 

сінгапурської поліції, відомого як Антикорупційний відділ. До 1952 року всі справи про корупцію розслідувалися зусиллями 

цього невеликого підрозділу. 

БРКД виконує такі основні функції: 

- отримання і розгляд скарг, у яких йдеться про підозри в корупції; 

- розслідування випадків протизаконних дій і неправомірної поведінки службовців державних установ, які можуть 

бути пов'язані з корупцією; 

- запобігання корупції шляхом вивчення практики і процедур діяльності державних установ з метою зведення до 

мінімуму можливостей для корумпованої діяльності. 

Повноваження БРКД поширюються тільки на проведення розслідування корупційних правопорушень, які стосуються 

хабарництва. Інші економічні злочини (наприклад, викрадення державного майна) належать до юрисдикції Департаменту з 

економічних справ у складі Поліції Сінгапуру. БРКД проводить розслідування правопорушень, на які поширюється Закон 

“Про запобігання корупції”, а повноваження з кримінального переслідування зберігаються за Генеральним прокурором. 

Суди здійснюють відправлення правосуддя. 

Окрім розслідування справ про корупцію, другим напрямком діяльності Бюро є попередження корупції. БРКД вивчає 

методи роботи схильних до корупції державних органів з метою виявлення «слабких місць» всередині існуючої 

адміністративної системи, які могли б сприяти появі корупції, хабарництва і несумлінної практики, і направляє керівникам 

департаментів рекомендації з ужиття заходів, спрямованих на усунення недоліків і запобігання корупції. Крім того, 

співробітники Бюро регулярно проводять лекції і семінари для державних службовців, особливо для тих, які взаємодіють із 

громадськістю у таких питаннях, як приховані аспекти корупції та методи їх подолання. 

До обов’язків БРКД також входить проведення перевірки випадків несумлінної практики серед державних службовців 

та інформування керівників відповідних державних установ про такі випадки у поведінці їхніх підлеглих для вживання 

заходів дисциплінарного впливу. Бюро відповідає за забезпечення дотримання принципів непідкупності у сфері державної 

служби і стимулювання добросовісного ведення ділових операцій у приватному секторі [5]. 

Згідно із Законом “Про запобігання корупції” на БРКД покладаються, зокрема, такі повноваження [1]. 

Право на арешт. Директор або будь-який спеціальний слідчий БРКД без постанови суду можуть затримати будь-яку 

особу, яка має відношення до вчинення правопорушення, передбаченого Законом “Про запобігання корупції”, або на яку 

була подана обґрунтована скарга, або відносно якої було отримано надійну інформація, або існують обґрунтовані підозри 

щодо її участі у вказаних злочинах. Під час проведення арешту Директор або спеціальний слідчий мають право піддати 

зазначену особу обшукові і вилучити всі виявлені у неї предмети, якщо є підстави вважати, що вони отримані в результаті 

злочинної діяльності і можуть бути використані в якості доказів злочину. 

Участь Бюро у реформі державної служби. БРКД є активним учасником реформ, розпочатих у травні 1995 року в 

рамках широкої ініціативи під загальним девізом “Державна служба у двадцять першому столітті”. Метою Бюро є 

удосконалення механізмів контролю за розслідуванням злочинів, у першу чергу, за рахунок впровадження індикаторів 

діяльності. Ці індикатори включають “еластичні показники”, спрямовані на “швидке і точне реагування”, удосконалення 

системи управління справами, розширення обміну думками, а також повний перегляд усього слідчого процесу відповідно до 

вимог стандартів ISO 9000 Міжнародної організації із стандартизації (МОС). Велика увага приділяється особистому 

зростанню співробітників за рахунок створення умов для просування по службі і підвищення кваліфікації. Зусилля Бюро у 

цьому напрямку були нагороджені державною нагородою. У Бюро прагнуть створити організаційну культуру, засновану на 



153 

дотриманні таких принципів, як цілеспрямованість, ефективне управління, зорієнтоване на результати, відданість, 

сміливість, новаторство, неупередженість та згуртованість. Система оцінки “рівного рівним” та регулярні опитування 

персоналу з метою виявлення думки службовців про роботу Бюро сприяють дотриманню принципів, у тому числі і керівним 

складом відомства. Всі ці заходи призвели до того, що нині БРКД – це злагоджено працюючий, ефективний державний орган 

із високими показниками діяльності [1; 2]. 

Директор БРКД призначається безпосередньо Президентом Сінгапуру. Кабінет Міністрів або будь-який член 

Кабінету, який діє на підставі наданих Кабінетом загальних повноважень, можуть запропонувати Президентові кандидатуру 

Директора БРКД. Проте, Президент за власним розсудом може відмовитися від призначення цієї кандидатури або відкликати 

її, якщо він не згоден із пропозицією або рекомендацією. Крім того, Президент призначає заступника Директора БРКД. Він 

також затверджує штатний розклад і призначає помічників Директора та спеціальних слідчих. Він має право призначити 

таку кількість помічників Директора та спеціальних слідчих, яку визнає необхідною. 

Права і обов’язки Директора БРКД, надані йому відповідно до Закону “Про запобігання корупції”, за його наказом або 

розпорядженням можуть здійснюватися заступником або помічниками Директора Бюро. Заступник Директора та помічники 

Директора Бюро мають право здійснювати повноваження, які надаються спеціальному слідчому відповідно до Закону “Про 

запобігання корупції”. Директор БРКД, заступник Директора, помічники Директора та спеціальні слідчі Бюро є публічними 

службовцям відповідно до поняття, яке міститься у Кримінальному кодексі. Наказ про призначення на посаду, підписаний 

Директором, видається на кожного співробітника Бюро [4, с. 42]. 

Таким чином, створення антикорупційної інституції, яка виконує роль попередження та боротьби з корупцією, 

сприяло мінімізації проявів корупції в Сінгапурі.  
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССОВ ДЕЦЕНРАЛИЗАЦИИ 
 

В большинстве стран ЕС регионализация и децентрализация связаны прежде всего с желанием приблизить 

управление государством к рядовым гражданам, со стремлением создать более гибкую систему в области повседневного 

управления, использования местных органов власти и местных экономических структур, но при этом не отдавать им 

существенных государственных полномочий. 

Наиболее распространенная модель - использование регионов в качестве органов власти второго уровня. Такая 

разнородность моделей отражает огромное богатство Европы, единство которой основывается на уважении разнообразия и 

различий. 

Использование и управление структурными фондами ЕС и фондами выравнивания определяют новую модель, при 

которой регионы получают главную роль как в области планирования, так и в том, что касается соучастия в управлении 

самими этими фондами. При этом регионы все чаще становятся инстанциями, которые должны проводить в жизнь решения, 

принятые в ЕС, так как именно они в основном ответственны за развитие и применение европейского права в рамках тех 

компетенций, которые им переданы центральным государством.  

Интенсивное развитие международного сотрудничества регионов ряда зарубежных стран способствовало созданию 

механизма координации внешних связей центральных и региональных властей. Среди его составных элементов можно 

выделить  согласование с центральными властями заключения соглашений о сотрудничестве регионов с зарубежными 

партнерами, деятельность межправительственных групп (объединяющих представителей регионов и центра), а также 

специальных подразделений по координации в МИД, встраивание в единую систему внешних связей государства визитов 

региональных лидеров и взаимодействие с представительствами регионов в зарубежных странах. 

Развивая свои внешние связи, регионы стремятся  оказывать воздействие на развитие процессов европейской 

интеграции. Косвенным путем это происходит посредством развития межрегионального и приграничного сотрудничества, 

которое способствует объединению  Европы «снизу» сетью сотрудничества в сферах экономики, экологии, культуры, 

развития территории и т.д. Идея трансграничного сотрудничества возникла в Европе в 1950-х годах. Основная цель такого 

сотрудничества формулировалась как достижение взаимного общественного роста, налаживания связей между 

экономическими, научными, культурными институтами приграничных регионов. Такого рода приграничные связи получили 

распространение в Европе в форме еврорегионов.  

http://statutes.agc.gov.sg/non_version/cgibin/cgi_retrieve


154 

Идеологи регионализма в Европе активно пропагандируют идею строительства «Европы регионов» путем 

значительного усиления полномочий субнациональных структур, ссылаясь на принцип субсидиарности (в соответствии с 

которым решения должны приниматься на тех уровнях власти, на которых это может быть сделано наиболее эффективным 

образом, – то есть на наиболее близких к населению уровнях управления). «Принцип субсидиарности означает, что союзные 

органы вмешиваются в те дела, которые не находятся в их исключительной компетенции, лишь в том случае, если 

государства-члены сами не в состоянии разрешить эти дела должным образом». [2, с.3] 

Европа регионов – понятие, возникшее вследствие кризиса государства-нации, глобализации экономики, развития 

интеграционных процессов, пробуждения активности на местах и обострения «локальной этничности», вызванной научно-

технической революцией. Среди опор концепции «Европы регионов» – идеи децентрализации, принцип межрегионального 

разделения труда, возрастание региональной идентичности в ряде европейских стран. Субъектами этих процессов стали как 

субнациональные регионы, узаконенные административно-территориальным делением многих стран (департаменты во 

Франции, федеральные земли в Германии, области в Италии, графства в Великобритании, фюльке в Норвегии, кантоны в 

Швейцарии и прочие), так регионы, образующиеся в результате «трансграничного» сотрудничества. 

В общем виде еврорегионы можно охарактеризовать как территориальные общины двух или нескольких государств, 

обладающие консолидированным бюджетом и совместными программами в области экономики, транспорта, культуры, 

науки, образования и экологии. [3, с. 157]  

Трансграничному сотрудничеству в рамках еврорегионов в Европе придается большое значение. Трансграничное 

сотрудничество - форма мирохозяйственной интеграции, способствующая свободному  перемещению товаров, услуг, 

капитала и людей. ЕС  осуществил  программу ИНТЕРРЕГ,  цель которой заключалась  в нивелировании  различий в 

экономическом развитии  между  приграничными  регионами в странах Содружества. После падения «железного 

занавеса»  была разработана аналогичная программа ИНТЕРРЕГ–2 для  приграничных регионов  стран Западной и 

Восточной Европы. [4, с. 156]  

Трансграничный регион - сопредельные  пограничные территории государств, 

характеризующиеся  определенным  природным, экономическим, социокультурным, этническим единством. В Западной 

Европе наиболее широкое распространение получили еврорегионы, как одна из форм трансграничного сотрудничества. [1, с. 

50] 

В Западной Европе действует несколько десятков еврорегионов. В основе их функционирования лежат принципы 

самоуправления, трансграничной кооперации, равных полномочий сторон, соблюдения внутреннего законодательства. В 

странах ЕС еврорегионы существуют в условиях отсутствия барьерных функций внутренних границ, поступления 

значительных средств из бюджетов относительно богатых государств и структурных фондов ЕС. 

В целом анализ трансграничного сотрудничества в Европе позволил выделить ряд тенденций или общих направлений 

развития этого процесса. Первоначально трансграничные структуры были созданы в  странах, расположенных в северной 

части европейского континента, что объясняется, главным образом более высоким уровнем развития, по сравнению с 

районами южноевропейских государств. Идея такого сотрудничества зародилась ещё в 1875, когда Франция и Испания 

создали так называемую двустороннюю комиссию сотрудничества в регионе Пиренеев.  В 1949 году подписан итало-

австрийский договор, целью которого было облегчить взаимную торговлю  продуктами и товарами местного производства 

между итальянскими провинциями Альта-Адидже и австрийскими землями Тироль и Форарльберг. В 1963 году образован 

еврорегион "Базилиенсис" (край трех углов), объединивший французский Эльзас, немецкий Баден и швейцарский район 

вокруг Базеля. [5, с. 53] 

Новым явлением в развитии трансграничных объединений стала интеграция приграничных районов с целью 

поддержки отраслей экономики, находящихся в кризисном состоянии. Например, трансграничное образование "Европейский 

полюс развития", включающее французские, бельгийские и люксембургские регионы, ориентировано, главным образом, на 

преодоление кризиса сталелитейной промышленности, составляющей костяк их экономик. В ряду новых тенденций находится 

трансграничное сотрудничество не сопредельных, а территориально удаленных регионов. Яркий пример этому – 

трансрегиональное объединение департамента Нор-Па-де Кале (Франция) и графства Кент (Великобритания), созданное для 

реализации проекта по строительству тунеля под Ла-Маншем. [4, с. 28-36] 

В настоящее время среди европейских стран наиболее развитые приграничные связи имеет Германия. По периметру 

ее границ с Данией, Нидерландами, Францией, Швейцарией, Австрией, Чехией и Польшей функционируют ряд 

еврорегионов, в частности, "Памина", "Элес-Долларт", "Лрт-Альи", "Верхний Рейн Бодснзи" и другие. С германской стороны 

очень активно в трансграничном сотрудничестве участвуют   региональные   и   местные   власти   земли   Северной   

Рейн-Вестфалии. [5, с. 80-85] Среди основных форм осуществления внешних связей регионов можно выделить заключение и 

реализацию соглашений  о сотрудничестве, деятельность представительств регионов, визиты региональных лидеров, 

создание региональных центров патентов информации для облегчения доступа к патентно-информационным ресурсам. 

Полномочия субнациональных образований по осуществлению международного сотрудничества варьируются в 

различных странах Западной Европы. Весьма широкими правами обладают регионы «исторических» европейских 

федераций – за землями ФРГ, кантонами Швейцарии признается право на заключение договоров с иностранными 

государствами (в пределах их предметов ведения – обычно это приграничное сотрудничество, культура, образование), а за 

землями Австрии – с соседними государствами или их субъектами. На практике, основная форма, которую принимают 

договоренности, заключаемые регионами,  - это соглашения, а не акты более высокого уровня – договоры. 

Право на подписание соглашений с зарубежными партнерами аналогичного уровня в пределах своих предметов 

компетенции признано за административно-территориальными образованиями Франции и автономиями Испании  - 

традиционно унитарных государств, в которых в последние десятилетия проводились реформы с целью децентрализации. 

Наибольшими правами в области внешних связей располагают субъекты молодой бельгийской федерации  –  за 

составляющими ее тремя сообществами и тремя регионами официально признано право осуществления внешних отношений 

(по всем вопросам, входящим в предметы ведения;  для сообществ это культура, образование и т.п., а для регионов – 

вопросы экономики,  экологии), включая право заключения международных договоров. Как указывают специалисты, «это 
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привело к тому, что субъекты Федерации, противопоставляя себя федеральному Центру, взяли курс на установление прямых 

связей с другими государствами. Неудивительно, что в самой Бельгии нынешнюю модель называют «центробежной», видя 

реальную перспективу трансформации федерации в конфедерацию». [6, с. 57] 

Еврорегионы, трансграничное сотрудничество служат важными звеньями развития сотрудничества как внутри ЕС, так 

и между ЕС и его новыми соседями, в том числе Беларусью. Программа ИНТЕРРЕГ- III (2000-2006) ориентирована на 

приграничное, транснациональное и межрегиональное сотрудничества. Ее подраздел "INTERREG III B" – 

"транснациональное сотрудничество" - охватывает территории государств, непосредственно граничащие с ЕС, а также ряд 

территорий в бассейнах Атлантического и Индийского океанов. [4, с. 20] 

Транснациональные программы охватывают большие географические области (например, регион Балтийского моря) и 

больше ориентированы на решение стратегических вопросов – транспортных проблем, проблем окружающей среды. 

Трансграничное сотрудничество между новыми членами ЕС и их восточными соседями имеет следующие формы и 

уровни: 

- непосредственное сотрудничество местных властей; 

- поддержание связей между органами центральной власти; 

- деятельность общественных организаций; 

- экономическое сотрудничество. 

Еврорегионы на восточной границе ЕС, представляя собой основу трансграничного взаимодействия областных и 

районных властей с неправительственными организациями. Они не имеют административного характера, а их деятельность 

основывается на координации работы субъектов данного еврорегиона, которые действуют согласно законодательству 

данного государства. Деятельность еврорегионов финансируется из трех источников: местные власти, центральные власти и 

зарубежные средства (государства Западной Европы, фонды ЕС и др.). Еврорегионы способствуют диалогу культур, их 

взаимообогащению, сохранению культурного многообразия. В их рамках реализуются программы культурных обменов, 

проводятся фестивали национальных культур, фольклорные праздники, выставки.  

В последнее время большое внимание уделяется созданию так называемых Европейских групп по трансграничному 

сотрудничеству. Планируется поощрять региональные и местные органы власти к их созданию. Фактически речь идет о 

формировании еврорегионов, наделенных правами юридического лица. В европейских документах о трансграничном 

сотрудничестве отмечается, что Европейская группа по трансграничному сотрудничеству состоит из стран-членов и/или 

представителей региональных и местных властей. 

По мнению инициаторов, это позволит совместно разрабатывать среднесрочные и долгосрочные проекты в области 

здравоохранения, инфраструктуры и транспорта, применительно к действиям в чрезвычайных ситуациях, а также в связи с 

созданием международных туристических структур. Предполагается, что такие Европейские группы могут явиться 

основным инструментом регионального развития, будут способствовать углублению трансграничного сотрудничества, 

позволят регионам объединять их усилия для решения общих проблем и улучшения качества услуг населению. Деятельность 

этих групп призвана углубить процесс интеграции между территориями Европейского Союза, а также укрепить отношения 

партнерства между различными уровнями власти. Авторы проекта надеются, что это станет образцом более 

демократической и гибкой системы управления. 

Территория Европейского союза, несмотря на активные процессы интеграции, является крайне несбалансированный в 

демографическом, социальном и, особенно, экономическом смыслах. На протяжении последних десятилетий вследствие 

усиления процессов глобализации, совершенствования технологии и организации труда, повышения концентрации 

интенсивных потоков конкуренции на мировом рынке значительно обострилась. Эти процессы во многом обусловили 

увеличение дисбаланса в развитии регионов ряда стран, а также усиление конкурентных преимуществ одних регионов и 

ослабление их у других. В результате большей «прозрачности» границ правительства сталкиваются с выходящей из-под 

контроля мобильностью капитала, трудовых ресурсов, товаров, культурных ценностей. Не только на государственной, но и 

на уровне интеграционных объединений становится все сложнее регулировать влияние транснациональных корпораций, чье 

могущество нередко превосходит возможности правительств стран, на территории которых разворачивается их 

деятельность. Другие международные экономические, торговые и финансовые организации, действующие в системе 

мирового и европейского рынков, устремляются к слому протекционистских барьеров и непосредственному, иногда 

бесконтрольному, взаимодействию с потребителем. Постоянной проблемой становится организованная преступность, 

наркоторговля, терроризм. В результате на территории ЕС наблюдается неоднозначная картина: одни регионы испытывают, 

несмотря на достаточность ресурсов, значительный экономический упадок, а другие – по-прежнему не получают 

адекватного экономического развития. И причина не только в историческом характере развития региона, но и в отсутствии 

конкурентных преимуществ. 

В рамках Европейского союза ряд регионов характеризуется дефицитом одного или нескольких факторов, что и 

служит основной причиной их низкой конкурентоспособности по отношению к другим регионам. Неодинаковое развитие 

регионов ЕС способствовало обоснованию инновационной стратегии гармоничного роста Европа – 2020. Цель гармоничного 

роста – мобильность инновационного потенциала ЕС; инновации важны для всех регионов - для развитых, чтобы оставаться 

впереди, а для отстающих, чтобы наверстать упущенное.  

Повышая конкурентоспособность регионов, Европейский союз создает условия для их устойчивого экономического 

роста, повышения занятости и благосостояния населения, сглаживания различий между различными регионами, и, как 

следствие, увеличивает конкурентоспособность  экономики ЕС в целом. [5, с. 90-95]  
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ЕКОНОМІЧНЕ РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 
 

Світовий досвід господарювання свідчить, що найкраще економічний, соціальний, політичний стан розвитку на 

місцях усвідомлює та може реформувати місцева влада. Разом з тим, саме місцева влада може ( і повинна) створювати 

сприятливі умови для економічного зростання на місцях, задіяти всі важелі для залучення інвестицій, розвитку 

підприємництва, малого та середнього бізнесу, сприяти створенню нових робочих місць та зростанню самозайнятості 

населення. Від вирішення цих питань напряму залежить добробут місцевих мешканців, гарантії щодо поповнення місцевих 

бюджетів, темпи зростання надходжень до державного бюджету, а отже– й зростання добробуту країни вцілому [1] .  

Децентралізація — процес перерозподілу або диспергування функцій, повноважень, людей або речей від 

центрального управління [3]. 

Децентралізація влади включає як політичну, так і адміністративну сторони. Децентралізація може бути 

територіальною — переміщення влади від центрального міста на інші території, і може бути функціональною — шляхом 

передання повноважень на прийняття рішень з головного органу будь-якої галузі уряду до чиновників нижчих рівнів.  

Децентралізація владних та фінансових повноважень держави на користь місцевого самоврядування є однією з 

найбільш визначальних реформ з часів української незалежності. 

Реформа децентралізації в Україні — комплекс змін до існуючого станом на початок 2014-го року законодавства, 

основною метою якого є передача значних повноважень та бюджетів від державних органів органам місцевого 

самоврядування. Комплекс заходів з реформи децентралізації стартував у 2014-му році та отримав назву «Національний 

проект «Децентралізація» [4].  

Головним стратегічним завданням модернізації системи державного управління та територіальної організації влади, 

яка сьогодні здійснюється, є формування ефективного місцевого самоврядування, створення комфортних умов для 

проживання громадян, надання їм високоякісних та доступних публічних послуг. Досягнення зазначених цілей неможливе 

без належного рівня економічного розвитку відповідних територій, їх фінансового забезпечення і достатніх джерел для 

наповнення місцевих бюджетів. 

Фінансова децентралізація відображає фінансові повноваження органів регіонального рівня і є однією з 

фундаментальних умов незалежності та життєздатності органів місцевої влади: децентралізація процесів ухвалення рішень 

збільшує можливості участі місцевої влади в розвитку підконтрольної їй території; фіскальна децентралізація сприяє 

ефективному забезпеченню суспільними послугами шляхом ретельнішого узгодження видатків органів влади з 

найнеобхіднішими місцевими потребами.
 
Обов'язковою умовою існування дієвого інституту самоврядування є формування 

більшої частини доходів місцевих бюджетів за рахунок місцевих податків і зборів, які самостійно встановлюються органами 

самоврядування. Реалізація законодавчо закріпленого права кожного адміністративно-територіального утворення на 

економічну самостійність неможлива без наявності в кожного органу влади власного бюджету і права його складання, 

затвердження і виконання без втручання ззовні [3]. 

Саме фінансовий аспект є одним із найсуттєвіших, від якого, значною мірою, залежить успішність функціонування 

об’єднаних територіальних громад. Наявність економічно активних суб’єктів підприємницької діяльності, достатня кількість 

кваліфікованих трудових ресурсів, розвинена промислова та соціальна інфраструктура – все це та багато іншого є основою 

для успішного розвитку громади. 

Держава стимулює процес добровільного об’єднання шляхом фінансової підтримки формування необхідної 

інфраструктури для об’єднаних територіальних громад: 2017 року субвенція на це становила 1,5 млрд грн, 2018-го – 1,9 млрд 

грн. Цим коштом 366 територіальних громад реалізували у 2017 році 2 046 проектів. 

Економічна децентралізація може бути здійснена шляхом приватизації комерційних підприємств, які належать 

державі. Також це робиться шляхом повного дерегулювання і скасування обмежень на бізнес підприємств, що конкурують з 

державними службами, наприклад, у сфері надання поштових послуг, освіти та інше. Навіть, коли приватні компанії та 

корпорації працюють для отримання таких послуг на контрактній основі, інші мають на меті їх перетворення у некомерційні 

організації чи об'єднання.  

Показники виконання місцевих бюджетів відображають загальний соціально-економічний стан відповідної території 

та її потенціал до сталого розвитку. Наявність достатніх ресурсів у місцевих бюджетах є запорукою того, що територіальна 

громада має можливість надавати більш якісні та більш різноманітні послуги своїм жителям, реалізовувати соціальні та 

інфраструктурні проекти, створювати умови для розвитку підприємництва, залучення інвестиційного капіталу, розробляти 

програми місцевого розвитку та фінансувати інші заходи для всебічного покращення умов проживання жителів громади. 

Бюджетна децентралізація може бути досягнута шляхом врегулювання системи справляння зборів, встановлення 

місцевих податків на власність та податків з договорів купівлі-продажу, шляхом отримання міжбюджетних трансфертів з 
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центрального уряду, грантів чи місцевих позик. Передача коштів може бути як з подальшим обов'язком звітувати про їх 

витрачення так і без нього.  

Бюджетна децентралізація є невід’ємною складовою  процесів стимулювання економічного зростання територіальних 

громад в Україні. Її роль полягає у створенні дієвих стимулів щодо зацікавленості громад та органів місцевого 

самоврядування у тому, щоб залучити на місця, в регіони інвесторів; сприяти розвитку підприємництва, малого та 

середнього бізнесу, самозайнятості населення. Адже, чим більше на певній території буде бізнес-структур, тим більше 

надходжень отримають місцеві бюджети, і тим більше коштів громада зможе витратити на власний благоустрій, на 

вирішення нагальних питань місцевого розвитку. Така система передбачає знищення корупції щодо поведінки “влада– 

бізнес”, підвищення відкритості та прозорості у сфері прийняття рішень органів місцевого самоврядування щодо 

благоустрою та саморозвитку територіальних громад.  

Стосовно визначення поняття «місцеві бюджети» в економічній літературі немає єдиної точки зору. У перші роки 

організації бюджетної системи місцеві бюджети розглядались як сукупність завдань, доручених місцевим органам, і 

сукупність коштів, котрими вони володіють для їх задоволення. Наявність місцевих бюджетів закріплює економічну 

самостійність місцевих органів самоврядування, що передбачено Конституцією та Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

За результатами досліджень, нині діючий бюджетний механізм в Україні, при якому місцеві ради вищого рівня 

встановлюють нормативи відрахувань від регулюючих податків і зборів та суми дотацій, призводить до погіршення 

функціонування місцевих бюджетів нижчого рівня. Це, у свою чергу, не дає змоги профінансувати всі необхідні видатки, що 

спричиняє погіршення стану соціально-економічного розвитку. В Україні спостерігається певна неоднорідність 

регіонального економічного розвитку, що негативно впливає на загальні темпи економічного розвитку країни [4]. 

Децентралізація сприяє створенню сприятливого клімату для місцевого бізнесу. 

Ефективне місцеве самоврядування та забезпечення ним поступального соціально-економічного розвитку відповідних 

територій має супроводжуватися збільшенням ресурсної та фінансової бази. Децентралізовані повноваження мають бути 

забезпечені відповідним ресурсом для якісного виконання [2]. 

Тому із внесенням змін до Податкового та Бюджетного кодексів, від 1 січня 2015 року місцевим самоврядуванням 

отримано більше фінансів для підвищення економічної спроможності. 

Об’єднані територіальні громади мають прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. До реформи їх мали 

тільки обласні та районні бюджети, бюджети міст обласного значення. Для виконання делегованих державою повноважень 

їм надають відповідні трансферти: дотації, освітня та медична субвенції, субвенція на розвиток інфраструктури громад тощо. 

Законодавчі зміни також надали право органам місцевого самоврядування затверджувати місцеві бюджети не залежно від 

дати прийняття закону про Державний            бюджет [3]. 

Такі зміни вже дали перші результати. Власні доходи місцевих бюджетів від 2014 по 2017 рік зросли на понад 100 

млрд гривень. Темпи зростання місцевих податків та зборів у територіальних громадах становлять 29,4% (за 11 місяців 2017 

р.), що більше від середнього по Україні на 24,9%.  

Об’єднані територіальні громади, крім зростання власних фінансових можливостей, у результаті децентралізації 

мають й інші інструменти забезпечення економічного розвитку – здійснення зовнішніх запозичень, самостійне обрання 

установ з обслуговування коштів місцевих бюджетів відносно розвитку та власних надходжень бюджетних установ. 

Децентралізовано повноваження у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного 

законодавства, органам місцевого самоврядування надано право самостійно визначати містобудівну політику [2]. 

Одержані в результаті децентралізації повноваження та ресурси надали органам місцевого самоврядування більше 

можливостей для розвитку територій, створення сучасної освітньої, медичної, транспортної, житлово-комунальної 

інфраструктури. 

Місцева влада тепер зацікавлена в розвитку інвестиційної привабливості своїх територій на благо громади, адже 

сплачені тут податки підуть на підвищення якості життя мешканців цієї території. Різноманітні дозволи та реєстраційні 

документи для ведення бізнесу можна буде отримувати на місцях, громади зможуть самостійно залучати інвестиції, 

сприяючи соціально-економічному розвитку [3]. 

Отже, результатом реформи стало підвищення зацікавленості органів місцевого самоврядування у збільшенні 

надходжень до місцевих бюджетів, пошуку резервів їх наповнення, покращення ефективності адміністрування податків і 

зборів. Об’єднані громади показують високі і динамічні темпи приросту власних доходів. У частині використання коштів 

увага акцентується на необхідності формування найбільш оптимальної структури бюджетних видатків, створенні 

ефективного не надто чисельного управлінського апарату, здійсненні постійного аналізу витрачання бюджетних коштів і 

упередженні випадків їх нераціонального витрачання. 

Переваги реформи безліч громад відчули вже сьогодні: в їхніх містах, селах і селищах почали приводити до ладу 

дороги, будувати водогони, ремонтувати медичні та освітні заклади – все те, що десятиліттями перебувало у занепаді. 
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АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
 

На сьогодні проблема протидії корупції посідає одне з ключових місць у сфері економічної безпеки держави. Це 

пов’язано із тим, що загальний рівень корупції в нашій державі за останні роки залишається майже незмінним. На думку В. 

Мандибури, масштабність вітчизняної корупції та її інституалізація перетворюють її на стійкий елемент функціонування 

економічної, соціальної, політичної, правової, морально-етичної та інших систем держави і суспільства [1]. 

Важливою інституційною проблемою в українській економіці є невиконання основного принципу ринкової економіки 

– розподіл власності та влади, переплетіння економічної та політичної влади, а інституційна слабкість держави проявляється 

у неефективному виконанні специфікації і захисту прав власності та контрактів [1]. В Україні сформувалася непропорційна 

структура інституційного середовища, де домінують неформальні відносини та інститути, порівняно з формальними. 

Корупція стає елементом не лише неформальної, але й формальної інституційної системи України. 

За індексом сприйняття корупції – Corruption perceptions index, який складається Transparency International, Україна 

займає дуже низькі місця серед країн світу: 2012 р. – 144 місце із 176 країн (24 бали із 100 можливих),  2013 р. – 144 місце із 

177 країн (25 балів із 100 можливих), 2014 р. – 142 місце із 175 країн (26 балів із 100 можливих), 2015 р. – 130 місце із 168 

країн (27 балів із 100 можливих), 2016 р. – 131 місце із 176 країн (29 балів із 100 можливих), 2017 р. – 130 місце із 180 країн 

(30 балів із 100 можливих) [3]. Антикорупційні експерти відзначають, що зниження оцінки Індексу на один пункт є прямим 

відображенням зменшення припливу капіталовкладень до національної економіки у розмірі 0,5 % ВВП та зниження доходів 

громадян на 4%.[4] За даними дослідження «Глобальний корупційний барометр» (Global Corruption Barometer) у 2017 р. 

Україна потрапила до групи держав, де найбільш ураженими корупцією політичними інститутами визнаються правосуддя, 

правоохоронні органи, парламент та система державної служби[5].  

Таким чином, корупція на сьогодні є однією з основних проблем забезпечення економічної безпеки і становить 

загрозу розвиткові держави, стабільності й безпеці суспільства та економічному добробуту населення, і, крім того, сприяє 

підриву демократичних інститутів та цінностей в суспільстві. Тобто, корупція призводить до економічної неефективності, 

перешкоджає розвитку ринків, створює додаткові трансакційні витрати підприємницькій діяльності, перешкоджає розвитку 

торгівлі та інвестицій, спотворює роботу вільного ринку, призводить до неефективного розподілу ресурсів, перешкоджає 

реалізації урядових програм, заощадженню бюджетних коштів, сприяє несправедливому розподілу доходів, змінює принцип 

підбору кадрів. Підбір кадрів здійснюється не з урахуванням ділових якостей, а вмінням «влитися» в корупційну систему. До 

того ж, корупція перешкоджає розвитку економіки морально спотворює суспільство, для усунення наслідків чого необхідна 

багаторічна і послідовна робота по вихованню нового покоління.   

Децентралізація дає можливість контролювати прояви корупції. Реформа місцевого самоврядування та зростання 

надходжень до місцевих бюджетів призводить до підвищення корупційних ризиків у їх використанні. На думку В Деуліна, 

щоб не дати корупції знівелювати процес децентралізації, важливо вчасно їй запобігати [4]. Робота антикорупційних органів 

має бути направлена на всебічне інформування громадськості про корупційні випадки, зробити відкритими списки осіб, які 

підозрюються в здійсненні корупційних правопорушень, таким чином підвищуючи свідомість громадян. 

Першочерговим завданням місцевої влади є якісне управління публічними фінансами та формування бюджетів, 

орієнтованих на потреби громадян. При цьому, важливе значення має висока громадська активність, яка проявляється через:  

- об’єднання приватного і громадського секторів та місцевої влади; 

- участь громадян у прийнятті важливих рішень шляхом проведення громадських слухань та обговорень проектів, 

посилення прозорості їх прийняття та оцінки виконанням через механізм громадських експертиз; 

- надання доступу громадянам до інформації та проведення заходів щодо інформування населення; 

- поширення у суспільстві негативного ставлення до корупції;  

- підтримки законності та транспарентності у прийнятті управлінських рішень; 

- підвищення правової культури громадян шляхом проведення просвітницької діяльності з питань верховенства права. 

 Все це є можливим завдяки процесу децентралізації, який є одним із основних напрямків на шляху подолання 

корупції. 

Реформування системи державного управління є одним із основних напрямків на шляху подолання корупції.  

Для ефективного реформування системи державного управління в антикорупційному напрямку необхідним є 

проведення низки певних заходів, а саме: 

1) подолання культурно-ментальних передумов корупції шляхом інформування населення, підвищення його правової 

культури, розробка та впровадження в освітніх програмах предметів антикорупційної тематики; публічність інформації про 

корупційні прояви, популяризації антикорупційних заходів із залученням інформаційно-комунікаційних технологій, ЗМІ та 

рекламних технологій; 

2) здійснення антикорупційних заходів, які є загальними і незмінними протягом тривалого періоду, а саме: спрощення 

податкових процедур та звітності за ними, чіткі вимоги до контролюючих органів, скорочення кількості дозвільних 

документів, скорочення дискреційних повноважень контрольно-наглядових органів в розрізі надання адміністративних 

послуг та здійснення контрольно-наглядових функцій, удосконалення професійності державної служби та служби в органах 

місцевого самоврядування, подальше удосконалення здійснення державних закупівель та проведення тендерів, забезпечення 

прозорості процесу приватизації; 

3) боротьба з корупцією у сфері надання публічних послуг, а саме: створення консультаційних служб для 

інформування населення про комплекс гарантованих публічних послуг, які надаються безкоштовно державними установами; 
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моніторинг громадянами корупційних проявів у вказаних закладах із подальшим розголосом при їх виявленні; встановлення 

контролю за діяльністю підприємств-надавачів послуг з боку житлово-експлуатаційних управлінь, управлінь освіти, охорони 

здоров’я та захисту прав споживачів; запровадження страхової медицини; сприяння створенню об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків; 

4) боротьба з корупцією у системі місцевих бюджетів шляхом укрупнення територіальних громад, здійснення 

реформи системи міжбюджетних трансфертів для усунення можливості нецільового або неефективного витрачання коштів; 

5) проведення ефективного громадського контролю за діяльністю органів державної влади шляхом створення 

антикорупційної громадської організації всенародного масштабу для створення можливості антикорупційної взаємодії з 

владою, за умов відкритості її діяльності, зміцнення інституційної спроможності неурядових організацій, розширення 

міжнародних зв’язків у сфері боротьби з корупцією; 

6) посилення контролю за приватизацією державного майна, удосконалення системи ProZorro при здійсненні 

державних закупівель, недопущення незаконного отримання матеріальних благ, надання незаконних переваг та інших 

типових порушень, що мають ознаки корупції при здійсненні вищезазначених процедур; 

7) заходи практичної дерегуляції: скасування відповідальності суб’єктів господарювання за неточності у звітності, 

якщо вони не призвели до втрат бюджету; удосконалення системи платних адміністративних послуг з метою уникнення 

комерціалізації державного управління та запровадження жорсткого централізованого регулювання цін, тарифів і порядку 

надання платних адміністративних послуг органів влади. 

Подолати корупцію важко і повністю неможливо, можна тільки знизити її рівень до певного мінімуму. Поки 

відсутність цілеспрямованої і всебічної антикорупційної діяльності веде лише до її подальшого розвитку і укорінення. 

Протидія корупції - завдання, по суті, довгострокове, стратегічне. Його рішення припускає розробку і затвердження 

державної стратегії (в рамках доктрини економічної безпеки країни). Це повинна бути саме державна стратегія, що 

відповідає вищим національно-державним інтересам і має нормативний характер. Головною стратегічною метою розвитку 

системи забезпечення боротьби з корупцією є досягнення такого її динамічного стану, яке забезпечувало б відповідність 

діяльності всіх її підсистем і елементів реаліям дня, інтересам особистості, суспільства і держави, а також адекватне 

реагування на нові економічні загрози, пов'язані із загостренням корупційної ситуації в економічній сфері. Стратегічним 

напрямом протидії корупції є профілактика. 

Основні напрямки державної політики протидії корупції мають бути спрямовані на створення: - високого рівня 

політичної, економічної та інформаційної свободи і конкуренції, які є необхідним умовам для стримування і протидії 

корупції; - комплексу системних правових і адміністративних заходів проти корупції у відповідності до міжнародних 

принципів і стандартів; - умов для дотримання і захисту державою всіх прав і свобод її громадян, забезпечення політичної, 

економічної та інформаційної свободи і породжується нею конкуренції. 
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МІСЦЕВИЙ ІНДЕКС ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК МОНІТОРИНГОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ОЦІНКИ 

ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ  
 

Якщо брати приклад реформ децентралізації, то треба орієнтуватися на країни Скандинавії та Балтії, які беззаперечно є 

успішними в основному завдяки місцевій демократії та самоврядуванню. Тому держави  з найбільш стійкими 

економіками, серед яких практично всі Скандинавські країни, мають спільні риси: 1) місцеве самоврядування базового 

рівня має вагому управлінську та бюджетну самостійність; 2) місцеві громади отримують частку податків на економічну 

активність фізичних та юридичних осіб, зареєстрованих на їх території. Тому вони всіляко підтримують бізнес й 

інвестиції у себе; 3) існує чіткий розподіл повноважень та ресурсів між державою, регіональною та місцевою владою.  

Процес всебічної реформи децентралізації розширив повноваження органів місцевого самоврядування, що призвело до 

покращення надання послуг громадянам та дотримання національних та місцевих інтересів. Рух країни у напрямі реформ 

супроводжується оцінюванням їх результативності та ефективності.  Оцінність програми – це її спроможність бути 

оціненою на предмет виконання та досягнення очікуваних результатів [1]. У цьому зв’язку, формування методології 

оцінки заснованої на підході прав людини є вкрай актуальною. Будь-які зміни мають наблизити послуги до користувача, 

децентралізація показує, що цього можна досягти, коли послуги стануть ближчими до місця проживання. Отже, основною 

одиницею стає громада (місто, ОТГ). 

http://www.niss.gov.ua/
http://ti-ukraine.org/news/bezkarnist-ta-nediieve-pravosuddia-trymaiut-ukrainu-na-koruptsiinomu-dni/
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https://teacode.com/online/udc/35/352.9.html
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Місцевий індекс прав людини – моніторинговий інструмент, що дозволяє проілюструвати впровадження реформ на 

місцевому рівні через підхід заснований на правах людини. Це міні-проект Української Гельсінської спілки з прав 

людини, заснований для підтримки і ефективного розвитку реформи децентралізації в Україні.  

Українська Гельсінська спілки з прав людини,  здійснює такі основні напрями діяльності: 

 захист прав людини та основоположних свобод у судах, органах державної влади та місцевого самоврядування; 

надання правової допомоги особам у захисті своїх прав і свобод; 

 здійснення постійного моніторингу дотримання прав людини та основоположних свобод в Україні й 

інформування про факти порушень прав і свобод; 

 здійснення досліджень з прав людини та основоположних свобод, у тому числі, постійний моніторинг проектів 

законів та інших правових актів, протидія прийняттю нормативних актів, що погіршують забезпеченість прав і свобод, 

громадське обговорення проектів нормативних актів, підготовка власних пропозицій;  

 навчання правам людини: проведення освітніх заходів і кампаній, семінарів, тренінгів, конференцій, шкіл тощо; 

 розвиток і підтримка мережі правозахисних організацій [1]. 

 Розробка методології Місцевого індексу прав людини була реалізована за участю експертів Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини, спільнот експертів науковців та практиків місцевого самоврядування й різних 

галузей прав людини. 

Критерієм ефективності визнано такий розвиток, що базується на засадах пріоритету прав людини в усіх сферах її 

взаємин з державою. Дев’ять напрямів Місцевого індексу прав людини включають наступні індикатори:  

- безпека громади (сприяння безпеці життя й здоров’я мешканців громади від протиправних посягань);  

- навколишнє природнє середовище (здорове довкілля на основі балансу між промисловим розвитком та навколишнім 

середовищем); 

- охорона здоров’я (профілактика хвороб та доступ до медичних послуг); 

- гідний рівень життя (забезпечення базових прав людини, запобігання та подолання бідності);  

- освіта і культурний розвиток (місцеві заходи освіти і культури, що доступні, недискримінаційні, відповідають 

потребам суспільства); 

- соціальний захист вразливих категорій (реалізація державних та місцевих програм соціальної допомоги та 

соціального захисту); 

- праця та умови її реалізації (право заробляти собі на життя самостійною працею чи за наймом) ;  

- інформаційні права (доступ до публічної інформації та право на звернення на основі поваги до приватного життя);  

- добре врядування (демократичність, відкритість та недискримінаційність місцевого адміністрування, якість 

публічних послуг) [2, С. 7]. 

Інструмент побудований універсально, він придатний до оцінки як невеликих сільських населених пунктів типу ОТГ, 

так і урбанізованих обласних центрів. Бальна система з цього приводу розділяє: великі міста з районним поділом;  великі 

міста; інші міста (всі інші населені пункти, менші від 115 тис. жителів); підвид інших міст: сільські населені пункти; ОТГ. 

При моніторингу більшості напрямів пропонується досліджувати стан прав людини стосовно різних об’єктів населених 

пунктів (центри надання послуг, школи, лікарні, підприємства тощо). Якщо у містах пропонується вибірково оцінювати 

центральний та окраїнний об’єкти, у ОТГ особливий акцент пропонується робити на нецентральні села з позиції 

забезпечення прав людини [3]. 

Громади двох областей (Львівська та Рівненська) стали об’єктами моніторингу за інструментом Місцевого індексу 

прав людини (далі МІПЛ). Виписаний алгоритм моніторингу дозволив зібрати повну картину реалізації місцевою владою 

шести зазначених громад прав людини. Підсумкові публічні заходи відбулись в наступних населених пунктах (табл.1.) 

 

Таблиця 1 - Показник якості реалізації прав людини за МІПЛ 

Населені пункти 
Загальний 

індекс, % 
Рік Населені пункти Загальний індекс, % Рік 

Дніпро  87 2018 Острог  52 2018 

Краматорськ  50 2018 Пісківська ОТГ 22 2018 

Маріуполь  100 2018 Рівне 61 2018 

Покровськ  62 2018 Хмельницький  72 2018 

Сартана 73 2018 Дунаєвецька ОТГ 61 2018 

Суми 87 2018 Білозірська ОТГ 44 2017 

Черкаська ОТГ 25 2018 Носівська ОТГ  75 2018 

Ужгород  56 2017 Дрогобич 58 2018 

Болехів  52 2018 Львів 81 2018 

Витвицька ОТГ 49 2018 Мостиська ОТГ 47 2018 

 

Відповідно до отриманих результатів моніторингу можна побачити, де місцева влада вживає кращих зусиль у 

реалізації прав мешканців. Відмітимо, моніторинговий інструмент Місцевого індексу має механізм балансування 

показників залежно від можливостей населеного пункту, враховує специфічні особливості від великих міст до сільських 

громад. Проте головне – не кількісний показник, а якість моніторингу. Звіти щодо моніторингів як завжди стали корисним 

управлінським інструментом із удосконалення місцевих практик врядування. Вони містять не лише пояснення оцінки, але 

і детальні рекомендації на основі місцевої специфіки та кращих національних практик самоврядування.  

Особливий акцент робиться на доказовість викладеної інформації у звітах Місцевого індексу: у них наводяться 

причини того чи іншого результату, надаються гіперлінки та реквізити на місцеві рішення, ілюструються результати 

проведених експериментів та вивчених документів [4]. 

http://hro.org.ua/files/docs/1520289087.pdf
http://hro.org.ua/files/docs/1535789323.pdf
http://hro.org.ua/files/docs/1539155809.pdf
http://hro.org.ua/files/docs/1540823862.pdf
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За результатами кожного моніторингу місцева влада має перелік рекомендацій до покращення власної діяльності; 

ОМС з цього та інших регіонів бачать невідворотність власного оцінювання і одночасно – інструментарій самооцінки, 

перелік способів вирішення складних проблем, з якими стикаються щодня; місцеві громадські інституції  та представники 

осіб, чиї права порушені мають контрольний перелік вимог до місцевої влади та можуть обрати спосіб захисту прав 

мешканців місцевої громади [3]. 

Результати моніторингу будуть впроваджуватись не лише на місцевому рівні, але і на загальнодержавному, зокрема 

представлені для врахування у виробленні державної політики Верховною Радою, Кабінетом Міністрів, Мінрегіоном, 

Омбудсманом, серед головних асоціації органів місцевого самоврядування.  

МІПЛ – це інструмент, який може застосовуватись для вимірювання дотримання прав людини на місцях. Цей новий 

інструмент особливо важливо застосовувати для досліджень прав людини у населених пунктах, які постраждали від 

військового конфлікту. Крім того, методологія Місцевого індексу прав людини може бути використана для оцінки 

впровадження Україною прийнятої резолюції ПАРЄ 2198 "Гуманітарні наслідки війни в Україні" [5].  

Парламентська Асамблея Ради Європи стурбована тривожною гуманітарною ситуацією на окупованих територіях у 

Донецькій та Луганській областях, що загострюється обмеженнями, накладеними нелегальними збройними 

угрупованнями, на свободу пересування та доступ до отримання гуманітарної допомоги. Населення страждає через 

відсутність безпеки, проблеми з водою та енергопостачанням, доступу до соціальних пільг та медичної допомоги. За 

оцінками Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) з початку війни близько 1 500 людей пропали без вісті і 

понад 650 випадків залишаються невирішеними [6].  
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ:  

ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ЗМІН 
 

Сучасне місцеве самоврядування в країнах світу пов’язане з ідеєю децентралізації. ЇЇ суть полягає в тому, що 

прийняття рішень має бути, якщо це можливо, делеговано на рівень, найближчий до того, на який впливають ці рішення, 

тобто якщо місцеві громади вміють грамотно вирішувати свої проблеми, вищі органи влади не можуть приймати ці рішення 

самі, чим менша адміністративна відстань між органом, що приймає рішення, і масштаб цього рішення, тим краще. 

Децентралізацію публічної влади, можна сміливо назвати світовим процесом який активно розвивається останні 50 

років. Перші хвилі децентралізації відбулись в Європі в 60-70-х роках ХХ століття. Протягом останніх десятиліть цей тренд 

посилився в країнах по всьому світу. Зміни вплинули на всі країни світу - від Півдня до крайньої Півночі, від Східної Європи 

до Заходу, а також на всі країни члени Європейського союзу в цілому та на країни в інших континентах. 

Згідно з аналізом Всесвітнього банку, децентралізацію слід розуміти у трьох ключових вимірах: політичному, 

адміністративному та фіскальному. Визначення різних цих концепцій є корисним для висвітлення багатьох аспектів 

успішної децентралізації та необхідності координації між ними. 

Політична децентралізація передає політичні та законодавчі повноваження від центральних урядів до автономних, 

нижчестоящих урядів та місцевих рад, які були демократично обрані їхніми виборцями на певній території. Щоб бути 

ефективною, політична децентралізація вимагає регулярних виборів, чітко визначених юрисдикцій та повноважень, а також 

відповідного правового, політичного і функціонального простору. 

Адміністративна децентралізація ставить обов’язки щодо планування та реалізації місцевими державними 

службовцями та місцевими службовцями, що перебувають під юрисдикцією вибраних органів місцевого самоврядування. 

Щоб бути ефективним, адміністративна децентралізація вимагає можливість приймати незалежні кадрові рішення та вміння 

вести переговори щодо умов обслуговування (хоча центр може зберегти корисну роль у навчанні). 

Фіскальна децентралізація забезпечує значну автономію доходів та видатків місцевим органам влади, включаючи 

право стягувати податки та збори користувачів. Для того, щоб фінансова децентралізація була ефективною, вона вимагає 

прив’язки задоволення від витрат з великою часткою прибутку, збільшення автономії доходів, нарощування спроможності 

аналізувати дані для прийняття рішень щодо бюджету та створення належного фідуціарного контролю [6]. 
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На сучасному ж етапі розвитку України значно підвищилась значущість для всього суспільства функціонування 

реального інституту місцевого самоврядування. За останні чотири роки, раніше закладені конституційні засади місцевого 

самоврядування та прийняті на їх основі базові нормативно-правові документи, зазнали не тільки змін, але й доповнились 

інноваційними для України формами та механізмами функціонування місцевого самоврядування на основі процесу 

децентралізації публічної влади.  

Як відмічають вітчизняні науковці та європейська спільнота, реформа місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади в Україні на засадах децентралізації є однією з найрезультативніших. Вищезгадана реформа має потужну 

публічну підтримку з боку найвищих посадовців і центральних органів влади та значну довіру й підтримку з боку громадян 

[2]. 

Серед першочергових завдань реформи було створення на основі наявних територіальних громад, об’єднаних 

(спроможних) територіальних громад (ОТГ). Для цих цілей Урядом у 2015 році розроблено та затверджено Методику 

формування спроможних територіальних громад. 

Як результат, станом на листопад 2018 в країні створено 705 (+125) ОТГ, що об’єднали 3829 територіальні громади 

[3]. 

Крім того, завдяки реформі децентралізації, Україну сьогодні можна назвати найбільш бюджетно децентралізованою 

країною Європи, де понад 51 % публічних коштів – це кошти місцевих бюджетів, а частка місцевих бюджетів становить 

понад 15 % ВВП України. Власні доходи місцевих бюджетів у період з січня по серпень 2018 року склали - 148,9 млрд грн. 

Прогнозовано до кінця 2018 року ця цифра повинна дорівнювати - 231 млрд грн. Частка місцевих податків у доходах 

місцевих бюджетів зросла з 1 % у 2014 року до 30 % – у 2018 році [5]. 

Однак, не зважаючи на позитивні трансформаційні процеси та досить значні здобутки, система місцевого 

самоврядування, що існує сьогодні, на жаль не задовольняє потреби суспільства. Функціонування базової ланки місцевого 

самоврядування в більшості об’єднаних територіальних громадах не забезпечує створення та підтримку сприятливого 

життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини і громадянина, її самореалізації, захисту прав, надання 

населенню якісних і доступних адміністративних та соціальних послуг шляхом сталого розвитку суспільства.  

Національний інститут стратегічних досліджень в своїй аналітичній доповіді до щорічного послання Президента 

України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2018 році» виокремив основні ризики 

які сьогодні існують в Україні для реалізації реформи децентралізації. До них відносяться: невизначеність процесу створення 

нових конституційних засад для реформування територіальної організації влади та місцевого самоврядування; відсутність 

законодавчого врегулювання нової системи адміністративно-територіального устрою; «затягування» процесу добровільного 

об’єднання територіальних громад та необхідність встановлення термінів об’єднання всіх громад; незавершеність розробки 

перспективних планів формування територій громад регіонів; створення значної частини ОТГ без урахування вимог 

методики щодо їх спроможності; відсутність належної підтримки створенню та функціонуванню ОТГ з боку районних 

адміністрацій, місцевих рад та місцевих еліт; неврегульованість проблем практичного застосування положень законодавства 

щодо добровільного приєднання територіальних громад; необхідність упорядкування районного рівня управління та чіткого 

розподілу повноважень між районними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування ОТГ; відсутність 

належного кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування ОТГ, недостатність кваліфікації службовців місцевого 

самоврядування для виконання нових функцій; необхідність урегулювання механізму розподілу майна спільної власності 

територіальних громад району між кількома ОТГ; недосконалість правового регулювання інституту старости села, селища; 

необхідність запровадження механізмів контролю за законністю рішень органів місцевого самоврядування та якістю надання 

населенню адміністративних та соціальних послуг [1, c. 595-601]. 

Варто зазначити, що концептуальні засади реформування місцевого самоврядування та децентралізація публічної 

влади, передбачають, що до жовтня 2020 року має бути затверджений новий адміністративно-територіальний устрій. 

Вирішення першочергових завдань до чергових місцевих виборів 2020 року, надасть можливість усім територіальним 

громадам бути спроможними виконувати надані законом повноваження, шукати й знаходити шляхи свого розвитку та 

надавати якісні адміністративні послуги. 

Для мінімізації та подолання вищезазначених ризиків Президентом, Урядом та Парламентом спільно вже закладені 

рішення які потрібно першочергово прийняти в багатьох сферах життєдіяльності країни.  

Немало важним запровадженням децентралізації публічної влади в Україні, є впровадження принципу децентралізації 

під час втілення в життя секторальних реформ. 

Для реалізації цих завдань у 2017 році створено систему інституційної підтримки та прийнято значний масив 

законодавчо-нормативних документів, що дозволили розпочати практичну реалізацію секторальної децентралізації, яка 

активно реалізується у 2018 році. Складові секторальної децентралізації відображені у Плані дій Уряду на 2018 рік [4]. 

Проаналізувавши досвід децентралізації в інших країнах світу та вітчизняні здобутки видно, що для подальшого 

належного забезпечення децентралізації публічної влади, необхідна діюча система перш за все державних гарантій та 

здійснення повноважень всіма рівнями влади. Слід виділити основні з них це: правові, організаційні та фінансові. До них 

відносяться: 

- національні та/або міжнародні нормативно-правові акти, які б регулювали порядок створення, існування, обсяги 

компетенції усіх органів влади в державі;  

- органічна або збалансована система адміністративно-територіального устрою, чіткій адміністративний контроль; 

консолідований бюджет держави, достатня фіскальну базу місцевих органів влади та власності територіальних громад, 

дієвий механізм фінансового контролю за діяльністю органів різних рівнів публічної влади;  

- чітко визначене та законодавчо закріплене визначення «функцій загальних справ», тобто найбільш загальних 

напрямів розвитку та забезпечення нормальної життєдіяльності держави. Це підтримується «системою стримувань та 

противаг», яка в децентралізованій державі має діяти як у вертикальному так в горизонтальному напрямах. 

Децентралізація відіграє важливу роль у демократизації і трансформації суспільства, переходу до інститутів, 

заснованих на ініціативі та відповідальності як окремої людини так і громади. Тенденція до широкого її впровадження 
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спостерігається в адміністративній, політичній, бюджетно-фінансовій, соціальній сферах, сприяє розвитку людського 

потенціалу, відповідальності влади, покращенню якості надання державних і громадських послуг, консолідації суспільства, 

вирішенню економічних, правових, політичних, етнічних проблем та інші. 
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РОЗВИТОК ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ МІСТ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
 

Ефективний розвиток приміських зон як фактору соціально-економічного зростання міст - цікава, важлива і 

одночасно дуже складна проблема. На практиці нерідко можна спостерігати, що території приміських зон використовуються 

нераціонально. Між містом і навколишнього сільською місцевістю існують пустирі, утворюються сміттєзвалища, кар'єри, 

склади, безладно розташовані групи різноманітних будівель, які надають передмістю і самому місту непривабливий вигляд. 

Крім того, при розвитку приміських зон не завжди враховуються інтереси городян.  

Приміські зони особливо розвинені навколо великих міст і є частиною міських агломерацій. В сучасному світі 

спостерігається тенденція до росту якраз приміських зон великих міст. Яскравим прикладом такого процесу є м.Детройт 

(США). В умовах існування агломераційних форм розселення межі землекористування приміської зони мають сполучатися з 

межами агломерацій, що забезпечить їх регульований територіальний розвиток, функціонально-планувальну цілісність та 

єдиний підхід у використанні всіх видів ресурсів. 

Приміська зона для міста є резервом територіального розширення, резервом трудового потенціалу, фактором 

забезпечення життєдіяльності міста. Приміська зона являє собою зону спірних інтересів, територією накладання 

різнорівневих інтересів (місто, область, громади) та одночасно і зоною їх спільних інтересів. 

Ключовою метою планування приміської зони є раціональне розміщення на її території всієї сукупності елементів, 

пов'язаних з великим містом і обслуговуючих його потреби, з урахуванням природних, екологічних і архітектурно-

ландшафтних особливостей її окремих ділянок при ретельному економічного обґрунтуванні розвитку території.  

Саме поняття приміської зони теж не є однорідним. Серед науковців набула поширення методика транспортного 

зонування, згідно з якою виділяють три пояси приміських зон. Перший пояс «околиці міста» охоплює території маршрутів 

швидкісних видів транспорту, другий пояс «ближнє передмістя» - території маршрутів рейсових автобусів, третій пояс 

«дальній передмістя» - територія муніципальних районів без громадського транспорту. У цих поясах можуть перебувати 

різні елементи відповідно до функціонального призначення приміської зони. 

Таким чином, при плануванні і проектуванні території приміських зон необхідно передбачити вирішення таких 

основних завдань: 

• раціональне та ефективне розміщення промислових підприємств, які обслуговують потреби виробництва, 

будівництва і населення міста. Розвиток цих підприємств має здійснюватися в кооперації вже з існуючою в великому місті 

промисловістю. 

• спеціалізація і зонування сільськогосподарського виробництва для забезпечення населення міста свіжими 

продуктами (молоком, овочами, фруктами і т. П.), Організація фабрик овочів, теплично-парникових комбінатів, 

промислових садів і т. Д. 

• організація системи розселення населення (забезпечення позаміського розселення за допомогою будівництва 

котеджних селищ або районів малоповерхового будівництва з доступною та зручною інфраструктурою). 

• організація дорожньої мережі та транспорту, що зв'язують населені пункти, підприємства, місця відпочинку та ін .;  

• організація і функціонування необхідних інженерних об'єктів для задоволення потреб міста та приміської зони. 

• озеленення території, охорона існуючих зелених масивів і водоймищ, благоустрій території, санітарна меліорація і 

т.п. 

• раціональне розміщення закладів масового відпочинку населення, в тому числі для розвитку туризму; освітніх 

установ, науково-дослідних центрів для забезпечення потенціалу інноваційного розвитку територій та ін. 

Аналізуючи стан проведення реформи децентралізації можна із впевненістю стверджувати про неефективне 

використання приміських зон великих міст. Спостерігається тенденція масового утворення об’єднаних територіальних 

громад навколо обласних центрів та великих міст. Майже не рухається процес добровільного приєднання місцевих рад до 

обласних центрів. На мою думку це пов’язано, насамперед, із бажанням перерозподілу земельних ресурсів навколо міст.  
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Таке просторове планування не дозволяє містам розвиватися. Від темпів і якості розвитку приміської зони багато в 

чому залежать рівень міського середовища та соціально-економічні результати всього регіону.  

Розвиток приміської зони є важливим фактором, що впливає на сталий розвиток економіки міста, здатним викликати 

пожвавлення і оздоровлення таких галузей, як будівництво, сільське господарство, виробництво харчових продуктів, 

роздрібна торгівля, транспорт і туризм. 

Поруч з цим місто отримає додаткову робочу силу за рахунок розвитку приміської зони, а населені пункти в 

приміській зоні – працевлаштування своїх жителів. 

Для ефективного розвитку своїх населених пунктів, вкрай необхідно щоб місцева рада ініціювала процеси приєднання 

місцевих рад до міст обласного значення, забезпечивши таким чином ефективне територіально-просторове планування 

приміської зони. 
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ORGANIZATION OF CONSTRUCTIVE DIALOGUE BETWEEN CIVIL SOCIETY 

INSTITUTIONS AND STATE BODIES AS A GUARANTEE OF THE STABILITY AND 

DEVELOPMENT OF A STATE 
 

Democratic regime - in the first place, a permanent dialogue between the authorities and the public, therefore, communication 

is the main form of interaction of subjects and objects of governance, without which there can be no state administration. In Ukraine, 

public opinion is insufficiently considered by the authorities and insufficiently researched. The decisions taken regarding public 

administration are not always in line with expectations. Indicators of living standards, welfare and public health, the effectiveness and 

effectiveness of the relevant state policy directly depend on the quality of the management process and the decisions taken by civil 

servants [1]. Most attempts by citizens to influence the process of public administration remain ineffective. 

The reason for the slow development of relations between the state and society in Ukraine is that society to some extent does 

not realize the need for democratic reforms, or tends to manage the totalitarian model on the Soviet model. Western European 

countries, unlike Ukraine, have completed this process much earlier [2]. 

Since independence, Ukraine has significantly increased the number and quality of various civic unions and associations, 

foundations and other organizations created on the initiative of citizens and constitute the "third sector" (an intermediate link between 

citizens and the state). Laws and other normative documents were drafted, which fundamentally consolidated the institute of civil 

society in the Constitution of Ukraine and consolidated the foundations of their activities. However, civil society in Ukraine is still far 

beyond the classical conceptions of it, as well as the real civil societies of developed countries of the world. 

The models for identifying the legal personality of civil society institutions are its determinants. The most detailed in scientific 

literature describes the Anglo-Saxon model (Great Britain, USA, Canada), which was influenced by the culture of customary law and 

Protestant ethics. The essential features of the Anglo-Saxon model include: 

 “properly interpreted personal interest” (a combination of individualism with the ability to help others at the same time and 

with mercy, and on the calculus: because the helper may also sometimes need other people’s help); 

 the prevalence of non-political civic organizations and the dominance of model of mediating civil society as a result of this; 

 a culture of political harmony and compromise. 

In France, social and political institutions were formed at the same time as in the United States, and they were based in fact on 

the same ideological basis (recognition of natural human rights, ideas of national sovereignty and social contract), but forms of social 

interaction, solidarity and political activity here were other - more politicized, radical, organized around the lines of class division, etc. 

The French already depended more heavily on state and state policy. In some respects, French social institutions could be more 

democratic, others were more aristocratic, but they were always less liberal. 

In other countries of continental Western Europe, civil society is also different: a little more part of communitarianism or 

revolutionism, more intertwined with politics, more ideologized, etc. The model of democratic civil society, which, above all, is a 

means of political socialization and mobilization, has always prevailed in these countries. In Germany, where the state is seen as "the 

precursor of the burgher society, its guardian, teacher and punisher," civil society was not as independent as in the above-mentioned 

countries. This is the so-called semi-western variant of the development of relations between the state and civil society. 
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In countries of Eastern Europe (with the exception of Russia), formed "enlightened civil society", "society-culture". As in the 

West, it arose independently of the state, however, unlike the West, originally applied only to the sphere of education and culture. The 

spiritual and intellectual elites, intellectuals, who sought to "tighten" their people to the achievements of world civilization, played a 

decisive role in all spheres of social progress. This feature has changed the model of civil society from the mass, rooted in the people 

(grass-roots) to "intelligentsia", or "enlightened". This is also characteristic of Ukraine [3]. Thus, the development of civil society in 

our country depends on solving a large number of complex issues, one of which is the need to improve relations between the state and 

society, authorities and citizens. In such circumstances, the importance of expanding public powers in the social sphere, on the one 

hand, and the influence of civil society on the functioning of the political system, on the other hand, is increasing. In our opinion, this 

will significantly accelerate the formation of a European model of civil society in Ukraine. 

As you know, vibrant civil society is an integral part of democratic, legal states. It is obvious that even in an axiomatic way, 

without a developed civil society, a strong state is impossible, but civil society and its institutions have become an effective factor in 

the state only if constructive and responsible social dialogue with the government within the legal field. Thus, it is logical to conclude 

that in a state governed by law, public relations covering the category of "civil society" must be based on the law and, accordingly, be 

legal relations aimed at ensuring the legitimate rights and interests of all stakeholders and civil institutions society. 

It is believed that the basis of a developed civil society is the active work of institutes of civil society. It concerns business 

entities, forms social relations, which focus on the promotion of civil society; institutes that unite constitutional norms and other 

branches of law that regulate social relations in the relevant sphere and serve as constituent elements of a multidimensional system of 

constitutional law in Ukraine; summing up the name for all organized and structured manifestations of civil society, etc. All these 

approaches deserve attention, and at the same time none of them has a monopoly on the truth [4]. 

At the same time, the logical, though not the final conclusion of any legal discussion, is the assessment of its subject in the 

current legislation. Until recently, the definition of the "civil society institution" was not standardized in the laws and regulations of 

Ukraine, which gave rise to certain problems of constitutional law and law enforcement. 

Together with the creation of the Coordination Council on Civil Society Development and the adoption of a number of laws 

aimed at enhancing the interaction of civil society institutions with public authorities, public control over the actions of the authorities 

was introduced, transparency in the activities of state authorities, and constant communication with the public. However, as some 

experts point out, such active actions at the level of state development are of concern, as this contradicts the idea of the very civil 

society as a self-organizing system. It is important to take into account that in Ukraine development of both socio-cultural sphere and 

other spheres is subject to active interference by the state, since it implements the powers of civil society institutions, thus reducing its 

own at the regulatory and legal level [5]. 

The development of the civilian potential of relations between the state and society on the background of increasing socio-

political activity of the population gives grounds to state the process of confident democratization of society in Ukraine. Moreover, 

the growth of democracy is impossible without the formation of a proper internal and external environment for the implementation of 

the civilian potential of the state and society; allocation of basic directions of development of civil potential of the state and society; 

definition of the mission and goals of the state authority regarding the formation of the civilian potential of the state and society; 

development of a system of indicators for evaluating the effectiveness of the civilian potential of the state and society; the elaboration 

of individual plans for assessing the effectiveness of the civic potential of the state and society in a single master plan, etc. However, 

the interaction of public authorities and self-government bodies with the society remains ineffective due to the bureaucratization of 

the procedure and a low level of mutual trust. " Existing constitutional and legislative provisions for involving local communities in 

decision-making and resource allocation processes are in most cases ignored and not followed by local councils. In the period of 

electoral campaigns in Ukraine, the level of communication between the government and society is increasing sharply, but the 

qualitative characteristics of this process remain at the same low level. 
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УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКИМ РОЗВИТКОМ В УМОВАХ  

РОЗШИРЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ І ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ РЕГІОНІВ 
 

Децентралізація влади, що здійснюється шляхом змін адміністративно-територіального устрою та передання частини 
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повноважень і функцій виконавчої влади органам місцевого самоврядування, стає передумовою побудова громад, 

спроможних виконувати передбачені законодавством повноваження за рахунок власних внутрішніх ресурсів територій 

проживання місцевого населення, збереження й закріплення прав громад на вирішення питань місцевого значення та 

зміцнення інституційних засад реалізації цих прав. Проте громада не виникає не природним шляхом, а цілеспрямовано 

конструюється місцевим співтовариством через процес зважених, планомірних та взаємозалежних дій, вираження спільних 

інтересів різних сегментів локального суспільства.  

Визначення територіальної громади в законодавстві як "жителів, об’єднаних постійним проживанням в межах села, 

селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільним об’єднання жителів 

кількох населених пунктів, що мають єдиний адміністративний центр" не тотожне поняттю громади [1]. Приводом 

виникнення громад як ідентичностей є процес взаємодії місцевих жителів у визнанні спільних потреб та співпраці для 

задоволення цих потреб. Концептуальну основу громади становить згуртованість навколо лідера, довіра до його ціннісних 

орієнтацій і настанов з урахуванням всіх наявних думок і активів та взаємодія різних сегментів територіального поселення. 

Лідерство є одним з неформальних інститутів створення механізмів інтеграції та координації групової діяльності 

людей. До основних ознак лідера належать: відповідальність; готовність до критики; схильність до саморозвитку і 

самовдосконалення; комунікабельність; нестандартність мислення; упевненість у власній слушності; уміння впливати на 

людей, аргументувати свої переконання, ефективно розв’язувати проблеми. Функція лідера полягає в консолідації населення 

для соціальної взаємодії, усвідомлення ними загальних проблем, визнання важливості спільних зусиль їх розв’язання. 

Наявність лідера та практичної здатності людей до колективних дій стають ключовими чинниками для створення громади як 

функціональної ділової організації локального розвитку. Це те, що ми називаємо соціальним капіталом громадянського 

суспільства. 

Підвищення рівня спроможності виконання повноважень, які надаються місцевому самоврядуванню, здійснюється 

шляхом об’єднання територіальних громад, створення трирівневої системи громада – район – регіон зі збалансованою 

тріадою відповідальність – ресурси – повноваження. Залучення населення територіальних громад до розв’язання місцевих 

проблем можливе за умови визнання його господарем і власником території, на якій воно проживає, отримує для цього 

владні повноваження, матеріальні й фінансові ресурси та гарантії держави. 

Очевидною стає необхідність створення соціально-економічної бази розвитку нових утворень шляхом закріплення за 

ними господарської території, що включає площу сільського поселення (поселень), прилеглі сільськогосподарські та інші 

угіддя (ліси, водойми тощо) з їхніми надрами, місцеві корисні копалини (пісок, глина, крейда, торф та ін.). Місце природних 

ресурсів як власності, включаючи землю, чітко визначено в ст. 13 Конституції України: всі вони є "об’єктами права 

власності Українського народу", від імені якого суб’єктами цього права виступають органи місцевого самоврядування [2]. 

Визначення меж об’єднаних територіальних громад здійснюється відповідно до Земельного кодексу України на основі 

рішень генеральних планів і схем планування їх, перспективних планів формування територій та планів соціально-

економічного розвитку об’єднаних громад. Місцева влада, маючи у своєму розпорядженні муніципальну власність, 

муніципальну економіку, місцеві ресурси, використовує адміністративні, правові й економічні важелі та впроваджує 

нормативно-моральні й традиційно-ціннісні методи регулювання громадських справ з урахуванням громадської думки. 

Органи місцевого самоврядування беруть на себе піклування про підвищення якості життя населення, його фізичного і 

морального рівня. 

Цілеспрямована взаємодія членів співтовариства один з одним вказує напрям для колективних дій і участі у житті 

громади на началах самоврядності. Як форми управління, самоврядування дає право громадській організації самостійно 

вирішувати питання внутрішнього керівництва. Через систему органів місцевого самоврядування (представницькі й 

виконавчі органи) самоорганізована громада виконує поточні й перспективні завдання забезпечення гармонійного соціально-

економічного розвитку сільської місцевості з використанням потенціалу активів у взаємозв’язку із зовнішніми 

можливостями. Отже, управління сільським розвитком являє собою цілеспрямовану зміну економічних, екологічних, 

демографічних, соціальних, культурних, побутових, інституційних умов функціонування села у напрямі зростання рівня і 

якості життя його мешканців та моделі, у якій цілеспрямована зміна всіх найважливіших чинників розвитку села планується, 

здійснюється і контролюється громадами за сприяння держави. 

Щодо території, для об’єднаної громади постають такі завдання: 

– проведення детальної інвентаризації сільськогосподарських земель всіх форм власності та полезахисних насаджень, 

встановлення власників приватних земельних ділянок, повернення у власність громади привласнених земель 

сільськогосподарського призначення шляхом самозахоплення; 

– територіальне закріплення за сільськими громадами земельних ділянок для громадського випасання худоби, 

сінокосіння, знешкодження та утилізації відходів, рекреаційних об’єктів, планування протиерозійних та ґрунтоохоронних 

заходів, встановлення адміністративної відповідальність за стан і використання сільськогосподарських угідь; 

– перетворення сільських поселень в агропромислові структури шляхом організації переробки сільськогосподарської 

продукції на місці виробництва, залучення на території інших виробництв з наданням їм певних преференцій, що 

забезпечить диверсифіковану зайнятість населення, розвиток соціальної інфраструктури, сприятливу структуризацію 

аграрного соціуму за часом зайнятості, спектром професій, рівнем доходів, ґендерним складом трудових ресурсів сільських 

громад шляхом організації переробки сільськогосподарської продукції на місці виробництва. 

Розширення повноважень і відповідальності органів територіального самоврядування здійснюється за такими 

напрямами. 

Перший напрям пов’язаний з налагодженням виробництва. Це, насамперед, реалізація проектів, які представляють 

інтерес для територій і вимагають акумуляції їх сил і економічних можливостей на основі тісного соціально-економічного 

партнерства. 

Другий напрям – це комплексне використання рекреаційних ресурсів. Рекреаційні об’єкти, що створюються, можуть 

бути використані для організації вітчизняного й іноземного туризму.  
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Третій напрям – розвиток автодорожнього господарства державного або місцевого значення з відповідним 

автосервісом, питання технічного вдосконалення доріг, їх облаштування заправними станціями, готелями тощо. Розв’язання 

цих проблем потребує об’єднання зусиль і економічних ресурсів декількох зацікавлених територіально-адміністративних 

утворень. 

Четвертий важливий напрям – це екологія, зокрема охорона відкритих водоймищ і лісів. Механізми, спрямовані на 

узгодження інтересів господарюючих суб’єктів з інтересами місцевого населення, сільських громад і усього суспільства 

залишаються практично не розробленими, що спричиняє погіршення і деградацію територіального ресурсного потенціалу. 

Для розв’язання соціально-демографічних та екологічних проблем між центром і територією мають бути тісні зв’язки. 

Епіцентр багатьох із них знаходиться на певних територіях, має глобальний характер й не піддається вирішенню лише 

силами цих територій. Однак ці проблеми у ринкових трансформуваннях посилюватимуться і в майбутньому. 

П’ятий напрям – взаємодія у створенні фінансово-кредитної системи для надання кредитів на основі кредитної 

кооперації, а також строкової допомоги з бюджету для “розвантаження” сезонних пікових ситуацій. 

Інтегрування України в європейські структури потребує вироблення та реалізації моделі регіонального управління, 

яка б відповідала принципам регіональної політики ЄС. Серед основних напрямів активної регіональної політики повинні 

бути такі: обґрунтування стратегії розвитку окремих регіонів, удосконалення системи державного стратегічного 

програмування регіонального розвитку, використання механізмів приватно-державного партнерства; застосування 

договірних засад при визначенні спільних дій центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування у стимулюванні регіонального розвитку, зокрема депресивних територій. 

Таким чином, самоорганізація окреслюється у самовизначення, результатом якого є життєва перспектива, що містить 

життєві цілі, плани, ціннісні орієнтації й виконує мотивуючі функції. Їхнім проявом у соціальній діяльності стає 

самовдосконалення, цілеспрямована соціальна активність, прагнення до визнання результатів діяльності у суспільстві. Вона 

співвідносна з процесом формування інституційного середовища місцевого життя та взаємовідносин у соціумі на основі 

вільного вибору правил та процедур для підтримання стійких міжособистісних стосунків й базується на прагненні, 

готовності, діях місцевих жителів, які поділяють спільний життєвий простір, до поліпшення його економічного, соціального 

й екологічного становища.  

Системну сутність соціальної самоорганізації визначає структура моделі функціональних та особистісних 

взаємозв’язків і відносин, єдність головної мети, стимулів і обмежень, нормативних вимог і неформальних ініціатив. 

Самоорганізація людей, які прагнуть поліпшити якість свого життя й розв’язувати спільні проблеми разом, включає 

створення громадської організації (громади) й визначення лідера з числа її членів. Об’єднання територіальних громад в 

умовах адміністративно-територіальної реформи та децентралізації влади відкриває широкі можливості для розвитку 

Інститутів самоорганізації населення і місцевого самоврядування, зміни моделі організованого "зверху" суспільства, на 

організоване "знизу". 

Відповідно у суспільства з’являються важелі контрою влади – від доступу до майнових реєстрів, до антикорупційної 

системи електронних державних закупівель. На часі використання цих важелів сільськими громадами, у т. ч. й щодо 

визначення територіальних меж ОТГ, оцінювання й раціонального використання природних ресурсів для підвищення 

добробуту місцевого населення, інакше можливості можуть бути втраченими назавжди. Важливе й удосконалення 

відповідного законодавства, що стане додатковим стимулом надання необхідних засобів, у т. ч. іноземних донорів, для 

подальшої підтримки реформи децентралізації влади. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Національна економіка формується протягом багатьох століть як єдиний механізм та ґрунтується на основі 

дотримання економічних законів розвитку країни, характеризується господарською цілісністю та спрямована на задоволення 

потреб суспільства.  

Особливу роль в розвитку національної економіки відіграє освіта, яка забезпечує формування особистості та її рівня 

культури, адаптації до суспільного життя. Економіка може розвиватися виключно в умовах зростання рівня освіти 

населення, які приносять вклад в розвиток цієї ж економіки. Результати дослідження А. Меддисона показали пряму 

залежність між темпами економічного розвитку та рівнем освіти населення: зростання бюджетних витрат на освіту на 1% 

веде до розвитку ВВП країни на 0,35% [1, с. 37]. Подібні дослідження були проведені і організацією соціального та 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1850-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1401-19
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економічного розвитку (OECD), які показали, що зростання рівня освіти суспільства на один академічний рік забезпечує 

зростання ріст економіки країн на 5% в короткостроковий перспективі  і на 2,5% - в довгостроковій [2].  

Освіта в межах суспільства тісно взаємопов’язана із ринком, наявними продуктивними силами, господарським 

механізмом, що будується на взаємовигідних економічних відносинах між всіма ринковими елементами. 

Освітня галузь в сучасних умовах, характеризується однією із найбільших інтегруючих (об'єднавчими) властивостей: 

здійснює самореалізацію особистості шляхом отримання нових знань, формування відповідних компетенцій та керуються 

нормами і цінностями суспільства. Вона охоплює і пронизує своїми животворящими потоками весь економічний організм 

країни, без якого не можливе її функціонування загалом. При цьому, якість підготовки освіти залежить від багатьох 

складових, серед яких професійний рівень викладачів, умови і безпечність навчального процесу, системи наявних дисциплін 

як нормативного так і вибіркового характеру, комплексу менеджменту та контролю за якістю знань. Важливо також щоб 

співпадали інтереси всіх учасників системи освіти, що забезпечує реалізацію інтересів суспільства, а це в свою чергу, є чи не 

основним завданням освітянської політики держави. Доцільно також врахувати і той факт, що на даний час розвиток науки 

здійснюється досить швидкими темпами, а педагоги не завжди готові випереджати наявні наукові процеси інформуючи своїх 

підопічних про це.  

Виходячи із вищесказаного, відмітимо три основні складові системи освіти в національній економіці: управління, 

забезпечення належного рівня та контролю якості системи освіти, що повинно бути побудовано комплексно  та системно 

виходячи із цілей, функцій, стратегії, на основі яких формуються оперативні завдання, які базуються на діях щодо подальшої 

їх реалізації.  

Досліджуючи освіту з точки зору життєвих позицій, Л. М. Гриневич зазначає, що освіта протягом життя – 

цілеспрямований процес розвитку і виховання особистості шляхом реалізації освітніх програм та послуг, здійснення 

освітньо-інформаційної діяльності в межах і поза межами загальної середньої, професійно-технічної, вищої та 

післядипломної освіти [3]. 

Освіта забезпечує процес виховання, забезпечує процес спілкування між людьми. Вважаємо, що сучасна культура 

спрямована на цінність людини як особистості, а розвитком особистості є, в першу чергу, освіта, що зводиться до основної 

цілі індивідуума – зростання культурної особистості, можливість мислити творче, креативно. З цього приводу В. Огнев’юк 

наголошує на тому, що освіта все більше стає провідним феноменом культури, виховним фактором, зорієнтованим на 

утвердження особистісних першооснов у людині [4, с. 3]. 

В. Г. Кремень трактує освіту як «процес та результат засвоєння особистістю певної системи наук, знань, практичних 

умінь і навичок та пов’язаного з ними того чи іншого рівня розвитку її розумово-пізнавальної і творчої діяльності, а також 

моральної культури, які у своїй сукупності визначають соціальне обличчя й індивідуальну своєрідність цієї особистості» [5, 

с. 614].  

Освіта, це усе те, що сприяє формуванню світогляду особистості, її професійних знань, навичок і вмінь. Сюди входить 

здобуття спеціально запланованої певної суми знань та їх систематизація [6]. 

«Гармонійно розвинена особистість має бути головною метою і змістом усієї системи освіти доводить В. Г. Кремень. 

Освіта, виступає важливим чинником, яка формує особистість загалом, яка надає можливість не тільки адаптуватися до 

вимог мінливого суспільства, а й самим себе змінювати відповідно до цих вимог, проявити себе, примножуючи потенціал 

світової культури. Відповідно до вище сказаного вважаємо, що освіта повинна змінюватися відповідно до потреб 

суспільства, бути орієнтована на особистість та розвиток людини загалом, починаючи від власних природних якостей та 

закінчуючи соціальними, володіючи при цьому культурними цінностями [7, с. 56]. 

В пошуках фундаментальної теорії освіти Михець С.О. доводить, що освіта – це соціально-економічні відносини між 

людьми у всіх сферах суспільного відтворення, які виникають з приводу навчання, виховання, підготовки робочої сили 

відповідних кваліфікаційних рівнів для різних галузей, що здійснюється спеціальними організаціями, закладами та 

установами державної, колективної та приватної форм власності. Освіта забезпечує розумове, моральне, соціальне, статеве, 

сімейне, патріотичне, екологічне, економічне, правове, трудове, естетичне та фізичне виховання [8].  

Освіта як соціальний інститут характеризується своєчасною та повноцінною підготовкою людей до функціонування в 

суспільстві та відповідно до її потреб сучасності. З цього приводу Теремко С. зазначає, що система освіти – соціальний 

інститут, який специфічними методами реалізує процес соціалізації людей, передусім підростаючого покоління (підготовку і 

залучення до життя суспільства через навчання і виховання) [9].  

Паралельно в цьому ракурсі проведені дослідження і Дворецькою Г. В, яка розглядає освіту у двох аспектах зокрема, 

як соціальний інститут, що з одного боку, що є сукупністю певних установ, осіб, які забезпечені певними матеріальними 

засобами і виконують відповідні соціальні функції, а з іншого – це система ідей, правил, норм, стандартів поведінки 

учасників освітянської діяльності [10].  

Загалом, цінність освіти, як соціального інституту, визначається її людино- і культуротворчою спрямованістю, 

стратегічною важливістю для сталого розвитку суспільства, забезпечення прогресу його соціальної, економічної та інших 

складових. 

Отже, роль освіти як чинника економічного зростання країни полягає у збільшенні як індивідуальної, так і суспільної 

продуктивності праці особистості через володіння знаннями та здобутими  вміннями і навичками. Таким чином, можемо 

стверджувати, що систему освіти можна розглядати: 1) як цінність (тут доцільно виділити рівень держави та особистості); 2) 

як систему навчальних закладів та освітніх установ; 3) як результат діяльності особистості; 4) як соціальний інститут, від 

якого залежить рівень якості суспільства; 5) як соціокультурний феномен. 

В сучасних умовах можна виділити три ключові аспекти цінності освіти: 1) освіта як цінність і суспільне благо 

(ціннісний аспект); 2) освіта як процес, який об'єднує виховання і навчання людини (процесуальний аспект); 3) освіта як 

результат виховання, навчання, розвитку людини, реалізації його інтересів і потреб (результативний аспект).  

Вважаємо, що реалізація ціннісного, процесуального та результативного аспектів цінності освіти здійснюється в їх 

єдності та комплексності вивчення питання. 
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РОЛЬ БАЗ ЗНАНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 
 

Погана комунікація є одним з найбільших факторів зниження ефективності як певного робочого місця так і діяльності 

всього підприємства в цілому. Необхідність витрачати велику кількість часу на пошук інформації та спроби зрозуміти зміст 

внутрішніх бізнес-процесів несе за собою збільшення загальних витрат часу, та  як результат негативно впливає на 

рентабельність. В таких умовах неможливо переоцінити важливість внутрішньої бази знань на підприємстві. Необхідність 

внутрішньої бази знань обумовлено багатьма факторами крім поліпшення якості взаємодії співробітників, програмне 

забезпечення внутрішньої бази знань має кілька ключових переваг. Новітні бази знань є необхідною умовою для успішного 

функціонування, так як дають змогу надати довгострокові конкурентні переваги за рахунок наступних опцій, що не доступні 

в підприємствах, які не мають таких нематеріальних активів. 

Одним з вирішальних аргументів щодо розробки бази знань на підприємстві є її здатність забезпечувати прийняття 

більш ефективних рішень. Надаючи інформацію в момент необхідності через структуру, пошук, підписку, середа управління 

знаннями може служити основою для прийняття оптимальних рішень. Співпраця привносить силу великої кількості 

різноманітних думок і різноманітний досвід, коли необхідно приймати рішення. Повторне використання знань в 

репозиторіях дозволяє приймати рішення на основі фактичного досвіду, великих розмірів вибірки та практичних уроків. 

Також завдяки функціонуванню бази знань на підприємстві реалізується процес спрощення пошуку необхідної інформації і 

ресурсів. Коли співробітники підприємства стикаються з необхідністю реагувати на клієнта, вирішують проблему, 

аналізують тенденції, оцінюють ринки, порівнюють конкурентів, , створюють нові пропозиції, планують стратегію, то 

зазвичай вони шукають інформацію і ресурси для підтримки цих видів діяльності. Якщо співробітникам на підприємстві 

легко і швидко знайти те, що потрібно, коли це потрібно, маневрування підприємства на ринку проходить більш швидко. На 

цій основі також реалізується, ще одна важлива опція, що недоступна для підприємств, які не мають баз знань, а саме це 

повторне використання ідей, документів і досвіду. Після того на підприємстві розроблено ефективний процес в певній 

функціональній сфері, доцільно щоб інші використовували цей процес кожен раз, коли виникає аналогічна вимога. Якщо 

хтось написав документ або створив презентацію, яка звертається до повторюваної потреби, її слід використовувати в усіх 

майбутніх подібних ситуаціях. Коли члени підприємства з'ясували, як вирішити загальну проблему, за допомогою бази знань 

є можливість тиражувати таке ж рішення, сервіс і продукт. Повторне використання даних та інформації корисно, оскільки 

воно мінімізує доопрацювання, запобігає проблемам, економить час і прискорює прогрес. Іншою якістю баз знань на 

підприємствах є можливість отримати вигоду від індивідуальних навичок і знань кожного співробітника, особливо це 

актуально в міжнародних корпораціях, де число співробітників досить велике. У великих організаціях існують люди з 

широкими можливостями та досвідом, від цього повинна бути користь. Але в міру того, як число людей збільшується, 

кожній людині стає все важче дізнатися про всі інші. Тому, хоча на підприємстві є співробітники зі знанням, які можуть 

допомогти іншим співробітникам, вони не знають один про одного.  

Разом з цим, бази знань на підприємствах на сьогодні не мають єдиного стандарту, та акцентують свою діяльність на 

евристиках, домислах і теоріях. На сьогодні не існує загальної прийнятої моделі бази знань. Тому досягнення вище 

зазначених переваг від залучення баз знань на підприємствах досягається досить рідко. Особливість поточного моменту 

розвитку пізнання і господарювання полягає в тому, що завершився цикл розвитку сфери природних явищ, розпочатий 

науковою революцією. Нова інформаційна революція відстає від  фізичної революції в сфері обробки даних, яка діє 

стихійною та екстенсивною по відношенню до інформаційних практик. Необхідність усвідомлення того, що відбувається для 

переходу до інтенсивного розвитку в сфері інформаційних явищ вимагає максимально можливої  інтеграції науки та 

практики, пізнання і господарювання, що викликало до життя таку форму управління знаннями, як база знань. В даний час ці 

форми створюються та розвиваються емпірико-евристичними методами. Щоб дати наукове підґрунтя для розробки баз знань 

на підприємствах пояснення їх сутності повинно бути проведено на основі квазифізичного підходу, що і буде темою 

наступних досліджень. 
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РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ФІНАНСУВАННЯ  

РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ 
 

В сучасних умовах розбудови соціальної системи України важелі фінансування соціальних проектів, механізми 

залуження соціальних інвестицій та в цілому процес формування та підвищення вартості людського капіталу переміщується 

з централізованих форм бюджетного фінансування в площину регіональних механізмів вирішення зазначених питань. 

Людський капітал та його роль в економічному розвитку національної економіки досліджувалаЛ.І. Безтелесна, методологічні 

основи формування людського капіталу досліджували В. С. Васильченко, А. М. Гриненко, О. А. Грішнова, Л. П. Керб, 

взаємозв’язок людського капіталу та трудового потенціалу досліджувала Г.Ю. Міщук, вплив міжнародних організацій на 

процеси формування вартості людського капіталу виявив В.І. Саричев, процеси формування людського капіталу пов’язав з 

процесами міграції С.Е. Сардак. Сучасні тенденції у сфері людського капіталу та основні макроекономічні показники 

висвітлює Державна служба статистики України. Проблеми формування видатків на розвиток людського капіталу 

досліджували у своїх працях відомі вітчизняні вчені, що представляють фінансову науку, але сьогодні актуальним є 

виявлення зв’язків фінансування розвитку людського капіталу та процесів посилення регіонального управління та місцевого 

самоврядування. 

Метою дослідження є вивчення ролі держави у розвитку людського капіталу в Україні. 

 Людський капітал можна розділити на відносно постійні і змінні компоненти. Змінні компоненти складають 

конкретні знання, навички і потреби, які в умовах постіндустріальної економіки постійно знецінюються. До постійних 

компонентів належать основні напрямки розвитку людини, наприклад, фундаментальні цінності і спрямованість потреб, що 

визначають основний вектор розвитку людини. 

Інвестиції в людський капітал можуть фінансуватися за рахунок таких джерел, як статті витрат державного і 

регіонального бюджетів, коштів громадських фондів, підприємств на навчання своїх працівників, у тому числі й освітні 

заклади, сім’я, окремі особи. Джерела інвестицій та види вкладень в людський капітал зображені на рис. 1. 

 
Рис.1. Місце регіонального бюджету  в процесі інвестування в людський капітал [3, c.122] 
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Для аналізу державного фінансування людського капіталу України використаємо інформативні матеріали Державної 

казначейської служби України [1], які характеризують зведений бюджет. Саме політика видатків останнього та низка її 

механізмів здатні регулювати обсяги та структуру інвестиційних ресурсів, оптимізувати ризики та активувати пріоритетні 

напрями суспільних трансформацій.  

Питома вага  по статті «Соціальний захист та соціальне забезпечення» зростає із 41,91% (2012 р.) до 53,80% (2016 р.).  

Друге місце за питомою вагою припадає на статтю «Освіта». Її частка варіює від 33,97% до 26,96% в структурі видатків на 

розвиток людського капіталу.  Для частки витрат за статтею «Охорона здоров’я» притаманна низхідна тенденція (2012 р. – 

19,55 %; 2013 р. – 18,90 %; 2014 р. – 18,49 %; 2015 р. – 18,80 %; 2016 р. – 15,72 %). Найменші суми коштів планувалися на 

духовний та фізичний розвиток (частка цієї статті коливається від 4,56% до 3,52%) при збільшенні обсягу видатків на 

23,88%.  

Освіта і наука є тими чинниками, які забезпечують формування людського капіталу нової якості, а відтак 

інноваційний напрям розвитку національної економіки. Статистичні дані засвідчують, що вітчизняне фінансування НДДКР 

значно поступається розвинутим країнам.Так, середні витрати на рік в Україні на науково-дослідні ідослідно-

конструкторські розробки становить 1,23% від ВВП, тоді як в Японії відповідний показник становить – 3,17%, США – 

2.66%, Німеччині -2,5%. Недостатнє фінансування науки призупиняє її розвиток, а відтак – формування людського капіталу 

інноваційного типу [2]. 

У зв’язку з цим ми можемо визначити як основні завдання для розвитку вітчизняної науки ‒ це підвищення автономнії 

університетів та посилення зв’зку університетів з роботодавцями, що неможливо вирішити без налагодження зв’язків 

університетів з бізнесом, що функціонує у відповідних регіонах. 

Одним з основих засобів розвитку людського капіталу є перенесення аспектів фінансування розвитку людини в 

регіони. Цим процесом все більше опікується органи місцевого самоврядування, муніципальні органи, нові об’єднанні 

громади, що з’являються в Україні. Процес об’єднання громад допомагає консолідувати кошти і більш раціонально їх 

використовувати в соціальних цілях. 

Отже, в Україні недостатньо високий рівень фінансування основних складових людського капіталу, що призводить до 

зменшення вартості людського капіталу. Це, у свою чергу, впливає на рівень економічного зростання і добробут кожного 

українця та суспільства в цілому. Необхідно розробити нові принципи регулювання заробітної плати, які були б спрямовані 

не лише на боротьбу з бідністю, а й на подолання малозабезпеченості та низької дохідності високоосвічених і професійно 

спроможних верств працюючого населення, сприяючи таким чином збереженню і підвищенню якості робочої сили, 

стимулюванню сукупного попиту й економічного зростання в Україні. Також вкрай актуальним є формування ефективних 

регіональних механізмів фінансування розвитку людського капіталу. 
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ІМПЕРАТИВИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ІТ КОРПОРАЦІЙ У 

СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 

 

На сьогодні провідні ІТ корпорації змінюють структуру та природу світової економіки та життя сучасного 

суспільства. Штучний інтелект, електронна комерція, послуги для бізнесу і захист даних – лише найважливіші з тенденцій, 

що впливають на розвиток сучасних корпорацій. При тому всі вони, щоб залишатися серед лідерів глобального бізнесу 

ретельно слідкують за змінами зовнішнього середовища та намагаються успішно реалізувати власний інноваційний 

потенціал, що дозволяє швидко реагувати на зміни у структурі споживчого попиту, на високому рівні забезпечувати сервіс 

власних продуктів та підтримувати власні лідируючі позиції (табл. 1).  

Таблиця 1 

Інституціональні прояви діяльності корпорацій у світовій економіці* 

Сфера Ознаки сучасних корпорацій як інститутів 

Трудові 

ресурси 

Абсолютна більшість працівників, зайнятих у промисловості та секторі послуг, будуть 

користуватися автоматизованою допомогою для виконання власних функцій; активне використання 

функціоналу сервісів та поява у них різноманітних функцій зменшує перелік виконаних робіт та їх 

обсяги. 

http://www.treasury.gov.ua/
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Роздрібна 

торгівля 

Значна кількість роздрібних торгівельних мереж змушена буде скоротити власні масштаби 

внаслідок нерівної конкурентної боротьби з сервісами он-лайн покупок, насамперед дрібні компанії.  

Важливу роль відіграють розвиток інструментів для бізнесу та питання створення платформи для 

зв’язку компаній з клієнтами з метою зростання обсягів он-лайн продажів. 

Інформація 

Абсолютна більшість великих корпорацій вважають себе компаніями, вартість яких заснована на 

інформаційних активах. Інформація є джерелом додаткових конкурентних переваг, що дозволяє 

швидко приймати рішення, автоматизувати бізнес-процеси і, відповідно, знизити навантаження на 

персонал.  

Операційні 

моделі 

Сучасні корпорації успішно застосовують та використовують для власного швидкого розвитку 

повністю функціональні операційні моделі у цифровому просторі. Розвиток технологій штучного 

інтелекту є головною запорукою успіху у міжнародному бізнесі.  На цій основі величезна кількість 

компаній по всьому світу створюють власні рішення, що швидко реалізуються у сферах маркетингу, 

клієнтського обслуговування, технічної підтримки тощо.   

Лідерство 

Запорукою лідерства на міжнародних ринках для більшості корпорацій є використання проявів та 

наслідків цифрової трансформації – насамперед, використання сучасних технологій для зростання 

продуктивності та вартості компанії в сучасному світі. Серед найважливіших ефектів – скорочення 

витрат, зростання якості послуг та продуктів і зростання продуктивності. 

Примітка:  складено автором 

Цифрова трансформація на сьогодні формує у великих корпорацій, зокрема в інформаційному секторі як локомотив 

розвитку світової економіки, нові інституційні ознаки. Тобто мова йде про чергову хвилю впровадження інновацій, що 

створило чудові умови для розвитку технологій. Як і раніше, ІТ-технології дають приріст продуктивності праці, можливість 

менше витрачати та більше заробляти. Але серед нових інституційних ознак варто виокремити наступні: 

 інновації стають самостійним джерелом доданої вартості, а частка виробництва та інших традиційних сфер 

зменшується; 

 інформація та її обробка відіграє ключову роль, відбувається бурхливий розвиток ринку інформації, а товари все 

частіше не мають матеріальної оболонки; 

 нові очікування споживачів змушують виробників товарів та послуг підлаштовувати під мінливі запити 

практично все – від продукту до способів доставки, це змушує компанії створювати технологічні платформи, які об’єднують 

попит і пропозицію, виробництво і розробки, продажі та маркетинг; ключовим моментом в даному випадку є не лише 

впровадження технологій, а розуміння корпораціями необхідності переглядати власне ставлення до того, як вони працюють. 

Сучасні провідні корпорації, насамперед ІТ-сектору, інформаційно-комунікаційні технології змінюють моделі 

комунікації між людьми, а також між людьми та організаціями (органами влади, малим і великим бізнесом, роздрібною 

торгівлею, організаціями соціального профілю). Встановлювати і підтримувати контакти стає все простіше, можливо 

миттєво взаємодіяти один з одним на будь-якій відстані. Поширення цифрових технологій відбувається стрімко, причому 

більш рівномірно, ніж розподіл доходів. Індивіди отримують інструменти для безпосередньої взаємодії, минаючи 

посередників. Міграція online відбувається в сферах, які раніше були доступні тільки off-line, наприклад, державні послуги 

та освіта. Суспільство у всьому стає залежним від смарт-пристроїв, таких як мобільні телефони і планшетні комп'ютери. З їх 

допомогою можна виконати безліч завдань в будь-якому місці і в будь-який час – від спілкування, покупки в магазині, розваг 

та перевірки пошти – до банківських розрахунків, освіти і GPS-навігації. 

Відбувається еволюція поведінки самих користувачів: так, 10 років тому «Facebook» розкрив профілі людей, 

змінивши їх життя. Потім «Instagram» і «Twitter» закликали ділитися інформацією про себе щомиті. Сьогодні панівною стала 

ера трекінгу: ми сповіщаємо суспільство, у скільки прокинулися, скільки пройшли, як погуляли з собакою і т.п. Практично 

весь вільний час споживачі проводять з гаджетами. 

Під тиском швидкості розвитку інновацій корпорації змушені змінювати існуючі бізнес-моделі, виробляти нові 

підходи до продуктів і послуг. Інноваційні технології істотно змінюють звичні дії в самих різних сферах, від промислового 

виробництва до організації побуту, захоплюють споживачів швидкими темпами. Під тиском швидкості розвитку інновацій 

компанії змушені змінювати існуючі бізнес-моделі, виробляти нові підходи до продуктів і послуг, процесів і підтримки 

бізнес-операцій. Швидкість виведення нових продуктів на ринок постійно збільшується. Бізнесу доводиться оперувати в 

умовах невизначеності і постійних змін. Розвиваються нові бізнес-моделі, засновані на принципах «економіки спільного 

споживання» і електронних платформах. На шляху трансформації бізнесу варто відзначити серед бар'єрів: недолік 

компетенцій, негнучкі структури управління, невизначеність тощо. Багато компаній не встигають адаптуватися до змін і 

змушені залишати ринок. Тиск з боку споживчого попиту, швидкий розвиток і поширення технологій підвищили значимість 

і складність інноваційного процесу в компаніях, зробивши його більш дорогим і ризикованим.  

Таким чином, використання цифрових технологій на всіх етапах виробничо-збутової діяльності сучасних корпорацій 

стало ключовим форматом ще й у взаємодії з клієнтами. Вміння віднайти та правильно використати цінну інформацію з 

отриманих даних дозволяє сучасним корпораціям краще розуміти потреби, виявляти запити споживачів та ефективно 

реалізовувати всі можливі конкурентні переваги. Адже аналізуючи величезні масиви даних, компанії можуть виявити суттєві 

недоліки у внутрішніх процесах, віднайти розуміння того, як покращити якість продуктів та послуг, змінити асортимент, а 

також спрогнозувати варіанти подальшого розвитку, тенденції попиту, пропозиції та ціноутворення. В цілому можемо 

підсумувати ключові зміни, викликані зміною інформаційно-інституційного середовища діяльності корпорацій (табл. 2). 

Таблиця 2 

Прояви інституціоналізації сучасних корпорацій* 

Інститут Прояви 

Корпорації  52% компаній з Fortune-500 з 2000 р. поглинені або збанкрутували; 

 тривалість життя великих компаній уже скоротилася в 1,5 рази; 
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 діяльність 1/3 компаній з топ-20 буде підірвана новими технологічними платформами. 

Персонал та 

зайнятість  
 компанії, орієнтовані на зростання, прагнуть створити можливості для навчання свого персоналу; 

 знання і вміння, які були важливі 10 років тому, морально застаріли по відношенню до тенденцій 

нової моделі світу; 

 60% нових вакансій на ринку вимагають 

навичок, які є тільки у 20% населення. 

Поширення 

інформації 
 одним з найважливіших каналів просування інформації стають лідери в соціальних мережах – 60% 

споживачів прислухаються до рекомендацій; 

 10 років тому ЗМІ для поширення новин потрібний був день або більше; сьогодні досить одного 

«кліка» мишкою; 

 інтернет досяг масового споживання всього за 7 років, в той час як на те, щоб телефон і радіо стали 

звичними для чверті населення США, було потрібно більше 30 років. 

Комунікації  в більшості розвинених країн близько 40 % щоденних комунікацій відбувається через цифрові 

пристрої; 

 майже 80% споживачів по всьому світу мають смартфони; 

 активно розвивається можливість робити покупки в різних режимах: в торговій точці, через 

мобільний телефон, через комп'ютер з можливістю безшовного переходу; 

 використання розумних чат-ботів для спілкування з покупцями; 

 підключення віртуальної або доповненої реальності для походу по магазину. 

Примітка:  складено автором за [1, 2] 

Таким чином, запорукою цифрової трансформації став той факт, що людині і будь-якому бізнесу стали доступні 

технології та комп’ютерні потужності, що раніше здавалися недосяжними. На сьогодні саме технології надають будь-якій 

компанії можливість змінити власну бізнес-модель таким чином, щоб диференціюватися від світового ринку. 

 
Список використаних джерел: 

1. IT тренди 2017 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://biz.nv.ua/ukr/experts/roshtupkin/it-trendi-2017-roku-

772751.html. 

2. Бурлуцький А. Цифрова трансформація: які двері вона відкриває для компаній [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://mind.ua/openmind/20185944-cifrova-transformaciya-yaki-dveri-vona-vidkrivae-dlya-kompanij. 

 

 

УДК 330.101.542 

 

Саленко Андрій Сергійович, головний державний ревізор-інспектор відділу планування контрольно-

перевірочної роботи, управління контрольно-перевірочної роботи фізичних осіб  

(Головне управління Державної фіскальної служби у м. Києві, м. Київ, Україна), аспірант  

(Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна) 
 

ФОРМИ ТА ЗАХОДИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 

Підприємництво, як одна із конкретних форм прояву суспільних відносин, не тільки сприяє підвищенню 

матеріального і духовного потенціалу суспільства і створює сприятливий грунт для практичної реалізації здібностей і 

талантів кожного громадянина, але й веде до єднання нації, збереження її національного духу і національної гордості. 

 Форми державної підтримки малого підприємництва можна класифікувати таким чином  за характером впливу 

держави на діяльність малих підприємств, в залежності від якого виділяють два види цього впливу: прямий і непрямий. До 

прямого впливу можна віднести, наприклад, безпосереднє введення податкових пільг для малих фірм, виділення бюджетних 

коштів для пільгового фінансування їх перспективних інвестиційних проектів, надання у безоплатне користування або 

оренду малим підприємствам державного майна тощо. 

Непряма підтримка малих підприємств здійснюється державою опосередковано, тобто через стимулювання великих і 

середніх корпорацій, банків, страхових компаній, громадських організацій, а також залучення елементів інфраструктури 

малого бізнесу, які забезпечують загальні умови його розвитку (навчальних центрів, бізнес-інкубаторів, технопарків, 

лізингових, консалтингових, аудиторських, юридичних фірм). До непрямого виду можуть віднестися такі форми підтримки, 

як виділення субвенцій і дотацій регіонам регіонам і муніципальним утворенням у якості преміювання за високий рівень 

розвитку малого підприємництва. Приклад непрямої форми - широко застосовуване у США надання крупним корпораціям 

державного замовлення за умови розміщення ними на малих підприємствах замовлень на виробництво встановленого 

відсотка комплектуючих. 

Друге класифікаційне обґрунтування - функціональний напрям державної підтримки. Тут можна виділити три види 

підтримки: організаційно-структурну, фінансово-податкову і майнову. Перший із перерахованих видів підтримки охоплює 

форми, зв'язані з регламентуванням діяльності малих підприємств, а також із створенням  різних структур, що надають 

послуги малому бізнесу. До них відносяться, наприклад, спрощена реєстрація суб'єктів малого підприємництва, надання 

маркетингової інформації на пільгових засадах, проведення консалтингу і аудиту. До фінансово-податкового виду підтримки 

відносяться різні форми прямого і непрямого фінансування малого бізнесу і застосування податкових важелів для 

стимулювання його розвитку. В цю групу входять надання податкових і митних пільг, стимулювання банків і страхових 

компаній до кредитування або страхування малих підприємств; фінансові і податкові форми державної підтримки малого 

підприємництва. 

https://biz.nv.ua/ukr/experts/roshtupkin/it-trendi-2017-roku-772751.html
https://biz.nv.ua/ukr/experts/roshtupkin/it-trendi-2017-roku-772751.html
https://mind.ua/author/489-andrij-burluckij
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Майновий вид підтримки малого бізнесу передбачає активне залучення в цей процес державної і муніципальної 

власності (до того ж не лише матеріальної, але й інтелектуальної); наприклад, впровадження на малих підприємствах нових 

технологій, проведення лізингових операцій, застосування гарантійних механізмів із використанням державного майна. 

Комбінування першої і другої класифікацій дає змогу виділити шість конкретних груп, які об'єднують форми 

державної підтримки малих підприємств. 

Держава намагається підтримати малий бізнес. Так, у жовтні 2000 р. був прийнятий Закон України “Про державну 

підтримку малого підприємництва”, а також утворений Державний фонд підтримки малого підприємництва. Основними 

задачами Фонду є фінансове забезпечення державної політики в галузі підтримки малого підприємництва і створення 

ефективно діючого фінансового механізму для реалізації державної програми, участь у фінансуванні регіональних програм, а 

також проектів і заходів, направлених на підтримку і розвиток малого підприємництва. 

Мінекономрозвитку координує виконання цілої низки Програм, що спрямовані на розвиток підприємництва: 

‒ EU4Business; 

‒ Програми ЄС підтримки приватного сектору в Україні – EU SURE (EU Support to Ukraine to Re-launch the Economy); 

‒ Програма наукових досліджень та навчання Європейського співтовариства з атомної енергії Горизонт 2020 (2014-

2018); 

‒ Програма ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014-2020)"; 

‒ Програма для управлінських кадрів сфери підприємництва України (Fit for partnership with Germany); 

‒ Unlimit Ukraine by EBA - Програма розвитку та підтримки малого українського бізнесу; 

‒ Підтримка малого і середнього підприємництва на міжнародному рівні (міжнародні кредитні лінії); 

‒ Банківські продукти та програми допомоги малому і середньому підприємництву; 

‒ Підтримка малого і середнього підприємництва на регіональному рівні; 

‒ Підтримка малого і середнього підприємництва на державному рівні. 

 Отже, діяльність суб'єктів малого підприємництва у багатьох випадках залежить від дій державних органів 

виконавчої влади. Без спеціальних заходів державної підтримки розвиток малого підприємництва неможливий. Проте 

державна підтримка малого підприємництва стримується макроекономічними умовами. 

До головних проблем, які стримують розвиток малого бізнесу, можна віднести недосконалість системи 

оподаткування, нестабільність бюджетного фінансування державної і регіональних програм підтримки бізнесу. 

Невиконання планів фінансування національної програми сприяння розвитку малого підприємництва, очевидно, 

пов'язане з тим, що органи виконавчої влади, які, на жаль, змінюються надзвичайно часто, розгляд-дають цю статтю 

бюджету за залишковим принципом. Тому орієнтація наших підприємців і малий бізнес на велику роботу: нарощування 

обсягів виробництва, укладання контрактів, розширення ринків збуту вітчизняної продукції без допомоги в цьому напрямку, 

перш за все держави і регіональних органів влади марна справа. 

Серед органів державного управління, що останнім часом активно працювали над питаннями підтримки малого та 

середнього бізнесу та приймали відповідні документи необхідно виділити наступні: 

‒  Міністерство аграрної політики та продовольства України (Бюджетна дотація для розвитку сільськогосподарських 

товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції, часткова компенсація вартості с/г техніки 

та обладнання, державна підтримка фермерських господарств, регіональні програми розвитку АПК); 

‒ Державна служба зайнятості (започаткування власного бізнесу за сприяння державної служби зайнятості, державне 

агентство з енергоефективності та енергозбереження України, податкові та митні пільги, отримання “зеленого тарифу”; 

‒  Антимонопольний комітет України (державна допомога суб’єктам господарювання, портал державної допомоги).   
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РІВНЕНСЬКИЙ МАГІСТРАТ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  

ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ (1921-1939 РР.) 
 

На сучасному етапі запровадження адміністративно-територіальної реформи в Україні та створення нових об’єднаних 

територіальних громад (ОТГ), як дієвої моделі місцевого самоврядування, вкрай важливим фактором є врахування власних 

історичних традицій та специфіку етно-національної взаємодії мешканців окремих регіонів держави. 

Вивчення міського самоврядування Другої Речі Посполитої , на прикладі магістрату м. Рівне в 1919-1939 рр. має свою 

специфіку, оскільки на його функціонування мала потужний вплив як національна державна національна політика, так і 

міжнаціональні взаємовідносини  в регіоні. В умовах, коли західноукраїнські міста і містечка у своїй переважній більшості 

мали домінуюче єврейське населення, польська влада єдино правильним рішенням обрала проведення політики їх 

полонізації. Важливими факторами функціонування місцевого самоврядування були політичне та соціально-економічне 

становище регіону. 

Магістрат, як орган місцевого самоврядування був створюй у Рівному 27 червня 1919 р. на підставі розпорядження 

Генерального комісара Східних земель «Про тимчасовий міський устрій». Згідно з цим розпорядженням до штату магістрату 

увійшли бургомістр, заступник та лавник. 19 серпня 1919 р. посаду першого рівненського бургомістра отримав Ян 

Балінський. На початковому етапі своєї діяльності магістрат складався з двох відділів: військово-паспортного бюро та 

технічного відділу. Згодом до структури магістрату увійшло вісім відділів: президіальний,  податковий, бюджетний, 
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господарський, технічний, санітарний, громадської опіки, адміністративно-військовий. Окремий відділ займався справами 

міської електростанції. 

Відповідно до кількості мешканців міста була визначена і кількість членів міської ради, їх було 4о. Станом на кінець 

30-х років до складу міської ради входило 15 осіб з вищою освітою, 11 з середньою, дев’ять з початковою, серед яких було 

три адвокати, три інженери, один лікар, шість купців, троє осіб задіяних у сільському господарстві. Штат самого 

рівненського магістрату складався з 154-х осіб, що більше ніж на 50% перевищувало кількість передбачену статутом. Тому 

місцевій владі постійно доводилося аргументи вищим інстанціям потребу в такій кількості працівників. 

В умовах політичної нестабільності на Східних землях, уряд Польщі відмовився від проведення чергових 

муніципальних виборів, котрі мали відбутися в 1922 р. Закон, прийнятий Сеймом, продовжував повноваження органів 

самоврядування в зазначеному регіоні на невизначений термін. Як і для усіх міст Волині і Полісся, для Рівного члени 

магістрату не обиралися, а призначалися в ручному режимі спочатку окружним комісаром, згодом – воєводою. У цей час 

роботу магістратів контролювали та координували Міські громадсько-господарчі комітети, створені відповідно до інструкції 

воєводського управління від 21 травня 1921 р.  

Перші вибори в Рівненську міську раду відбулися у другій половині 1927 р. А у грудні того ж року члени ради обрали 

бургомістра, заступника та лавника. Проведення відносно вільних виборів до муніципальних органів стало одним з найбільш 

значимих кроків у рамках політики державної асиміляції. Однак більшість місць в міському самоврядуванні вибори 

принесли євреям, які продемонстрували злагоджену організацію передвиборчої кампанії. Для поляків вибори були не надто 

вдалими, це пояснювалося їхньою пасивністю у передвиборчому процесі та настороженість до поляків представників інших 

національних груп міста. 

Зауважимо, що згідно з переписом 1931 р. населення Рівного становило 40 тисяч 647 осіб. З них євреїв 23 500, поляків 

- 12 тис., українців – 3 500 тис., росіян близько 3 тис. та 500 чехів. 

Починаючи з 1930-х років місцеве самоврядування опинилося під жорстким контролем органів державної влади. 

Через застосування різного роду маніпуляцій та фальсифікацій на виборах, поляки зайняли домінуюче положення в міській 

раді, натомість частка представників національних меншин різко скоротилася.  Міська рада стала інструментом політики 

полонізації, опікуючись переважно польською освітою, культурою, підтримуючи польські виробничі та торгові 

підприємства, заохочуючи міську колонізацію з етнічних польських земель. В Рівному останнє твердження легко 

простежується на прикладі забудови передмістя Грабник, де земельні ділянки отримали польські вчителі, та представник 

місцевих органів влади, перетворивши передмістя на респектабельний мікрорайон, що разюче дисонував з іншими 

передмістями де проживало переважно українське населення. 

У функціональні обов’язки магістрату входило складання бюджету міста, оподаткування населення, контроль за 

санітарним станом та благоустроєм міста, будівництво та утримання вулиць, доріг, мостів, водопроводу, каналізації, 

електромереж,  будівництво закладів охорони здоров’я, шкіл, розвиток торгівлі, промисловості, охорона правопорядку та 

громадської безпеки.  

Як і в більшості міст Волинського воєводства, до середини 20-х років ситуація міського самоврядування в Рівному 

була вкрай складною. Основним джерелом надходження до бюджету були податки. Проте, податкові надходження зі сфер 

виробництва та торгівлі, що зазнали збитків за час війни, були мінімальними. Малочисельні підприємства, розташовані на 

території Рівного, також були слабким джерелом формування місцевого бюджету, а надходження зі сторони держави мали 

спорадичний і дріб’язковий характер. У цей період міський бюджет потерпав від постійного дефіциту коштів, частина з 

надходжень витрачалася на адміністративні витрати при мінімальних витратах на потреби міста і врегулювання найбільш 

гострих проблем. У другій половині 20-х-початку 30-х років на фоні щорічного збільшення платників податку з числа 

торгівельних та приватних виробничих підприємств, землевласників магістрат Рівного почав повною мірою виконувати свої 

функції, а також приступив до вирішення ключових проблем міста.  

Наявність залізничної станції у Рівному сприяла розвитку міста як торгівельно-фінансового центру Волинського 

воєводства, що певним чином відображалося на характері зайнятості містян. Станом на 1937 р. промислами і ремеслом були 

зайняті 13 962 особи, у торгівлі та сфері обслуговування працювали 11 386 осіб, в галузі комунікацій та транспорті – 2 913 

осіб, сільським господарством займалася 971 особа. 

У Рівному працював пивзавод та фабрика дріжджів, п’ять млинів, дві олійні, дві рафінарні, два тартаки, одна 

хмелярні. У місті здійснювало виробництво п’ять цегельних заводів, чотири ткацькі підприємства та три фабрики з 

виготовлення свічок. Швидкими темпами збільшувалась кількість дрібних підприємств. Щороку місто продавало близько 2.5 

тисяч промислових і торгівельних свідоцтв. 

Витрати з бюджету міста значною мірою ішли  на утримання дев’яти загальноосвітніх шкіл, школи для 

неповносправних дітей. На їх потреби місто збудувало два приміщення, сім приміщень винаймалося. З міського бюджету 

фінансувалися витрати на матеріальне забезпечення шкіл, електроенергію та опалення. Також три приватні школи, наявні в 

Рівному, отримували субвенції з міського бюджету.  

У 30-х роках до власності міста належали міська електростанція, бійня та водопровід, які перебували у стадії 

будівництва. Саме на будівництво цих об’єктів місто взяло кредит у сумі 1 743 200 злотих. За бездіяльності місцевої влади 

значна частина цих коштів була втрачена через інфляцію, що почалася на початку 30-х років і була результатом світової 

фінансової кризи. Обслуговування заборгованості стало не підйомною ношею для скромного бюджету муніципальної влади. 

І наприкінці 1930-х років її фінансовий стан був визнаний загрозливим. 

Важливим об’єктом, що будувався і був зданий в експлуатацію швидкими темпами  став водогін. До 1935 р. було 

прокладено 1148.58 погонних метрів, а 255 міських будівель були забезпечені водою. Окрім водогону коштами міста було 

збудовано 12 криниць. Таким чином місто отримало нове джерело прибутків з продажу води.  

З 1934 р. ще одним джерелом поповнення міського бюджету стала електростанція. Лише 1937 р. завдяки їй міський 

бюджет збагатився на 231 688 злотих.  

Проте зусилля міської влади мали досить скромний результат на фоні значних потреб. Рівень благоустрою та санітарії 

залишався низьким. Однією з основних проблем міста залишався стан вулиць. Попри те, що з ініціативи магістрату станом 
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на 1935 р. було покладено бруківку на 27 700-х км вулиць Рівного, а 1936 р. з міського бюджету виділено 159 тис. злотих на 

ремонт доріг, вирішення цього питання стояло вкрай гостро. Під час негоди навіть упорядкованими вулицями важко було 

прийти. Місцеві жителі не дбали про санітарний стан вулиць на яких мешкали. Навіть на центральних вулицях міста купи 

сміття були звичним явищем. Значна відсталість у галузі комунального господарства відображалася на можливості містян 

користуватися зручностями, які давно стали нормою для жителів європейських міст. 

Тож діяльність органів місцевого самоврядування впродовж міжвоєнного двадцятиліття можна охарактеризувати 

наступним чином: 

- за допомогою адміністративного тиску та фальсифікацій влада забезпечила полякам домінуючу позицію в міському 

самоврядуванні, підтвердженням цього є бургомістри Рівного Ян Балінський, Сергій Матусевич, Ян Лісаковський, Адам 

Осташевський, Кароль Балінський, Володимир Арцимович, Володимир Боярський, Томаш Цалун, Людвик Ржешовський, 

Станіслав Волк. 

- на середину-другу половину 30-х років органи місцевого самоврядування втратили будь-яку самостійність, 

перетворившись на виконавчий орган державної адміністрації; 

- джерела надходжень муніципальних органів були вкрай обмежені, така ситуація не сприяла успішному розвитку 

міст, зусилля міського самоврядування принесли обмежений результат на фоні значних потреб.  

- основною причиною низької результативності діяльності міських органів самоврядування було їх критичне 

фінансове становище впродовж всього міжвоєнного періоду, скорочення джерел фінансових надходжень муніципальних 

органів на користь державного бюджету та професійні якості службовців магістрату та міської ради. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
 

Починаючи з 1990-го року в Україні було розпочато розбудову багатоукладної змішаної економіки, яка базується на 

різних формах власності і господарювання. Але ефективність її значною мірою залежить від співвідношення ринкового і 

неринкового секторів та їх взаємодії. Як свідчить світовий досвід, ринковий сектор повинен бути переважаючим, у ньому 

має працювати більшість активного населення. Своєю динамічністю і високою ефективністю він активно впливає на 

неринковий сектор, забезпечуючи загальний високий рівень розвитку економіки. Це дає підстави говорити, що така 

економіка є ринковою, головною ланкою якої виступають підприємства, а особливо сільськогосподарські [1, ст. 47]. 

Специфічні особливості сільського господарства накладають свій відбиток на діяльність організаційних форм 

господарювання в цій галузі. Основним видом діяльності аграрного підприємства є виробництво та переробка 

сільськогосподарської продукції. 

З 2014 року в Україні розпочався процес децентралізації – передачі повноважень та фінансів від державної влади до 

органів місцевого самоврядування, адже кожен мешканець села чи міста має право на якісні умови для життя та розвитку 

інфраструктури, які одночасно відповідали би задачам сталого розвитку країни. Населення може впливати на якість цих 

послуг лише тоді, коли відповідальні за їх надання знаходяться близько. Найближчою до населення владою є органи 

місцевого самоврядування: сільські, селищні міські ради та їхні виконкоми. Отже саме вони повинні мати широкі 

повноваження і достатньо коштів, щоб бути спроможними вирішувати усі місцеві питання і нести за це відповідальність [2].  

Одним із основних завдань реформи децентралізації є посилення ролі територіальних громад із наданням їм права 

самим розпоряджатися землями, котрі перебувають як у межах населених пунктів, так і поза ними. Питання децентралізації 

повноважень знайшло відображення в Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації 

влади в Україні, схваленій Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 333-р від 1 квітня 2014 року [3]. У ній 

зазначається, що однією з нагальних проблем розвитку місцевого самоврядування є подолання його відстороненості від 

вирішення питань у сфері земельних відносин. Для її розв’язання пропонується надання органам місцевого самоврядування 

базового рівня повноважень у вирішенні питань забудови (відведення земельних ділянок, надання дозволів на будівництво, 

прийняття в експлуатацію будівель), визначення матеріальною основою місцевого самоврядування майна, зокрема землі, що 

перебуває у власності територіальних громад сіл, селищ, міст (комунальній власності), та належної бази оподаткування, а 

також надання територіальним громадам права розпоряджатися земельними ресурсами в межах своєї території, об’єднувати 

своє майно та ресурси в рамках співробітництва територіальних громад для виконання спільних програм та ефективнішого 

надання публічних послуг населенню суміжних територіальних громад [5].  
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Україна завжди розглядалась, як територія великих сільськогосподарських можливостей, незважаючи на те, у складі 

яких імперій вона перебувала. Під кінець існування СССР, попри досить високий рівень індустріалізації Україну називали не 

інакше, як житниця Радянського Союзу. 

Українські селяни завжди були головним донором для міст, які розширювались особливо активно в другій половині 

20-го сторіччя. Попри високу зайнятість у колгоспному сільськогосподарському виробництві, урбанізація у ті часи була 

досить швидкою, але з початку 90-тих років минулого століття вона по суті припинилась. Україна попала у затяжну 

економічну кризу, міста втратили значну частину традиційної економіки і їх потреби у нових робочих руках різко знизились. 

В цій ситуації на державному рівні було прийнято Закон України «Про пріоритетність соціального розвитку села та 

агропромислового комплексу в народному господарстві» (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1990, № 45, ст.602) [8], але 

це не призвело до вагомих позитивних зрушень. Основна причина належить «диспаритету» цін на промислові та 

сільськогосподарські товари, що призвело до слабкої фінансової підтримки сільськогосподарських виробників з боку 

держави [7]. 

Як пояснення, що саме це є причинами, приводили приклади про величезний рівень державних субсидій для 

сільського господарства у країнах ЄС, що з одного боку це було дієво, але з іншого досить великі субсидії сільському 

господарству в країнах ЄС не привели до стабільного розвитку сільських територій, зупиненню їх вимирання. Дослідження, 

проведені у країнах Європи в останні роки та бажання урядів вирішити проблему розвитку усієї своєї території, а не тільки 

великих міст, привели до зміни підходів до сільського розвитку. Якщо об’єктом старої політики було вирівнювання, доходи 

та конкурентоспроможність фермерських господарств, то нова політика зосереджувалась на конкурентоспроможності 

сільських територій, розвитку місцевих ініціатив, використані ресурсів, які раніше не використовувались. 

Значною частиною матеріальної бази громади є саме земельні ресурси, [4] і вони не повинні обмежуватися 

населеними пунктами. Сільські, селищні та міські ради повинні розпоряджатися землями, розташованими за межами 

населених пунктів. Важливість використання земельних угідь аграрних підприємств полягає в тому, що децентралізація та 

утворення об’єднаних територіальних громад (ОТГ) найперше стосується сільських, селищних та міських, міст районного 

значення громад. В наслідок утворення ОТГ, земельні угіддя аграрних підприємств вперше мають можливості конвергенції з 

міськими територіями, адже в Україні створюватимуться громади де є сільські та міські поселення і де міста матимуть 

безпосередній вплив на сільські території. Сільські ОТГ, які створюються навколо сіл, отримують повноваження, які раніше 

не були властиві для сільрад, та ресурси в обсягах, які є досить великими, що сприятиме їх прискореному зростанню, якщо 

вони будуть використані з найбільшою ефективністю [6]. 

Основними напрямами діяльності у децентралізації земельних угідь аграрних підприємств визначено: 

- скоординована політика щодо просторового розвитку сільських територій, а разом і з ними земельних угідь аграрних 

підприємств на основі територіально-орієнтованого підходу з урахуванням стандартів ЄС та країн-членів ОЕСР;  

- ефективне управління для забезпечення довго- та середньострокового планування розвитку територій та громад, 

децентралізація влади, розвиток ефективної системи місцевого самоврядування, затвердження базових соціальних 

стандартів;  

- сильні інституції для проведення системної просвітницької, методологічної та роз’яснюваної роботи щодо 

децентралізації влади в Україні, розвиток мережі організацій, механізмів та інструментів, що сприяють ефективній роботі 

приватних та державних структур в сільській місцевості, максимальний розвиток електронних сервісів для інституцій та 

населення сільської місцевості; 

- диверсифікація сільської економіки та організація виробництва за європейськими принципами фермерських 

господарств сімейного типу, малих сільськогосподарських підприємств та особистих селянських господарств, що базуються 

на приватній власності, як основи аграрного устрою України, сприяння розвитку кооперативних моделей та інших сучасних 

форм організації виробництва, підтримка локальних виробників, сприяння розширенню спектру виробничої продукції і 

збільшення видів представлених послуг; 

- розвиток інфраструктури. Передбачуване, доступне та стабільне фінансування проектів в цьому плані більш широке 

використання партнерських відносин між державним, приватним та громадським секторами, планова, системна та якісна 

підготовка проектів розвитку; 

- соціально-відповідальний бізнес щодо заохочення та створення механізмів для підвищення соціальної та 

корпоративної культури, відповідальності бізнесу; 

- чесна конкуренція – доступ виробників до фінансових та природних ресурсів; 

- підтримка місцевої ініціативи – орієнтація громадян в сілкій місцевості на дострокове використання потенціалу 

територій [6]. 

Висновки. Дієва децентралізація - це не передавання повноважень від одного органу, керівник якого призначається у 

Києві, до іншого органу з таким же керівництвом. Децентралізація має на меті створення такого механізму державного 

устрою, який дозволяв би вирішувати усі важливі питання на місцях за активної участі жителів без зайвого втручання 

органів виконавчої вертикалі. Міські об’єднані територіальні громади, завдяки поєднанню міських та сільських територій, 

поширюють позитивний вплив міст на суміжні сільські території і вносять у ці території більш новітні підходи щодо 

розвитку. Плануючи власний розвиток, такі громади неминуче стикаються із питанням розвитку сільських територій і 

починають застосовувати до такого розвитку підходи, які широко впроваджуються зараз в країнах Європейського Союзу на 

рівні політики ЄС і на рівні національної політики. 

Аграрним підприємствам в умовах децентралізації неминуче лежить шлях до якісних позитивних перетворень у 

раціональному використанні земельних угідь за для дотримання такої нової політики як: підвищення 

конкурентоспроможності сільських територій; розвитку місцевих ініціатив, використанню ресурсів, які раніше не 

використовувались; інноваційний розвиток підприємництва. 

 
Список використаних джерел: 

1. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств: [Підручник. — 2-ге вид., доп. і перероблене] / В. Г. Андрійчук. — К.: КНЕУ, 



178 

2002. — 624 с. 

2. Державний сайт України. Децентралізація дає можливості. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

https://decentralization.gov.ua/about  

3. Кабінет Міністрів України, Розпорядження, «Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні» від 1 квітня 2014 року № 333-р [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80 

4. Біленко С. Б. Децентралізація: земельні аспекти. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://www.epravda.com.ua/columns/2014/12/12/512464/  

5. Управління земельними ресурсами в умовах децентралізації влади: стан, проблеми та перспективи їх вирішення: матеріали 

Всеукраїнської наук.-практ. студ. конф.,яка присвячена Дню землевпорядника та 15-річчю створення кафедри управління 

земельними ресурсами. – К.: МПБП «ГОРДОН», 2016. – 374 с. 

6. Офіційний сайт Національного університету біоресурсів і природокористування. Розвиток сільських територій в умовах 

децентралізації. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://nubip.edu.ua/node/22025  

7. Інститут громадянського суспільства. Нові підходи розвитку сільських територій в умовах децентралізації та змін у державній 

регіональній політиці. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.csi.org.ua/articles/novi-pidhody-rozvytku-silskyh-

terytorij-v-umovah-detsentralizatsiyi-ta-zmin-u-derzhavnij-regionalnij-politytsi/  

8. Україна. Закон Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/400-12  

 

 

 

УДК 35.071.6 

 

Сивий Руслан Петрович, директор Микитин Тарас Миронович, к.т.н., доцент (Рівненський 

відокремлений підрозділ «Центр розвитку місцевого самоврядування», м. Рівне, Україна) 

 

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 Аналіз наукових джерел свідчить, що від структури органу місцевого самоврядування залежать форми планування, 

розподіл робіт і способи їх координації [1],  можливість визначення внеску кожного функціонального підрозділу в процесі 

досягнення кінцевої мети розвитку [2].  Проектуючи орган місцевого самоврядування, розподіляють цілі і завдання між 

підрозділами, визначають адміністративно-правові відносини між ними, корпоративні зв’язки при вирішенні проблем, що 

виникають у процесі управління [3]. Універсальність системного підходу забезпечує необхідну різноманітність 

організаційних форм різних масштабів, складності і рівнів централізації [4]. Проведений аналіз дає підстави зробити 

висновок, що дослідження за розглянутою темою мають фрагментарний характер, а підходи до узагальнення організаційних 

структур органів місцевого самоврядування практично не вивчались. 

Закон України «Про місцеве самоврядування» (1997 року), заклав правові основи для визначення адміністративної 

структури органів місцевого самоврядування. Відповідно до частини 5 статті 10, «чисельність працівників органів місцевого 

самоврядування встановлюється відповідною радою у межах загальної чисельності, визначеної типовими штатами, 

затвердженими Кабінетом Міністрів України». 

Також було встановлено, що до виключної компетенції сільських, селищних та міських рад (як до представницьких 

органів місцевого самоврядування) віднесено: 

- «....визначення чисельності виконавчого комітету ради,затвердження персонального складу; внесення змін до складу 

виконавчого комітету та його розпуск (пункт 3 частини 1 статті 26); 

-«затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського голови структури виконавчих органів ради, загальної 

чисельності апарату ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, 

витрат на їх утримання» (пункт 5 частини 1 статті 26) 2. Потрібно зазначити, що дана норма має своє дзеркальне положення 

в частині, що регулює повноваження сільського, селижного та міського голови (пункт 6 частини 3 статті 423); 

- «сільська, селищна, міська рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між її виконавчим 

комітетом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами ради та сільським, селищним, міським головою в межах 

повноважень, наданих цим Законом виконавчим органам сільських, селищних, міських рад» (пункт 3 ст.52), таке рішення, 

буде впливати на організаційну структуру апарату та виконавчого комітету органу місцевого самоврядування; 

- «сільська, селищна, міська рада у межах затверджених нею структури і штатів може створювати відділи, управління 

та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів сільських, селищних, 

міських рад» (пунки 1 ст. 53). 

Однозначно, що формування організаційної структури та штатного розпису будь-якого органу місцевого 

самоврядування, є виключними повноваженнями та відповідальністю самого органу місцевого самоврядування (керівника та 

відповідної ради). Більше того організаційна структура та штатний розпис органу місцевого самоврядування є 

відзеркаленням повноважень та завдань, які реалізовує орган, при чому перш за все, йдеться не лише про перелік 

повноважень (як власних, так і делегованих), а про обсяг, який відповідна рада (та виконавчі органи) прийняли для 

реалізації. 

Перш ніж провести аналіз організаційних структур об’єднаних територіальних громад Рівненської області, розглянемо 

основні повноваження, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування». Згідно Закону [5] на органи місцевого 

самоврядування покладається такі сфери повноважень: загальні питання діяльності (ст. 26); соціально-економічний та 

культурний розвиток, планування та облік (ст. 27); бюджет фінанси і ціни (ст. 28); управління комунальною власністю (ст. 

29); житлово-комунальне господарство, побутове, торгівельне обслуговування, громадське харчування, транспорт і зв'язок 

https://decentralization.gov.ua/about
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80
http://www.epravda.com.ua/columns/2014/12/12/512464/
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http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/400-12
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(ст. 30); будівництво (ст..31); освіта, охорона здоров’я, фізкультура і спорт (ст. 32); земельні відносини та охорона 

навколишнього природного середовища (ст. 33); соціальний захист населення (ст. 34); зовнішньоекономічна діяльність (ст. 

36); оборона (ст. 36); питання адміністративно-територіального устрою, реєстрація місця проживання фізичних осіб (ст. 37); 

забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян (ст. 38); надання безоплатної 

первинної правової допомоги (ст.38). За кожною сферою повноважень закріплені відповідні завдання, який повинен 

виконувати орган місцевого самоврядування. 

 Станом на 01.01.2018р. в Україні налічувалось 665 об’єднаних територіальних громад, які створені у відпровідності 

до Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади [6], із яких 25 громад 

Рівненщини. Ці ОТГ вступили у 2018 р у прямі міжбюджетні відносини. Саме ці громади створили нові апарати управління, 

які почали виконувати повноваження, згідно чинного законодавства. Слід зазначити, що на сьогодні не визначено 

нормативів, щодо формування апарату, тому ОТГ розпочали цю роботу, як кажуть з коліс, зрозуміло базуючись на 

положеннях Закону «Про місцеве самоврядування». Слід зазначити, що всі громади експерти Групи фінансового 

моніторингу Центрального офісу реформ при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України  розділили на 4 групи у відповідності до чисельності населення: 

 Група 1 - ОТГ з чисельністю населення понад 15 тис. жителів; 

 Група 2 - ОТГ з чисельністю населення від 10 до 15 тис. жителів; 

 Група 3 - ОТГ з чисельністю населення від 5 до 10 тис. жителів; 

 Група 4 - ОТГ з чисельністю населення менше 5 тис. жителів. 

На Рівненщині маємо громади, які входять до 2-4 групи. У громадах області за підсумками 9 місяців 2018 року 

середній показник надходжень власних доходів на 1-го мешканця збільшився на 729,1грн (+60,6%) та склав 1933,3грн (у 

тому числі: по 18-ти ОТГ, утворених у 2015-2016 роках цей показник зріс на 25,1% та становить 1781,9грн, а пo 7-ми 

утворених у 2017 році –у 3,3рази і становить 2284,5грн). Щодо динаміки надходжень місцевих податків зборів за 9 місяців 

2018 року порівняно з 9 місяцями 2017 року, то найвищий темп зростання цих надходжень спостерігається по бюджету 

Тараканівської ОТГ – на 82,7%, найнижчий рівень –по Немовицькій ОТГ, де надходження зменшилися на 17,1%. Серед ОТГ 

області 22 громади отримують з державного бюджету базову дотацію, 2 перераховує реверсну дотацію. Найвищий рівень 

дотаційності у Локницькій громаді, у якої обсяг базової дотації у загальній сумі доходів становить 51,5%.  

Найбільша питома вага видатків на утримання апарату управління у власних ресурсах ОТГ (без урахування 

трансфертів) припадає на бюджет Боремельської ОТГ –44,4%, найменша –на бюджет Клеванської ОТГ –9,9% 

Нами проведено аналіз структури апаратів управління 12 ОТГ Рівненської області, їх основні характеристики 

приведено у табл.1. Для аналізу використовували штатний розпис та проводили інтерв’ю із керівництвом громади. Потрібно 

зазначити, що не у всіх громадах штати повністю заповнені, у силу різних причин. 

У структурі апаратів управління громадами є виконком, до якого входять голова, заступник, секретар та старости та 

відділи, кількість яких та їх структура обумовлені обсягом завдань. Найчастіше у структурі апарату управління маємо такі 

відділи 

- Відділ організаційної роботи, 

- Відділ бухгалтерського обліку та звітності, 

- Відділ економічного розвитку та бюджетування, 

- Відділ земельних відносин, 

- Відділ освіти, культури, та з питань сім’ї, молоді та спорту, 

- Центр надання адміністративних послуг. 

У громадах, чисельність яких менша 5 тис. мешканців функції відділів виконують окремі спеціалісти. Кількість 

спеціалістів, які працюють у відділах теж є різною, що обумовлено обсягами виконуваної роботи. Встановлення зв’язків між 

кількістю штатних одиниць та фінансовими результатами діяльності громади дало низькі показники (R
2 
=0,36). 

Питання оптимізації структури апарату управління громадами є новим і потребує ретельного аналізу та додаткового 

вивчення. Запропоновані показники, які вираховують ефективність роботи апарату управління громади, вказують лише на 

питому вагу видатків на його утримання у власних ресурсах, що зрозуміло є недостатнім критерієм. Більш того стартові 

позиції, зокрема наявність потужних підприємств на території громади, які є бюджетоутворюючими, вже самі створюють 

умови для комфортної роботи апарату управління громадою. Доцільно визначати ефективність роботи апарату управління 

ОТГ врахувавши динаміку росту фінансових показників діяльності громади. 

На сьогодні на Рівненщині створено тільки половину громад від запланованої кількості. Структура новостворених 

апаратів управління громадами, їх кількісний склад буде цікавим для тих, хто незабаром створить громаду. 
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Таблиця 1 

Основні характеристики територіальних громад та їх апарату управління  

 

№ Громада/ 

Показник 

Демидівська Немовицька Козинська Миляцька Острожецька Малолюба-

шанська 

Крупецька Бокіймівська Боремельська Бабинська Ярославицька  Підлозцівська 

1 Кількість 

населення, 

чол. 

11354 11198 7561 6372 5980 5785 5777 5610 3308 3301 2781 1889 

2 Площа, км2 278,4 278,1 181,4 426,4 139,1 414,4 180,1 193,3    103 54,7     106,3 63,4 

3 Власні до-

ходи на 1 

мешканця 

за 9 міся-ців 

2018р.* 

1904,1 958,2 1327,5 972,6 1437,3 2247,2 2939,1 1367,8 1471,8 1511,1 2441,8 2199,1 

4 Питома ва-

га видатків 

на утри-

мання апа-

рату уп-

равління у 

власних ре-

сурсах,% * 

28,5 37,2 43,8 39,2 34,1 30,4 28,3 32,9 44,4 40,7 32,6 39,1 

5 Кількість 

рад, що 

об’єднались 

8 3 6 4 6 3 4 5 3 2 2 2 

6 Склад ви-

конкому, 

чол. 

12 5 8 9 8 6 6 9 5 5 3 4 

7 Кількість 

відділів 

11 6 6 7 6 3 8 8 1 1 3 - 

8 Технічний 

персонал 

3 4,5 18 5 2 1,5 5 2,5 3 1,5 4 1 

9 Штатний 

розпис, 

посад 

75 36 54 35 43 26 69 39,5 27 25 26 14 

 

*- за даними https://decentralization.gov.ua/news/10138  
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ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ  БОРАТИНСЬКОЇ ОТГ 
 

Боратинська громада славиться своєю давньою історією, адже землі навколо міста завжди були привабливі для різних 

поколінь. Тут були чеські колонії та польські поселення, знаходилися стратегічні національні об’єкти та мешкали видатні 

жителі. Нашарування культур різних часів і народів вражає та надихає на нові звершення. 

Відповідно до ЗУ «Про добровільне об’єднання територіальних громад» Боратинська (села Боратин, Новостав, 

Рованці, Голишів), Баївська (села Баїв, Городище, Цеперів) та Промінська (села Промінь, Мстишин, Коршовець, Лучиці, 

Вербаїв) сільські ради об’єдналися у Боратинську об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром у селі 

Боратин. 29 жовтня 2017 року відбулися перші вибори голови і двадцяти шести депутатів [1]. 

Історична спадщина Боратина вражає своїм багатством та різноманітністю. Не дивно, адже береги р. Стир, яка омиває 

село, були місцем довготривалого проживання людей бронзового віку. На території населеного пункту знаходиться форт, 

який в роки Першої світової війни використовувався для оборони Луцька та єдиний з чотирьох оборонних фортів міста, який 

зберігся до наших днів. Краєзнавці стверджують, що під Боратинським фортом було підземелля, яке системою підземних 

ходів з’єднувалося із Луцьким замком Любарта. Із 1872 до 1947 р. на території сучасного Боратина проживали чехи-

колоністи і населений пункт мав назву Чеський Боратин. До сьогодні зберігся Свято-Хрестовоздвиженський храм (в 

минулому – євангелістсько-реформаторський молитовний будинок), побудований чеськими переселенцями у 1907 р. 

У наш час Боратин, без перебільшень – село-чемпіон. За версію Мінмолодьспорту його визнано найспортивнішим 

селом України, а тутешній спортивний комплекс – одним із найкращих сільських спорткомплексів у Європі. Село визнано 

найкращим «Спортивним селом 2018» за версією соціального проекту «Сільський ревізор».  

Адмінприміщення сільської ради схоже на офіс транснаціональної компанії і стало лауреатом Міжнародного конкурсу 

на кращу інвестицію у сфері будівництва по обидві сторони східного кордону Європейського Союзу «Дім 2009 – 

Кришталева цеглина».  

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини в селі Боратин Луцького району визнана найкращою у номінації 

«Служіння людям», а місцевий дошкільний навчальний заклад «Сонечко» – «Флагманом освіти і науки України». 

У Боратині розташовані потужні підприємства ТзОВ «Волиньфарм», ПП ВІО-Захід «Мясний Дар». 

Сільськогосподарське підприємство «Стир-Агро» водночас є своєрідним зоопарком, де можна побачити, до прикладу, 

страусів, лам, павлінів. 

Серед стратегічних цілей варто визначити наступні [2]: 

- підвищення економічної спроможності громади; 

- надання якісних послуг населенню та розбудова інфраструктури; 

- розвиток людського потенціалу. 

Радниками Волинського Центру розвитку місцевого самоврядування проведено аналіз виконання бюджетів 

об’єднаними громадами за результатами першого півріччя 2018 року. Боратинська громада за всіма показниками займає 

перше місце, наведено у таблиці 1-2. 

Таблиця 1 

Власні надходження об’єднаних територіальних громад Волині та витрати на управління  за січень-червень 2018 року 

№ ГРОМАДА 
Сума власних 

надходжень, грн. 

Сума власних доходів 

 на 1 жителя, грн. 

Питома вага на управління у 

власних доходах, % 

1. Боратинська  56 099 706 7 612 6,24 

2. Рівненська 17 777 760 3 130 12,98 

3. Княгининівська 19 520 596 2 506 28,67 

4. Смолигівська 4 736 496 2 477 22,01 

5. Вишнівська 14 633 745 2 242 17,02 

6. Зарічанська 10 030 825 2 308 15,41 

7. Городищенська  8 072 485 2 262 20,87 

8. Дубівська 7 562 421 2 080 24,07 

9 Промівська 6 455 293 2 000 30,38 

10 Жидичинська 7 206 425 1 895 21,35 

11 Головненська 2 665 860 427 36,38 

12 Велимченська 1 064 484 281 39,20 

 

Отже проаналізувавши вище наведені дані, першочерговим викликом ОТГ є забезпечення рівномірного розвитку всіх 

дванадцяти населених пунктів громади та згуртування місцевих жителів. 

На території громади (92 км2) проживає близько 9 тис. населення, є 5 шкіл, 3 дитячих садочка, 3 відділення зв’язку, 

амбулаторія, 9 фельдшерсько-акушерських пунктів, 4 клуба, 3 бібліотеки, потужний спортивний комплекс. Налічується 

більше 2 тис. особистих селянських господарств, близько 200 юридичних та більше 500 фізичних осіб-підприємців. 
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Таблиця 2 

Кількість юридичних та фізичних осіб-підприємців на території Боратинської громади 

 

Населений пункт 
Кількість юридичних осіб-

підприємців 

Кількість фізичних 

осіб-підприємців 

Рованці 72 200 

Боратин 40 111 

Городище 15 58 

Промінь 20 39 

Баїв 9 39 

Голишів 12 34 

Новостав 3 38 

Коршовець 8 24 

Вербаїв 3 20 

Мстишин 7 8 

Цеперів – 8 

Лучиці 2 5 

Всього: 191 584 

 

До загального фонду сільського бюджету у січні-липні 2018 року надійшло 69 437,5 тис.грн. власних доходів, що 

становить 126,9 відсотка до запланованого, понад план отримано 14 733,9 тис. гривень.  

Із державного бюджету до загального фонду сільського бюджету перераховано до запланованого обсягу додаткова 

дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я в сумі 

відповідно 1 191,3 тис.грн., субвенція на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад в сумі 1 115,0 

тис.грн., освітню субвенцію в сумі 11 014,7 тис.грн., медичну субвенцію в сумі 3 661,7 тис. гривень.  

Основними бюджетоутворюючими платежами сільського бюджету громади є надходження податку на доходи 

фізичних осіб, єдиного податку та плати за землю. Фактичне надходження цих податків становить відповідно 60 703,7; 

3 055,4; 1 433,0 тис. гривень. 

За рахунок отриманих власних надходжень до сільського бюджету та трансфертів з державного бюджету у звітному 

періоді із загального фонду сільського бюджету проведено видатків в обсязі 45 900,3 тис. гривень. На фінансування 

соціально-культурних галузей спрямовано 19 585,0 тис.грн., що складає 42,7 відсотка до загального обсягу фінансування. 

При цьому, на соціальний захист і соціальне забезпечення населення спрямовано 736,0 тис.грн., на фінансування установ та 

закладів освіти – 17 714,5 тис.грн., культури і мистецтва – 540,9 тис. грн. і фізичної культури і спорту – 593,6 тис. гривень.  
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ТЕХНОЛОГІЯ БІЛІНГВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КАДРІВ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
 

Характеристиками сучасного світу є глобалізація, інтенсивна інформатизація, динамізм змін, що поставило перед 

освітніми закладами завдання формування професійної особистості, здатної  до якісного і повноцінного виконання 

професійних обов’язків у нових умовах. У зв’язку з цим науково-педагогічною спільнотою розробляються   концепції щодо  

оновлення освітньої структури, технологій  підготовки фахівців, одним із варіантів якої може розглядатися  професійна 

підготовка майбутніх фахівців на білінгвальній основі (тобто викладання студентам фахових дисциплін частково або 

повністю іноземною мовою), оскільки такий процес, на нашу думку, здатний посилити професійну компетентність 

випускників за відповідною спеціальністю [1]. 

Оскільки появу нової технології навчання – на білінгвальній основі – спричинили  світові глобалізаційні процеси  та 

науково-технічний прогрес, то для  України,  як країни з європейським вектором розвитку,  процес впровадження такої 

системи навчання є актуальним і бажаним у всіх галузях підготовки майбутніх фахівців, виступаючи одним із факторів 

підвищення конкурентоспроможності вітчизняних трудових ресурсів.  

Зумовлено це тим, що іноземна мова в зазначених умовах (глобалізація, полікультуризація, трудова міграція, 

необхідність обміну професійним досвідом) набула статусу політичного, соціального, економічного, професійного 

важливого комунікативного компонента. Мовна компетентність здатна створювати механізми  порозуміння між 

https://boratyn.silrada.org/
http://2.auc.org.ua/sites/default/files/files/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.doc
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представниками світової спільноти в питаннях  обміну  досвідом, співпраці та розвитку відносин в умовах полілінгвальної 

професійної колаборації. Зокрема хотілося б виділити ряд причин такого явища: 

– в останнє десятиліття почали інтенсивно розвиватися міжнародні зв’язки України з країнами Європейського Союзу, 

між українськими і зарубіжними фірмами, підприємствами й організаціями у різних сферах діяльності; 

- розширюються безпосередні зв’язки між українськими і зарубіжними навчальними закладами;  

- розробляються програми, проекти з культурного, освітнього та професійного обміну;  

- активізується участь українських фахівців у спільних міжнародних проектах; 

– сучасний світ став більш багатонаціональним і багатомовним:  активізується процес глобалізації та економічної 

конкуренції; 

– відбулися зміни на ринку праці: практично всюди потрібні фахівці, які володіють комп’ютерною грамотністю і 

знають принаймні одну іноземну мову  професійного спрямування; 

– суспільство стало мобільнішим, що дало змогу українським громадянам відпочивати, навчатися і 

працевлаштовуватися за кордоном; 

- з’явилася можливість і необхідність вивчення і обміну досвідом у професійній сфері фахівців різних галузей 

діяльності [1]. 

З огляду на вищезазначені причини володіння хоча б однією-двома іноземними мовами у глобалізованому світі 

розглядається як необхідність. Сучасна українська освіта намагається відповідати на цей виклик часу. Сьогодні вивчення 

іноземних мов починається уже в початковій школі. Проте ми постали перед проблемою: сучасна середня школа не може 

забезпечити своїх випускників досконалим знанням іноземної мови, що у майбутньому дало б змогу студентам вивчати 

фахові дисципліни іноземною мовою, розвиваючи таким чином не лише філологічні, а і професійні комунікативні 

компетентності [2].   

Згідно з Державним стандартом базової та повної середньої освіти в Україні, починаючи із 2004 року рівень володіння 

іноземною мовою випускників загальноосвітніх навчальних закладів, а отже і студентів, які вступили до ЗВО, має 

відповідати рівню В1+. Нажаль, мусимо констатувати, що рівень знань студентів, які вступають до ЗВО, у більшості 

випадків, з різних об’єктивних та суб’єктивних причин, є нижчим за  В1+, про що свідчать результати вхідного 

(діагностичного) тестування, яке проводилося з 2010 по 2017 роки в Житомирському державному університеті імені Івана 

Франка серед студентів першого курсу [2]. 

В умовах, коли людина-фахівець в певній галузі повинна уміти співіснувати і навіть інколи повністю функціонально 

працювати в полікультурному середовищі певної галузі, мова залишається, ймовірно, єдиним інструментом, за допомогою 

якого стає можливим взаєморозуміння і взаємодія між представниками різних лінгвоспілок, серед яких можуть бути об’єкти 

виконання функціональних обов’язків, роботодавці, співпрацівники. Звідси очевидною є необхідність приділення особливої 

уваги проблемі формування у студентів здібностей до ефективної  самореалізації, участі в міжкультурній та 

міжпрофесіональній комунікації. 

 Сучасні ЗВО повинні це передбачати і в умовах поглиблення інтегративних процесів в соціальній,  політичній, 

технічній і науковій сферах життя сучасної спільноти одночасно з підвищенням рівня фахової підготовки майбутніх 

спеціалістів  запроваджувати особливі  умови для вивчення ними  іноземних мов фахового спрямування та фахових 

дисциплін іноземними мовами, орієнтуючись при цьому на оновлення змісту та способів організації навчального процесу [1; 

2].  

Це, своєю чергою, актуалізувало проблему розробки технології професійної підготовки на білінгвальній основі (так 

званого поступового занурення), яка розроблена і впроваджена y навчальний процес Житомирського державного 

університету імені Івана Франка [3].  

Зазначена технологія професійної підготовки на білінгвальній основі в рамках повного циклу навчання в університеті 

побудована за принципом поетапного навчання. Зокрема, на першому етапі протягом 1 – 4 семестрів навчання здійснюється 

вивчення фахових термінів за професійним спрямуванням і термінологічних словосполучень. Для супроводу цього етапу 

розроблено спеціальні білінгвальні словники фахового спрямування і запропоновано студентам в розряді базової навчальної  

літератури. 

 На другому етапі (протягом 5-8 семестрів) процес білінгвального навчання ускладнюється і починається вивчення 

іноземною мовою не окремих одиниць (таких як термін), а цілих блоків фахової інформації, але сама фахова дисципліна на 

цьому етапі продовжує викладається українською мовою. Для цього етапу було розроблено спеціальні білінгвальні блоки з 

усіх фахових дисциплін, що викладаються протягом 5 – 8 семестрів навчання.  

Нарощений на попередніх етапах лінгвістичний базис дає можливість на наступному етапі (1-2 семестри 

магістратури) викладати одну-дві фахові дисципліни повністю іноземною мовою. Для цього розроблений білінгвальний 

навчально-методичний посібник, у якому лекційний матеріал представлений українською мовою та в кінці має розгорнуту 

анотацію іноземною мовою, а усі практичні завдання та тестовий контроль представлений виключно іноземною мовою [3].  

І на останньому етапі професійної підготовки на білінгвальній основі – це останній семестр магістратури,  основні 

фахові дисципліни у певній кількості (2-4)  можливо викладати іноземною мовою [3].  

Варто зазначити, що не усі студенти через низку об’єктивних та суб’єктивних причин можуть перейти на цей етап 

професійної підготовки на білінгвальній основі. Тому із усього контингенту студентів формується група осіб, спроможних 

до опанування фахових дисциплін іноземною мовою.    

Очевидно, що професійна підготовка на білінгвальній основі може принести майбутньому фахівцю більше користі, 

ніж класична, оскільки дає можливість розвивати у студента не тільки професіональні, а і "лінгвопрфесіональні" 

компетентності, які у майбутньому дадуть йому можливість конкурувати не лише на українському, а й на світовому ринку 

праці і бути спроможнім до професійного саморозвитку та самовдосконалення.  

Як уже було зазначена представлена технологія професійної підготовки галузевих фахівців у ЗВО на білінгвальній 

основі реалізується у навчальному процесі Житомирського державного університету імені Івана Франка і може знайти своє 

застосування у інших ЗВО. ЇЇ використання дасть можливість підвищити результати професійної взаємодії, адже з його 
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допомогою у студентів формуються як лінгвістичні комунікативні, так і професійні компетенції, зростає особистісна 

мотивація до навчання, пізнавальна діяльність,  а також укріплюється зв’язок змісту професійного навчання у закладі вищої 

освіти з потребами сучасного ринку праці у білінгвальних фахівцях. 

Отже, професійна підготовка майбутніх фахівців на білінгвальній основі, на наш погляд, може розглядатися як один із 

факторів підвищення конкурентоспроможності трудових ресурсів у глобалізованому суспільстві. 
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ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 

 

Для становлення економіки України як технологічно динамічної, спроможної в майбутньому забезпечувати свою 

конкурентоспроможність в глобальній економічній системі, необхідно розбудовувати та зміцнювати інноваційну систему 

таким чином, щоб поєднувати інноваційний потенціал регіонів із комплексом економічних заходів, які покликані сприяти 

швидкій комерціалізації інновацій на внутрішніх та зовнішніх ринках. 

Інноваційний розвиток регіонів та регіональна інноваційна політика мають вирішальне значення з точки зору 

практичного забезпечення модернізаційних завдань України щодо формування потужної економіки. Стимулювання процесів 

інфраструктурного оновлення та комплексного соціально-економічного розвитку територій – одне з головних стратегічних 

завдань інноваційної стратегії України, яка, зокрема, передбачає [1]: 

 поглиблення інтеграції регіональних освітніх і наукових закладів з суб’єктами інноваційного підприємництва, 

 стимулювання функціонування регіональних центрів, які складаються із підприємств, шо впроваджують наукові 

розробки у виробництво; 

 збільшення кількості підприємств, що впроваджують інновації, шляхом надання місцевих преференцій (гарантій, 

субсидій тощо), посилення інноваційно-модернізаційної складової приватизаційних процесів, впровадження системи 

регіональних інноваційних пріоритетів; 

 запровадження «інноваційності» як одної із основних статистичних критеріїв оцінки регіонального розвитку, а 

також практики періодичних статистичних звітів за показниками регіонального інноваційного розвитку; 

 сприяння розробці та впровадженню регіональних програм інноваційної політики в Україні на основі опрацьованого 

досвіду регіонів-лідерів; 

 розробку єдиних стандартів та методології інтегральної оцінки показників інноваційного розвитку регіонів України 

з використанням підходів ЄС. 

Система інституційного забезпечення регіональної інноваційної системи має включати: 

1. Державні центральні і місцеві владні органи для розроблення пріоритетів і стратегії державної інноваційної 

політики та механізмів її реалізації на загальнодержавному, регіональному та галузевому рівнях. 

2. Відповідну законодавчу та нормативно-правову бази сприяння інноваційним процесам. Основним законом у цій 

законодавчій базі є Закон України «Про інноваційну діяльність», за яким визначаються правові, економічні та організаційні 

засади розвитку інноваційної діяльності. 

3. Систему фінансових інститутів, задіяних для фінансового забезпечення інноваційної діяльності в галузевих і 

регіональних секторах економіки. 

4. Розвинуту мережу інноваційних структур впровадження та підтримки інноваційних процесів, до якої входять: 

інноваційні центри, інноваційні бізнес-інкубатори, технопарки, консалтингові та інжинірингові фірми, центри експертизи 

тощо. 

У такій системі повинен бути зроблений наголос на особливість спеціалізації по основних (проблемних як у цілому 

для країни, так і для кожного регіону) напрямах діяльності, розвитку інноваційної інфраструктури; підготовки кадрів для 

інноваційної діяльності; ринку та комерціалізації технологій (розробка економічних, організаційних механізмів та 

необхідних методичних матеріалів, що сприятимуть комерціалізації НДДКР). 

Система управління регіональним інноваційним розвитком може бути представлена державними структурами, які 

прийматимуть основні рішення щодо регіонів. До складу таких управлінь мають входити комітети з територіального 

планування розвитку, представники громад і бізнесу, шо являють собою операторів ринкового типу: інтегрують ініціативу 

бізнесу, територіальних та професійних товариств. 

Організаційні форми, що створюються для реалізації науково-технічних та інноваційних пріоритетів, повинні 
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забезпечувати ефективне розмежування (перерозподіл) повноважень стосовно використання інструментів інноваційної 

політики, тобто підкріпляти конкретні управлінські функції необхідними нормативно-правовими статусами і ресурсами. 

Сучасні інституційні засади інноваційного розвитку регіонів передбачають інтеграцію таких  

компонентів [2]: 

1. Інтелектуальний, передбачає розробку планів, формулювання проблем та пошук найбільш ефективних рішень 

(тобто це форма колективної розумової діяльності по знаходженню і розробці нових інституційних форм, які виходять за 

межі традиційних наукових установ і університетів); 

2. Управлінський, що полягає у забезпеченні реалізації поставлених цілей інноваційного розвитку з урахуванням 

реальних часових, фінансових, організаційних, людських та інших ресурсів; 

3. Політичний. Компонент, який передбачає врахування різних факторів загальнонаціонального та регіонального 

розвитку, узгодженості інтересів, цілей і пріоритетів різного рівня, формування консенсусу учасників, контролю за 

дотриманням норм законодавства. 

Реалізація інноваційної політики в регіоні не можлива без створення господарських одиниць, які б сприяли 

комерціалізації винаходів. В даному випадку регіональна інноваційна система повинна передбачати існування суб’єктів 

господарювання, які б займалися трансфером технологій. Метою діяльності структур трансферу технологій є: 

 дослідження кон’юнктури регіонального та державного ринку наукомісткої продукції та послуг; 

 аналіз ринкових потреб та діяльності конкурентів; 

 організація участі інноваційних можливостей навчальних закладів та науково-дослідних організацій у регіональній 

інноваційній системі; 

 проведення технічної експертизи інноваційних проектів та оцінка їх економічної, екологічної та соціальної 

ефективності;  

 надання кваліфікованих послуг з питань формування інноваційних проектів; 

 надання сервісних послуг із сертифікації та стандартизації, що забезпечує ефективність та повноту комерціалізації 

наукових розробок.  

Запропонована схема регіональної інноваційної системи передбачає налагодження стратегічних партнерських 

відносин університетів та інших навчальних закладів з суб’єктами господарювання, а саме з інноваційними підприємствами; 

компаніями, які бажають упроваджувати інновації; підприємствами оборонного комплексу; малими та середніми 

підприємствами, які можуть знаходитись в межах проблемного регіону, а також на великій відстані від університету. 

Взаємозв’язок між ними здійснюється за допомогою інформаційних технологій. При цьому регіональна інноваційна система, 

повинна включати будь-які галузі, які розвивають регіон. Проте, в сучасних умовах пріоритет має віддаватися 

високотехнологічному машинобудівному напряму та енергозберігаючим технологіям. Крім того, спільно можуть бути 

відпрацьовані інновації в агропромисловому комплексі, переробній, харчовій промисловості та інформаційних технологіях. 

Загальнорегіональне значення мають енергозберігаючі технології, які можуть бути підняті на рівень інноваційної політики та 

відповідальності регіональної влади [3]. Проблема енергозбереження стосується кожного підприємства в цілому. Тому 

ініціювання та сприяння інноваційному напряму в енергозбереженні є однією з пріоритетних та масштабних розділів 

інноваційної політики регіону. Завдання повинно ставитись не лише з вирішення питання про збереження енергії, що 

витрачається у виробництві, а й із здійснення послідовної політики зниження енергоємної конструкції виробу та його 

експлуатації. 

Особливу увагу в цьому процесі потрібно приділяти дослідженню інвестиційної привабливості та 

конкурентоспроможності регіонів. Це вимагає наявності в її суб’єктів упорядкованих уявлень про сучасний зміст, потенціал 

і проблеми таких досліджень, як системно-наукового засобу територіального розвитку. Дослідження 

конкурентоспроможності регіонів являє собою сукупність спеціальних інформаційно-аналітичних технологій, що дозволять: 

описати різного роду регіональні ситуації та проблеми в системі характерних ознак (тобто параметрів, показників, 

індикаторів); ідентифікувати ці ситуації та проблеми, тобто згрупувати їх за відомими типологічними групами; провести 

кількісне та якісне оцінювання цих ситуацій і проблем; встановити та оцінити внутрішні та зовнішні причини, фактори, 

резерви покращення виявлених станів. 

Серйозне застосування спеціальних інформаційно-аналітичних технологій органами влади й управління необхідне для 

отримання об’єктивних та системно організованих оцінок ситуацій та проблем, що відбуваються на конкретних територіях. 

Перенесення уваги органів влади на заходи щодо зростання науково-інноваційного потенціалу передбачає зосередження 

внутрішніх інтелектуальних ресурсів та вимагає проведення розрахованої на тривалу перспективу багатоаспектної 

діяльності, здатну ефективно впливати на всі стадії інноваційного процесу в регіоні. 

Стратегічна мета створення регіональної інноваційної системи повинна передбачати створення сприятливого 

середовища для розповсюдження знань, що забезпечувало б перетворення наукових ідей та розробок у ринкові продукти 

міжнародного рівня, впровадження цих продуктів у важливі галузі економіки і соціальну сферу, а також дозволяло зберегти 

наукові та інженерні школи. При управлінні інноваційними процесами на регіональному рівні пріоритетну підтримку 

потрібно надавати підприємствам, шо мають власну базу для проведення дослідно-експериментальних і науково-технічних 

досліджень, пов’язаних із значними фінансовими витратами, і які мають відповідний висококваліфікований кадровий 

потенціал. Такі суб’єкти інноваційного підприємництва потрібно націлювати на випуск нової продукції, техніки і  

технологій, і при цьому вони повинні використовувати наявний потенціал.  

Отже, кардинальне збільшення доданої вартості, створюваної в інноваційному секторі й за допомогою інновацій у 

традиційних галузях, повинне стати одним з найважливіших державних пріоритетів. Державна регіональна політика України 

у свою чергу повинна стимулювати перехід до інновацій і додавати нового культурного і геоекономічного змісту 

регіональним проектам та ініціативам. 
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ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ЯК НАПРЯМ ПОДОЛАННЯ КРИЗИ В КРАЇНІ 
 

На сучасному етапі розвитку людства процес лібералізації економіки має ознаки глобальної світової тенденції, що 

охоплює все більше країн. І навіть за умов сучасної світової кризи уряди країн на зустрічі «G20» відзначили, що реформи та 

кроки по виходу з кризи будуть успішні лише в тому випадку, якщо вони базуватимуться на збереженні ринкових 

принципів, у тому числі принципу верховенства права, поваги до приватної власності, відкритості торговельних та 

інвестиційних ринків й ефективного регулювання фінансових систем. У меморандумі «G20» наголошувалося, що найбільш 

суттєвим є принцип збереження відмови від протекціонізму та застосування заходів, які стимулюють експорт. Ці положення 

були підтверджені пізніше тезою, що «єдина впевнена основа для життєздатного глобального процвітання, яка 

підвищується, для всіх – це відкрита світова економіка, заснована на ринкових принципах, ефективному регулюванні й 

сильних глобальних установах» [1]. 

Під економікою в контексті нашого дослідження необхідно розуміти  економіку певної країни, що має ознаки 

економічної системи. Ключовими елементами економічної системи виступають інститути національної економіки. Поняття 

інститут еволюціонувало від його розуміння як стійких звичаїв мислення (Т. Веблен), правил гри (Т. Парсонс, О. Уільямсон), 

мовних символів, традицій і права (У. Гамільтон, Дж. Ходжсонс), організацій  

(Д. Лафт) до їх розуміння як закріплених правом та організаціями звичаїв, норм і традицій, що становлять основу 

упорядкованого розвитку елементів та підсистем певного суспільства [2].  

Лібералізація – це один із шляхів вирішення завдань, які стоять сьогодні перед національною економікою в умовах 

кризи. Лібералізація економіки – це питання розширення економічної свободи, свободи економічної діяльності всіх суб’єктів 

господарювання будь-якої форми власності, зняття або зменшення політичних, юридичних і адміністративних обмежень 

приватної ініціативи. Останнім часом світова спільнота приділяє значну увагу питанню лібералізації економіки як складової 

державної політики подолання кризи [3]. 

Дане питання не є суто економічним, а знаходиться в площині соціально-економічного та цивілізаційного розвитку 

країни. Світовий досвід суспільних перетворень свідчить, що збільшення економічної та політичної свободи зумовлює 

зростання добробуту.  

Теоретичною основою лібералізації є вчення про лібералізм. Лібералізм (від лат. liberalis - вільний) – це соціально-

політичне вчення і суспільний рух, основна ідея якого полягає у самодостатній цінності свободи індивіда в економічній, 

політичній та інших сферах суспільного життя [4]. Основними напрямами лібералізації є: політичний, соціальний, 

законодавчий, економічний, що включає валютно-фінансовий, банківський, бюджетний, зовнішньоекономічний та інші 

напрямки, та дії виконавчої влади, уряду, регіональних еліт. Кожний з цих напрямів вкрай важливий, оскільки має свої 

характерні ознаки та особливості. 

Перший напрям - політична лібералізація – це віра в те, що особи є основою права та суспільства, і що суспільство та 

його інститути існують для того, щоб розвивати цілі окремих людей, не виявляючи прихильності до вищих соціальних звань. 

Магна Карта є прикладом політичного документа, який стверджував права окремих осіб навіть над прерогативами монархів. 

Політичний лібералізм підкреслює соціальний договір, згідно з яким громадяни складають закони та погоджуються 

дотримуватися цих законів. Він заснований на вірі в те, що люди краще знають, що для них найкраще. Політичний 

лібералізм охоплює всіх дорослих громадян незалежно від статі, раси чи економічного статусу. Політичний лібералізм 

підкреслює верховенство права та підтримує ліберальну демократію.  

Другий напрям лібералізації – законодавчий, передбачає зміну законів, що обмежують, наприклад, оформлення 

ліцензій на здійснення певної діяльності. В цивільному праві це може стосуватися скасування законів, що забороняють права 

власності на різне майно, в т.ч. на вогнепальну зброю, на державне майно тощо.  

Наступний напрям лібералізації – соціальний захист, оскільки будь-яка людина є основою суспільства, то відповідно 

всі повинні мати доступ до основних потреб, таких як освіта, економічні можливості та соціальний захист. Для соціальних 

лібералів школи, бібліотеки, музеї та художні галереї повинні фінансуватися з бюджету. Соціальний лібералізм виступає за 

деякі обмеження економічної конкуренції, такі як антимонопольні закони та контроль за мінімальним рівнем заробітної 

плати. Соціальний лібералізм передбачає, що уряд країни повинен забезпечити базовий рівень добробуту громадян, за 

рахунок соціальний виплат з державної казни.  

Важливий напрям лібералізації – економічний [5]. Економічний лібералізм є економічною системою, яка організована 

на окремих напрямах, які передбачають, що максимально можливе число економічних рішень приймається окремими 

особами або домогосподарствами, а не колективними інститутами або організаціями [6]. Вона включає в себе систему різних 

економічних політик, таких як свобода пересування, і при цьому завжди базується на підтримці ринкової економіки та 

приватної власності у засобах виробництва. Незважаючи на те, що економічний лібералізм також може певною мірою 
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підтримувати державне регулювання, проте, виступає проти втручання уряду на вільному ринку, коли він гальмує вільну 

торгівлю та відкриту конкуренцію. Економічний лібералізм найчастіше пов'язаний з підтримкою вільних ринків та приватної 

власності на основні засоби. Це контрастує з протекціонізмом через підтримку вільної торгівлі та відкритих ринків. 

Історично економічний лібералізм виник у відповідь на меркантилізм та феодалізм. Сьогодні також вважається, що 

економічний лібералізм виступає проти некапіталістичних економічних порядків, таких як соціалізм та планова  

економіка [7]. Відповідно економіка країни, яка керована відповідно до цих положень, може бути охарактеризована як 

ліберальна економіка. 

Основні положення економічного лібералізму набули поширення в період Просвітництва, напроти вагу течіям 

меркантилізму і феодалізму. Теорія лібералізації вперше була проаналізована Адамом Смітом у праці «Багатство народів», в 

якій розглядаються різні аспекти функціонування ринків, грошової економіки, факторів виробництва і зовнішньої торгівлі. 

«Багатство народів» є початком сучасної економічної теорії і відображає переконання лібералізму. В цій книзі вперше 

сформульовано ідею про те, що економічна діяльність окремих індивідів, що діють винятково заради власного зиску, в 

кінцевому рахунку призводить до багатства і добробуту всього суспільства 8]. Концепція економічного лібералізму була 

висунута фізіократами і зайняла чільне місце у вченні А. Сміта: ринкові закони у кращій спосіб можуть впливати на 

економіку, якщо приватний інтерес стоїть вище суспільного, тобто якщо інтереси суспільства в цілому розглядаються як 

сума інтересів осіб, які його складають [9]. Ідеї економічного лібералізму знайшли свого розвитку у працях І. Бентама, Дж. 

Міля, Ф. Хайека та ін. Узагальнюючи наукові здобутки видатних вчених можна виокремити такі принципи економічного 

лібералізму: приватний інтерес,  побудований на приватній власності; свобода вибору сфери діяльності; свобода обміну 

економічними благами; наявність конкурентного середовища без ознак протекціонізму і дискримінації; функціонування 

ринків ресурсів, вільний, рівноправний доступ до них; фінансова стабільність з прогнозованою керованою інфляцією; низькі 

податки; стійкі та ефективні «правила економічної гри». 

Економічний лібералізм виступає проти державного втручання на тій підставі, що держава часто обслуговує 

домінуючі ділові інтереси, спотворює ринок на свою користь і, таким чином, призводить до неефективних результатів. 

Більшість країн з високим рівнем доходу останніми десятиліттями намагаються йти шляхом економічної лібералізації, це 

робиться з метою збереження чи підвищення конкурентоспроможності їхнього бізнес-середовища. Лібералізаційна політика 

передбачає часткову або повну приватизацію державних установ та активів, більшу гнучкість ринку праці, зниження 

податкових ставок для підприємств, менші обмеження як для внутрішнього, так і для іноземного капіталу, відкриття ринків 

тощо. Ознаки економічного лібералізму співпадають з ознаками ринкової економіки. Тому можна стверджувати, що ці 

ознаки можуть стати  індикатором рівня і якості ринкових перетворень в країнах з трансформаційною економікою. 

Процес лібералізації економіки відкриває простір для дієвості механізмів ринкового регулювання, зменшення 

втручання держави в економіку. Основною функцією держави при цьому стає створення та збереження конкурентного 

середовища. 

Лібералізація економіки являє собою процес ослаблення обмежень на здійснення ринкової діяльності і операцій. Він 

зачіпає, перш за все, вето на здійснення господарських операцій та ціноутворення. До завдань лібералізації економіки можна 

віднести також скорочення трансакційних витрат, посилення господарської підприємницької мотивації та легалізація 

«тіньової» діяльності. 

Лібералізація економіки – явище, притаманне не лише країнам із перехідною економікою. Проте, при переході до 

ринку завдання економічної лібералізації більш глибокі й великі. Вони пов'язані не просто з ослабленням регулюючої 

функції держави, як це має місце в країнах з розвиненою ринковою економікою, а зі зміною самих принципів 

господарювання. Основними складовими даного процесу в умовах подолання криз є: роздержавлення економіки, тобто 

ліквідація державної монополії на провадження господарської діяльності; ліквідація централізованого розподілу ресурсів; 

створення сприятливих умов для ведення підприємницької діяльності. Розмах і складність реалізації даних заходів вказують 

на необхідності поетапного проведення реформ. Їх темпи і масштаби залежать від особливостей господарської системи 

країни. 

Отже, процес лібералізації економіки дає більші можливості для використання механізмів ринкового регулювання, 

зменшення втручання держави у сферу підприємницької діяльності у різних формах адміністративного та прямого 

державного регулювання [10]. Основною функцією держави стає створення та збереження конкурентного середовища, 

сприяння розвитку підприємництва в країні [11]. 
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ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ В РЕФОРМАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ 
 

Становлення ефективної взаємодії між організаціями громадянського суспільства та державними інституціями 

напряму залежить від якісних змін моделі державного управління в Україні, серед яких децентралізація виступає  

регулятивним інструментом інституціональних зрушень. Відповідно станом на сьогодні у реалізації об’єктивною є тенденція 

дедалі ширшого залучення організацій громадянського суспільства до процесу формування та реалізації державної політики. 

У зв’язку із цим зростає потреба доступності, підзвітності та відповідальності органів влади, підсилення механізмів 

контролю в тому числі стану навколишнього природного середовища (НПС), [1]. 

 Інноваціями у сфері природокористування та виробничої діяльності об’єднаних громад є:  економічна оцінка 

природно-ресурсного потенціалу; ефективне використання та контроль якості земельних ресурсів; екологічне та органічне 

виробництво; забезпечення інноваційного механізму управління аграрним виробництвом на основі геоінформаційно-

аналітичних систем; розробка стандартів і технологій для підприємств та (або) суб’єктів виробничої діяльності в громадах;  

впровадження перспективних технологій агропромислового комплексу та переробної промисловості; врахування 

об’єктивних факторів розвитку ринкової економіки та нарощування експортного потенціалу в цілому держави. Вирішення 

таких підходів базуються на синергії і методологічних принципах: аграрної та економіки природокористування, 

екологічного менеджменту, геоінформаційних технологій, імплементації світового досвіду для України та сприяння 

конкурентноздатності національної економіки. 

З врахуванням специфіки економіки держави проте, що питома вага експорту агропромислової продукції в структурі 

ВВП складає у різні роки 30 - 50% необхідно зберегти якість земельних ресурсів. Таку проблему підтверджує факт проте, що 

більше 20 років агропромисловий сектор постійно сприяє надходженню валютних коштів до держави, в тому числі, за 

рахунок експлуатації природного капіталу – земельних ресурсів. Одним із виходів у такій ситуації є проведення 

екологічного аудиту (ЕА) та за його висновками притягнення до відповідальності орендарів та землевласників, які 

допустили зменшення родючості та збільшення забрудненості сільськогосподарських земель. Однією з інновацій є 

високотехнологічне органічне виробництво, яке дозволяє отримувати однакові, в порівнянні із традиційним виробництвом, 

результати на площах менших до 30% сільськогосподарських земель. Тому для громад необхідно врахувати висновки ЕА, 

які  започатковують «точки росту» (виробництво нішевих та районованих високорентабельних сільськогосподарських 

культур, туризм, переробка місцевої сировини) тощо.  

В міжнародній практиці ЕА став невід'ємною частиною систем управління різних рівнів. Необхідність проведення 

екологічного аудиту обумовлюється потребою користувачів у інформації про екологічний й економічний стан об'єкта. 

Розвиток процедур ЕА за кордоном обумовлений більш жорстокими вимогами в законодавстві, уніфікацію вимог стандартів 

в багатьох сферах, напрацюванням єдиної кредитної і фінансованої політики в економічному і екологічному просторі. 

Екологічний аудит є невід'ємною складовою частиною механізму управління НПС і природокористування, що враховує 

приватну власність, інтереси громад (регіону), дозволяє зменшувати екологічні і комерційні ризики, які пов'язані з 

прийняттям господарських рішень [2, 3]. 

Аналіз ситуації, в якій перебуває нині сільськогосподарське виробництво, він свідчить, що у зв’язку з різким 

зменшенням внесення органічних та мінеральних добрив, фактичними призупиненнями вапнування кислих ґрунтів, 

протиерозійних та інших заходів, активізувалися напрямки деградаційних процесів ґрунтів. Загострилася проблема з 

балансом поживних речовин та гумусу, зростає рівень кислотності ґрунтового розчину, а також інтенсивність ерозійних 

процесів. 

У сучасних умовах проведення приватизації підприємств, об'єктів надрокористування, передачі в оренду 

земель, розвитку кооперації, врахування екологічних вимог істотно сприяє підвищенню екологічної безпеки 

регіонів. Врахування екологічного фактору може базуватися на двох підходах. Перший пов'язаний з визначенням 

цінності території, на якій розташовано об'єкт ЕА, а другий обумовлений екологічною небезпекою самого об'єкта, що 

виявляється в процесі його роботи. Екологічна цінність територій це сукупність функцій, спрямованих на стабілізацію або 

відтворення природних ресурсів. Конкретні рішення про стан НПС можливо отримати шляхом проведення ЕА. 

Головна мета програм комплексного аудиту: забезпечення гармонізації і ефективності функціонування 

місцевих систем екологічного управління та органів місцевого самоврядування; напрацювання незалежної, достовірної 

інформації про господарські об'єкти й територію в цілому (екологічна діагностика ландшафтів, водних басейнів, 

якості земель та інших проблем в єдиній комплексній процедурі оцінки інвестиційної привабливості територій громад);  

оцінка стану і розробка рекомендацій щодо екологічного оздоровлення об'єктів НПС, еколого - соціальної збалансованості 

населених пунктів, територій об’єднаних громад, районів. Звідси перспектива окремих складових територій (підприємства, 

об'єкти НПС), ландшафтів, басейнів річок, адміністративних районів проходження процедур (за замовленням) комплексного 

ЕА та подальша добровільна сертифікація. Підприємствам, місцевим громадам, державним органам 

самоврядування процедури комплексного ЕА та подальшої добровільної сертифікації необхідні для: 

- виконання   вимог   щодо  інноваційності й економічної ефективності проектних рішень в тому числі на 

перспективу; 

- створення позитивного іміджу регіонів, окремих її складових для залучення інвестицій як зовнішніх так і 

внутрішніх інвесторів; 

- створення «прозорої» бази даних про екологічну, соціальну, економічну, інвестиційну ситуацію в 

громадах, адміністративних одиницях на сайтах регіональних структур (досвід країн ЄС з отриманням інформації до 
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одного дня залежно від її складності); 

- попередження через процедуру проведення ЕА, що має на меті не допустити реалізацію проектів і програм, які 

можуть призвести до негативного впливу на НПС; 

- блок ліцензування (видача дозволів на виконання робіт з природними ресурсами, використання територій 

з певною метою); 

- блок добровільної сертифікації,  що  визначає ступінь відповідності реалізованих видів діяльності 

вимогам) природоохоронного та іншого законодавства.  

Останні розробки із дослідження причин, динаміки, кількісних і якісних характеристик природних ресурсів 

показують, що за існуючих умов забруднення (сумація речовин, накладання забруднень як в просторі так і в часі, 

утворення нових невідомих науці речовин та сполук із не встановленими ГДК та властивостями тощо) недостатньо 

традиційного набору робіт для з'ясування реальної екологічної ситуації. Тому поряд з фактичними (якісними) 

показниками потрібно використовувати інтегральні показники, «шкали значущості» методику оцінки загроз 

біорізноманіття, врахування ризиків для кожного з показників та видів робіт тощо. Мета і задачі таких робіт можуть бути 

найрізноманітніші від екологічних карт, та даних, до оцінки територій для оренди, купівлі, для відведення під специфічні  

земельні угіддя, під розробку корисних копалин тощо. Для аудиту використовують дані моніторингу: за 30-50 років для 

адміністративних районів, територій басейнів річок, агроландшафтів та іншу інформацію. 

Для екологічного аудиту земельних ресурсів ми використовували наступні блоки інформації: картографічна та 

статистична інформація; карти забруднення важкими металами, радіонуклідами; данні про розподіл угідь за видом 

використання; данні про надходження забруднюючих речовин в НПС; агрохімічні дані якості грунтів; інформація про 

техногенні об’єкти;  дані моніторингу земельних і водних ресурсів; стан біорізномаїття, процеси в атмосферному повітрі; дані 

біоіндикаці стану НПС тощо. 

Наприклад, дані про ґрунтовий покрив, водно - фізичні та агрохімічні властивості ґрунтів, родючість (в історичному 

розрізі); «зовнішній та внутрішній» дисбаланс; врожайність сільськогосподарських культур; екологічний стан ґрунтів 

(еродовані, підтоплені, засолені, заболочені, ущільнені ґрунти); структура рослинного покриву (природна, 

сільськогосподарська); забруднення важкими металами, радіонуклідами; данні про внесення добрив та меліорантів. 

Одним із інтегрованих показників є - категорії ступеня перетвореності ландшафтів за яким визначається по елементна 

характеристика всіх складових ландшафту, а саме: лісів, водойм, боліт, луків, пасовищ, ріллі, сільської забудови, 

меліорованих каналів, земель промислового користування та ін. Значення регіональних індексів антропогенного 

перетворення, коефіцієнтів стійкості ландшафтів, коефіцієнтів абсолютної та відносної напруженості визначається за 

стандартними методиками. Порівнюють з оптимальними та аналізують внесок (долю) негативного впливу від кожного 

фактору, наприклад: рілля, забудова, порушені території тощо. 

Результатами ЕА є висновки (рекомендації) щодо гармонічного функціонування територій в розрізі планових задач, 

наприклад, підвищення родючості ґрунтів.  

Процедуру ЕА  слід пов’язувати з обґрунтуванням рішень на виконання управлінських функцій у регіоні, для органів 

влади і місцевого самоврядування щодо управління еколого-збалансованим розвитком території, управління процесами 

життєзабезпечення населення в регіонах тощо. 

Розробка систем оцінюючих показників повинна визначатися кінцевою метою дослідження та якісним змістом 

соціально-економічних явищ, що характеризують стан об’єктів управління. При цьому важливо, по-перше розв’язати 

існуюче інформаційне забезпечення розробки та реалізації регіональної політики на основі ринкових відносин; по-друге, 

поступово зменшувати обсяги інформації, що для того залучаються при одночасному збереженні її інформаційного 

потенціалу. Для цього, як вже зазначалося, у світовій практиці використовуються комплексні та інтегральні оцінки та 

процедура ЕА. 
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ – ОСНОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 
 

За Європейською хартією місцевого самоврядування, яка є частиною законодавства України, місцеве самоврядування 

– це «право і спроможність органів місцевого самоврядування … здійснювати регулювання і управління суттєвою часткою 

суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення».  

  Децентралізація влади, створення спроможних об’єднаних територіальних громад з можливостями самозабезпечення 

та саморозвитку, тобто громад, які за рахунок власних ресурсів зможуть (повинні будуть) вирішувати питання місцевого 
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значення – це реформа, яка покликана дати потужний поштовх до розвитку місцевого самоврядування. 

Важливим при цьому є проблематика державного управління. 

Застаріла система управління земельними ресурсами, що ґрунтується на організаційних принципах XIX ст., просто не 

справляється із завданнями, які продукує сучасна багатовекторна економіка [2-4].  

У часи комп’ютерного буму у виробництві товарів і послуг, у системі управління національною економікою активно 

використовують ручну працю. Система оперативного прийняття рішень найвищим законодавчим органом у державі ВР 

України є вкрай повільною, що об’єктивно стримує розвиток національної економіки. У розвинутих економіках світу 

іноземні інвестиції становлять не більше ніж 20 %, а 80 % – це національні інвестиції. Але в нашій державі такі величезні 

фінансові ризики та нестабільна законодавча база, що найбільші українські інвестиції шукають своєї легалізації за кордоном. 

А ці кошти вкрай потрібні всередині країни для створення нових робочих місць. Населення України постійно знижується і 

тепер економіка має проблеми із робочою силою на виробництві. 

Прийнятий головний кошторис країни потребує серйозних доопрацювань, і бюджет автоматично переходить на ручне 

керування, яке породжує зловживання у фінансовій сфері. Держава відповідальна за всі сфери життєдіяльності населення. 

Засновник американської технологічної компанії «Sales – force.cоm»  М. Беніофф, вважає, що з входженням у нову 

цифрову еру ХХІ століття потрібна принципово нова Конституція, яка по новому визначить права, відповідальність і 

головне перспективи розвитку суспільства з врахуванням можливостей штучного інтелекту біомашинних технологій і нових 

екологічних вимог. 

Він заявляє те, з чим в принципі можна погодитись: «Ми повинні об’єднатися разом з урядом, політиками, бізнесом, 

наукою та лідерами загальносуспільної думки, щоб включитися у роботу незалежно від місця проживання над створенням і 

запровадженням комплексу технічних, політичних, етичних і особистих норм та правил з метою створення нової 

інтернаціональної Конституції цифрової ери ХХІ століття». Для прикладу, слід зазначити, що останнім часом керівництво 

США виділяє з федерального бюджету тільки 4 % для проведення наукових досліджень у сферах новітніх цифрових 

технологій та розвитку на їх базі динамічного суспільного середовища. Для порівняння у 1967 році ця цифра складала 10,7 

%.  

Важливі сфери економічного розвитку сучасного світу такі, як чиста енергетика, інфекційні хвороби, репродукція 

біологічних штаммів, кібербезпека, антитерористичний захист отримують недостатньо фінансування від Конгресу США. 

Багато вчених погоджуються з необхідністю розробки принципово нової політики в сфері проведення фундаментальних 

досліджень для стратегічних розробників, які створюють і впроваджують нове покоління продуктів та послуг. Представники 

нових технологій зазначають, що засновники компаній та інші бізнес-лідери повинні об’єднатись із своїми акціонерами, 

робітниками, клієнтами, партнерами та місцевими соціумами і зрозуміти, що ми всі частина однієї великої екосистеми. Такі 

питання, як глобальні зміни клімату, світове виробництво продуктів та послуг, знаходяться під впливом науки та освіти, які 

впливають на кожен бізнес. Багатьом людям не вистачає можливостей отримати якісну освіту – це дуже погано впливає на 

бізнес. У світі більше 200 млн. безробітних людей, що є негативним чинником для бізнесу.  

Рівень безробіття в Україні характеризується такими показниками (рис.). 

 
Рис.  Рівень безробіття в Україні, % 

 

Найближчі 15 років мають стати найбільш визначальними в розвитку в усіх сферах комп’ютерних технологій, у тому 

числі в системах управління всіма сферами виробництва та економікою країн у цілому. За останні 2,5 роки було створено 92 

% всієї інформації в світі. До 2020 року більше 60 млрд. пристроїв буде підключено до Інтернету через мережі 4G та 5G. 

Особливо зазначимо, що кількість згенерованої інформації буде подвоюватися кожні 2 роки, а до 2020 року складе 

сумарно 44 трлн. гігабайт. 

На фоні таких стрімких технологічних досягнень державні інституції, їх функції та системи державного управління 

виглядають абсолютно застарілими.  

Якість управління у депресивних країнах, таких як Україна не витримує ніякої критики [1]. Чиновники ходять на 

роботу в основному, щоб отримувати пільги, особливі матеріальні блага, але не для того, щоб вирішувати проблеми 

місцевого соціуму та підвищення ефективності економіки регіонів та країни в цілому. Реформи в царині державної служби 

управління є вкрай складними через опір самої системи, яка не бажає змін.  
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НОВІ ПІДХОДИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

ТА ЗМІН У ДЕРЖАВНІЙ ПОЛІТИЦІ 

 
 В даний час, нові підходи розвитку економіки України ознаменувалися початком формування правового поля для 

практичної імплементації ідеї адміністративно-фінансової децентралізації та низки секторальних реформ, спрямованих на 

посилення спроможності територіальних громад як базових одиниць системи місцевого самоврядування.  

Така політика передбачає не лише розширення функцій і делегування з центру повноважень у сфері регулювання 

розвитку регіонів, але й відповідальність місцевих органів влади перед населенням, один перед одним та спільну 

відповідальність за соціально-економічний розвиток країни. Узгодження інтересів владної вертикалі «центр – регіон» може 

відбутися лише при їх координуванні, збалансуванні, комплексному підході до вирішення проблем, що назріли у соціально-

економічній, бюджетній, політичній сферах.  

Саме тому гармонізація загальнодержавних та регіональних інтересів при формуванні та реалізації державної 

регіональної політики має здійснюватися через: чіткий розподіл компетенції центральних, місцевих органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування: прозорий і сталий розподіл податкових ресурсів між державним та місцевими 

бюджетами; урахування органами місцевого самоврядування загальнонаціональних інтересів при вирішенні питань 

місцевого значення; запровадження державного контролю за конституційністю та законністю рішень органів та посадових 

осіб місцевого самоврядування.  

Отже, необхідність здійснення ефективної регіональної політики на нинішньому етапі розвитку української держави є 

очевидною. Від того, яким чином здійснюватиметься державне регулювання регіонального розвитку, залежить якість та 

швидкість здійснення реформ як у регіонах, так і в країні в цілому. 

Децентралізація в Україні відкриває не тільки нові можливості для органів місцевого самоврядування, вона створює 

умови для перегляду існуючої парадигми сільського розвитку. 

Таблиця 1 

Стара та нова парадигма сільського розвитку[ 2] 

Складові 

політики 
Стара політика Нова політика 

Об‘єкти 

політики 

Вирівнювання, доходи та 

конкурентоспроможність фермерських 

господарств 

Конкурентоспроможність сільських територій, 

розвиток місцевих ініціатив, використання ресурсів, 

які раніше не використовувались 

Ключові цілі, 

сектор 
Агровиробництво 

Різні сектори, у тому числі сільський туризм, ІТ, 

ремесла та підприємства 

Головні 

інструменти 
Субсидії Інвестиції 

Ключові 

актори 
Національний уряд 

Всі рівні урядування, публічні органи, приватний 

бізнес, громадські організації, науковці 

 

До формування та реалізації політики сільського розвитку у новій парадигмі долучаються тепер партнерства різних 

секторів – від публічного до приватного, органи місцевої влади, спільноти сільських жителів, місцеві активісти та місцева 

наука. 

Розвиток сільських територій слід розуміти не тільки як розвиток матеріальної бази, житлового господарства, 

соціальної інфраструктури на селі, а й як покращення якості життя на селі, пов’язане з духовними та суспільними потребами 

людини. Тут потрібно поєднати в єдине-розвиток ініціативи місцевих громад і розвиток  за спеціально визначеними 

програмами, фінансування та системною організацією. При цьому ні в якому разі не можна втратити зв'язок між 

економічним розвитком сільськогосподарських суб’єктів господарювання та розвитком сільських територій, що  останнім  

часом  спостерігається в деяких регіонах. 

http://zhydachivrda.org.ua/file/image/051/posibnik_gromadi_1.pdf
http://www.govforc.com/index.php?id=249
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На наш погляд досягнення рівномірного та збалансованого розвитку сільських територій доцільно здійснити через 

комплекс заходів по підвищенню рівня конкурентоспроможності регіонів шляхом оптимізації і диверсифікації структури 

економіки, забезпечення ефективної спеціалізації регіонів з пріоритетним використанням власного ресурсного потенціалу, а 

саме: 

-відбір ініціативних представників сіл, які мають потенційну зацікавленість у створенні кооперативу; 

- вивчення європейського досвіду успішно діючих регіональних кооперативів;  

-навчально-інформаційна кампанія, спрямована на формування у селах ініціативних груп та підвищення їх 

компетенції щодо організаційно-правових питань створення та управління кооперативом;  

-підготовка бізнес-моделей щодо створення сільськогосподарських кооперативів та пошук фінансування ( інвестори, 

проекти ) на закупівлю основних засобів 

Отже, стратегія регіонального розвитку, сьогодні повинна базуватися на підході збільшення конкурентоспроможності 

регіонів, взаємодії держави і громадських об’єднань, що, в свою чергу, потребує вдосконалення кваліфікації обох сторін 

процесу.  

Означені питання потребують комплексного дослідження і системного підходу щодо пошуку пріоритетних напрямів 

державної політики економічного розвитку сільських територій. 
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1.Нові підходи до формування регіональної політики та регіонального управління,Ю.В.Ковбасюк Розвиток продуктивних сил і 
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РЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ У ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ МОРСЬКОГО 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
 

Сьогодні відбувається кардинальна переорієнтація стратегічних цілей державного управління морським 

природокористуванням. В умовах стагнації соціально-економічного розвитку країни, галузевої переструктуризації 

економіки, переходу до ринкових відносин варто звернути увагу на розвиток нового концептуального напрямку управління 

морським природокористуванням в основу якого закладено функціонування організаційно-господарських самостійних 

структур (систем, комплексів), що здійснюватимуть екологічну діяльність в межах водного басейну. 

На нашу думку, згідно з вказаним напрямком, доцільно створювати або формувати нові організаційні структури в 

компетенцію яких входитиме розв'язання екологічних проблем водних басейнів в умовах транскордонного співробітництва. 

Вони сприятимуть не тільки процесу екологізації економічних відносин в Чорноморському регіоні, а й забезпечать 

комплексне вирішення проблем запобігання подальшої деградації його природно-ресурсного потенціалу. 

Як відомо, першочерговим завданням морського природокористування є відновлення якісних і кількісних параметрів 

економічного, екологічного і курортне - оздоровчого потенціалу Чорноморського басейну. Економічний потенціал включає в 

себе сукупність ресурсів і властивостей моря, екологічний - потенціальні можливості морського середовища витримувати 

антропогенне навантаження, а культурно-оздоровчий потенціал - забезпечення екологічно безпечних умов життєдіяльності і 

духовного розвитку людини. 

Однією з таких організаційних структур нового напрямку, про який говорилось вище, є Багатоцільовий екологічний 

комплекс (БЕК). Поняття БЕК вже не одноразово з’являлось в проектних розробках. Зокрема, Одеський Чорноморський клуб 

в рамках "Екологічних проектів Чорноморської Економічної Співдружності" виступив з пропозицією розробити і 

реалізувати в Одесі на базі Центру морських досліджень і екобезпеки нафтотерміналів НАН України проект "Багатоцільовий 

екологічний стаціонарний комплекс "Експорт" (БЕК). “Багатоцільовий екологічний пересувний комплекс у районі 

Принцевих островів “BSEC – TURMERA-1” (Мармурове море, Туреччина); “Багатоцільовий екологічний стаціонарний 

комплекс “Екопорт”. 

Аналітичну основу розробки таких комплексів мають складати глибокий аналіз стану довкілля в регіоні і тенденцій 

його змін, прогнозні оцінки розвитку екологічної ситуації, формулювання екологічних проблем та вибір пріоритетних 

завдань, обгрунтування можливих шляхів їх вирішення. Перспективи вирішення екологічних проблем морського 

природокористування визначатимуться подальшим розвитком економічної ситуації, і зокрема, промислового виробництва.  

Оскільки сьогодні надзвичайно актуальним є економічний ріст, то саме його якісні виміри генеруватимуть рівень 

екологічної безпеки. Можливими є два сценарії розвитку подій. Перший характеризується зростанням економічних 

показників шляхом нарощення (відновлення) промислового виробництва без відповідних структурних реформ. Другий 

передбачає, що економічне зростання буде здійснюватись паралельно з  глибокими структурними та технологічними 

змінами. В першому випадку отримаємо ріст антропогенного навантаження на природне середовище і, таким чином, 

економічного зростання перетвориться в несприятливий чинник екологічної стабілізації. У другому  - економічному  

розвитку буде притаманний екологобезпечний характер. Саме для реалізації такого сценарію створюються БЕК. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ape_2014_7_31.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ape_2014_7_31.pdf
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З цією метою необхідно здійснити наступні кроки. 

1. Збір інформації про стан довкілля, її аналіз, оцінка екологічної ситуації, визначення тенденцій її розвитку 

2.  Формулювання екологічних проблем регіону з їх подальшою деталізацією і територіальною прив’язкою 

3. Розробка критеріїв оцінки гостроти (актуальності) екологічних проблем приморських територій 

4. Ранжування екологічних проблем морського природокористування за рівнем їх гостроти на основі розроблених 

критеріїв 

5. Групування екологічних проблем з точки зору можливостей їх вирішення на: місцевому рівні; обласному рівні; 

державному рівні 

6. Обґрунтування поточних та перспективних можливостей фінансово-ресурсного забезпечення природоохоронної 

діяльності на регіональному рівні 

7. Формування БЕК, встановлення взаємозв’язків між учасниками та принципів фінансування БЕК. 

8. Формулювання мети БЕК, його пріоритетних напрямів та завдань з врахуванням особливостей приморських територій 

9. Відбір природоохоронних заходів для включення в роботу БЕК, обгрунтування обсягів та джерел їх фінансування, 

термінів виконання, виконавців 

10. Обґрунтування завдань та напрямів діяльності щодо екологізації суспільного життя та управління, зокрема: економічна 

політика; підприємницький сектор; управління екологічною безпекою; наука та інформація; громадськість; екологічна 

освіта та виховання; міжнародне співробітництво  

11. Оцінка очікуваних економічних, соціальних та екологічних результатів реалізації програми 

При будь-якому розвитку подій, треба визнати, що альтернативи економічному росту на даний момент просто не 

існує, навіть при його негативних екологічних наслідках. Адже тільки економічне піднесення дасть змогу збільшувати 

обсяги екологічних інвестицій і поступово підвищити статус екологічних цінностей в ієрархії інших соціальних пріоритетів.  
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ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ РЕФОРМ З 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ 
 

У даний час в Україні здійснюється децентралізація влади, зокрема і формування об’єднаних територіальних громад. 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» територіальна громада самостійно або під 

відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішує питання місцевого значення у межах 

Конституції та Законів України. У своїй діяльності територіальна громада має враховувати природно-кліматичні, історичні, 

національно-культурні, соціально-економічні, ресурсні, екологічні та інші особливості території. 

Повноцінне функціонування територіальної громади забезпечується через надходження коштів від користування 

сировинними ресурсами (іншими словами диференціальної ренти) та податків. У багатолісних районах, які, як правило, 

відзначаються незначною площею земель сільськогосподарського призначення, одним із основних джерел фінансування 

територіальної громади є рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів. Під час базового лісовпорядкування, яке 

повторно проводиться через 10 років, здійснюється розподіл лісових ділянок за місцевими радами. Щорічно обсяг та місце 

проведення основних лісогосподарських заходів на підконтрольній території погоджується з органами місцевого 

самоврядування. Водночас, проводячи відводи ділянок під рубки головного користування і формування та оздоровлення 

лісів, визначається величина місцевої рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів. Її розмір залежить від 

лісотаксового поясу, розряду такс, породи та товарної структури деревини. Існуючий підхід не враховує певні особливості, 

зокрема тривалий період вирощування технічно стиглої деревини. Він не сприяє впровадженню заходів з підвищення 

продуктивності деревостанів, покращення їхньої товарної структури, раціонального підбору порід у лісогосподарському 

виробництві, з врахуванням місцевих лісорослинних умов, запровадження сучасних інноваційних підходів у 

лісовирощуванні. Більш прийнятним було б не справляння рентної плати за користування деревиною, яке здійснюється не 

щорічно, а лише при проведенні рубок і заготівлі товарної деревини, а за користування землями лісогосподарського 

призначення. Поряд з низкою позитивних моментів такий підхід дозволив би спонукати працівників лісництва до зниження 

ставки збору в тому числі і місцевого. Оскільки у лісовому господарстві земля є засобом виробництва, а лісовирощування 

трактується як спеціальне рослинництво, то це наблизило б лісове господарство до сільського. Зокрема, у сільському 

господарстві землекористувач платить лише за користування землею, без врахування урожайності сільськогосподарських 

культур, а тим більше їхньої якості. Це дозволяє отримувати максимум продукції рослинництва з відповідними якісними 

показниками. 

Такий підхід існує в окремих країнах Євросоюзу і може з певною трансформацією бути використаний в Україні. При 

цьому необхідно враховувати соціально-економічне та екологічне значення лісових ділянок, а для вкритих лісовою 

рослинністю земель, окрім цього і вік деревостанів. При цьому застерігаємо від поспішних дій, половинчастих рішень та 

проведення різного ряду експериментів. До прикладу, Бюджетним кодексом на 2018 рік, поряд зі збором на деревину, 

планувалось запровадити і податок за використання земель лісогосподарського призначення. Обумовлений розмір величини 

збору має встановлюватись органами місцевого самоврядування, приймаючи за основу ціну на землі сільськогосподарського 

призначення. Негативною стороною такої законодавчої ініціативи є широкий діапазон планованого збору (в окремих 

випадках його відсутність). Багато положень цього закону не були конкретизовані, відсутні наукові напрацювання та 
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відповідні піднормативні акти. Такий підхід є неприпустимим також і з тієї точки зору, що землі лісогосподарського 

призначення мають нижчу родючість, ніж сільськогосподарські. У лісовому господарстві нерідко використовуються землі 

низької родючості, які не придатні для сільського господарства, або ті, що внаслідок нераціонального ведення господарства 

деградували і стали непридатними для подальшої експлуатації. Окрім тривалого періоду лісовирощування, створені ліси 

часто мають виключно екологічне призначення при обмеженому сировинному. Слід відзначити, що таким підходом до 

оподаткування лісового господарства грубо порушено ряд юридичних норм. 

У системі взаємовідносин лісового господарства з органами місцевого самоврядування існує низка не врегульованих 

моментів. Так, органи місцевого самоврядування регулюють, а нерідко і організовують заготівлю недеревної продукції лісу 

(ягід, грибів та ін.). Саме ліси є основним місцем збору такої продукції. Заготівельники сплачують податки до місцевих 

бюджетів, а лісове господарство нічого не отримує від такої діяльності. Більша частина лісових мисливських угідь 

закріплена за різними мисливськими товариствами. Останні займаються, переважно, організацією полювання, яке має 

любительський характер, натомість не проводячи біотехнічних заходів та охорони мисливської фауни, у т.ч. від 

браконьєрства. Водночас дотримання «періоду тиші» обмежує проведення окремих лісогосподарських заходів. Закріплені за 

мисливськими товариствами угіддя майже не приносять доходів лісовому господарству. Лісове господарство ж потерпає від 

мисливської фауни. В окремих випадках молодняки та лісові культури можуть бути ушкоджені, особливо в місцях 

скупчення тварин. 

Існує низка галузей економіки, які залежні від лісового господарства, тобто, завдячуючи лісовому господарству ефект 

проявляється у суміжних галузях (сільське господарство, транспорт, туризм, санаторно-оздоровчі заклади, житлово-

комунальне господарство, водне господарство, фармація та ін.). Лісове ж господарство у окремих підкатегоріях і категоріях 

лісів ведеться з певними обмеженнями, не отримуючи при цьому ніяких дивідендів. Не зайвим буде згадати про неоціненні 

екосистемні послуги лісу. Галузі економіки, де проявляється ефект від економічних функцій лісів, повинні врегулювати 

фінансові взаємовідносини з лісовим господарством на законодавчому рівні шляхом відрахувань певної частини коштів для 

потреб останнього, оскільки лісовий сектор повинен якимось чином фінансуватись.  

На нашу думку, достатньо суперечливим є положення Бюджетного кодексу на 2019 рік щодо оподаткування лісового 

господарства. Цим документом передбачено: істотне збільшення рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів. 

При цьому ціна на деревину залишається незмінною. Це призведе до суттєвого зменшення прибутку лісогосподарських 

підприємств, що, у свою чергу, позначиться на обсязі операційних коштів, які можуть використовуватись на фінансування 

економічно збиткових лісогосподарських заходів (проведення рубок догляду в молодняках – освітлення та прочищення, 

створення та догляд за лісовими культурами, лісозахисні заходи та ін.). Це може призвести навіть до банкрутства значної 

кількості лісогосподарських підприємств, особливо у малолісних регіонах. Повинно бути врегульоване створення «лісового 

фонду», який покликаний забезпечити ефективну лісогосподарську діяльність, особливо у малолісних районах. Потужні 

промислові регіони можуть і повинні долучитись до фінансування потреб лісового господарства, а не застосовувати існуючу 

зараз практику, яка базується на перерахунку коштів лісогосподарськими підприємствами Полісся, Карпат та Лісостепу для 

споріднених лісгоспів, розташованих у степових умовах південних та східних областей України.  

Чергове істотне підвищення ціни на природний газ спонукає споживачів шукати альтернативні джерела енергії. 

Одним із найбільш доступних є використання дров для опалення. На споживчому ринку України, не зважаючи на 

підвищення ціни дров, на них спостерігається стабільно високий попит. Він поглиблюється із експортом такої продукції. 

Відсутність належної охорони лісів, економічна і соціальна ситуація в Україні призводять до зростання обсягів самовільних 

рубок. У багатьох випадках знищені або сильно розладнані полезахисні смуги та ліси колишніх агроформувань, на створення 

яких було витрачено значні матеріальні та фінансові ресурси. 

На даний час у лісовому господарстві не опрацьовано загально визнаного підходу щодо бонітування лісових земель. 

Першим наближеним до їх бонітування підходом можна вважати проведені грунтово-типологічні обстеження. Такі 

обстеження проводились, в основному, у кінці 60-х, на початку 70-х років комплексною грунтово-типологічною експедицією 

Українського лісовпорядкувального підприємства і стосувались лише окремих регіонів. Складені нариси для лісництв не 

були узагальнені навіть у межах тодішніх лісових підприємств. Сучасні лісогосподарські підприємства та їх підрозділи – 

лісництва, різняться від попередніх за структурою і площею. Тобто можливість використання матеріалів грунтово-

типологічних обстежень при реформуванні системи лісового господарства є практично втраченою. 

Запровадження збору до місцевого бюджету за рахунок оподаткування лісових земель, а не кінцевого продукту – 

деревини, його кількісних і якісних показників дозволить суттєво покращити фінансування місцевих громад, а також 

гармонізувати взаємовідносини з лісовим господарством, буде сприяти раціональному використанню лісових земель 

відповідно до їх родючості. Впровадженню оподаткування лісових земель повинно передувати: 

- науково обґрунтоване бонітування лісових земель за їх потенційною деревною продуктивністю; 

- зміна організаційної структури лісового господарства відповідно до законодавства України про децентралізацію 

влади; 

- узгодження розміру оподаткування лісових земель, залежно від їх бонітетів; 

- визначення категорій (підкатегорій) лісових ділянок, які звільняються, частково чи повністю, від оподаткування, 

зважаючи передусім на їх екологічне та соціальне призначення; 

- ліквідація надзвичайної розосередженості лісового фонду країни за різними міністерствами та відомствами; 

- перегляд розподілу лісів за лісотаксовими поясами та розрядами такс; 

- вирішення питання повноцінного фінансування лісогосподарської діяльності. 

Наведений список пропозицій не є завершеним, оскільки в процесі реалізації може виникнути низка невідкладних 

завдань. Його можна вважати пропозицією (закликом) до дискусії, обговорення та вирішення питання партнерських 

взаємовідносин місцевих громад з лісовим господарством. 
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ЗАГАЛЬНІ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ  ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ 

РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Проаналізувавши дослідження таких вчених як: Hogan M. J.[4], Moons S. J. V. [6], Omelyanenko V. [8], Parker D. A. [9], 

Sofio D. G. [9], Alperen M. J [7], Naray O. [7], слід виділити наступні функції, що класично виділяються в рамках економічної 

дипломатії: участь у формуванні зовнішньоекономічної політики; здійснення взаємодії з міжнародними організаціями, що 

формують стандарти і правила міжнародної торгівлі і фінансового регулювання як на регіональному, так і на глобальному 

рівні; політичне сприяння вітчизняному бізнесу в його діяльності за кордоном з метою підвищення його конкурентних 

можливостей, прав доступу до існуючих і потенційних ресурсів і ринків; виявлення і попередження потенційних конфліктів 

з іноземними державами, неурядовими організаціями та іншими економічними суб'єктами з метою мінімізації торгових 

економічних ризиків; захист національних інтересів і забезпечення національної безпеки, що гарантувало би рішення 

загальнонаціональних завдань, в сфері ринкових інтересів; використання всього спектра можливостей міжнародних 

організацій як урядового так і неурядового характеру для створення і підтримання образу надійного економічного партнера; 

забезпечення легітимності дипломатичних представників і довіри до них з боку світової спільноти; ведення діалогу з усіма 

зацікавленими сторонами з питань світового розвитку торгівлі і глобалізації, участь у вирішенні глобальних торгових та 

економічних проблем, таких як ринок і ринкова економіка.  

Загальне поняття «дипломатія» визначають як «сукупність засобів, прийомів та методів досягнення 

зовнішньополітичних цілей держави» [2]. «Дипломатія - офіційна діяльність глав держав, урядів і спеціальних органів 

зовнішніх зносин щодо здійснення цілей і завдань зовнішньої політики держав, а також щодо захисту інтересів держави за 

кордоном» [5]. 

Згідно закону про державну службу дипломатична служба України (далі - дипломатична служба) - це професійна 

діяльність громадян України, спрямована на практичну реалізацію зовнішньої політики України, захист національних 

інтересів України у сфері міжнародних відносин, а також прав та інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном 

[2]; 

Під економічною дипломатією в широкому сенсі слова слід розуміти засіб реалізації зовнішньоекономічних інтересів 

учасників міжнародних відносин і офіційну діяльність органів державного управління реалізації механізмів 

зовнішньоторгової політики. Безумовно, економічна дипломатія також вимагає застосування «розуму і такту», тобто всього 

арсеналу дипломатичних методів. Наведемо й інші визначення вітчизняних та іноземних вчених. 

Так як зазначає в своїх дослідженнях Bayne N., та Woolcock S. [3] «Економічна дипломатія являє собою сукупність 

організаційно-правових інструментів і дій у зовнішньоекономічній сфері з опорою на національні торгові інтереси і 

скоординовану взаємодію державних і недержавних структур з метою забезпечення торгового розвитку країни та її 

економічної безпеки в умовах глобалізації». Важливість і цінність даного визначення, з точки зору функціональних 

складових цього процесу полягає в тому, що незважаючи на різноманіття суб'єктів, «опорою» економічної дипломатії є 

забезпечення національних інтересів як сукупності «внутрішніх і зовнішніх потреб держави в забезпеченні захищеності  

розвитку держави». У той же час процеси глобалізації виключають можливість ізольованого забезпечення національних 

інтересів держави. У зв'язку з цим, досягнення національних інтересів має бути погоджено інституціями глобальної 

координації міжнародної економічної діяльності. У цій області активну роль відіграють міжнародні економічні організації.  

Як ми можемо побачити, ці функції доповнюють та розширюють загальні функції державного управління. В роботі 

Білокур Є.І. «Функції державного управління: поняття, особливості, правове регулювання» ми можемо знайти узагальнені 

підходи до визначення функцій держави [1]: забезпечення безпеки особистості, суспільства, держави (у тому числі 

забезпечення оборони, громадського порядку, здійснення розвідки і контррозвідки, забезпечення охорони державного 

кордону тощо); 

забезпечення розвитку економіки, здійснення адміністративно-господарської діяльності (у тому числі керівництво 

промисловістю, транспортом, сільським господарством, збір податків, сприяння розвитку підприємництва, антимонопольна 

діяльність тощо); 

забезпечення реалізації соціальної політики держави (у тому числі організація освіти, охорони здоров’я, наукових 

досліджень, соціального захисту тощо); 

забезпечення зв’язків з іншими державами, міжнародними організаціями [1]. 

У вітчизняній наукові літературі з державного управління панівною є думка, що функції державного управління 

поділяються на загальні і спеціальні. Загальні функції справляють об'єктивно необхідний вплив на певні процеси, що 

відбуваються в господарській, політичній, соціально-культурній та інших сферах. Ці функції є основними, притаманними 

будь-якому управлінню, незалежно від того, на якому рівні та в яких галузях вони здійснюються. Загальними функціями 

державного управління є прогнозування, планування, організація, регулювання, координація, облік, контроль. Ця 

класифікація побудована на підставі внутрішньої технології управлінської діяльності. 

Спеціальні функції характеризують особливості конкретного суб'єкта чи об'єкта управління. До основних спеціальних 

функцій державного управління, що здійснюються на вищому рівні вищим органом (Кабінетом Міністрів України), у 

системі органів виконавчої влади належать: 

- забезпечення державного суверенітету та економічної самостійності України, здійснення внутрішньої і зовнішньої 

політики держави; 

- розроблення проекту Закону про Державний бюджет та забезпечення його виконання; 
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- розроблення і здійснення загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального та 

культурного розвитку держави. 

Спеціальні управлінські функції здійснює Президент України як глава держави. Серед них такі: керівництво 

зовнішньополітичною діяльністю держави, призначення та звільнення глав дипломатичних представництв України в інших 

державах та при міжнародних організаціях; призначення за поданням Прем'єр-міністра членів Кабінету Міністрів, керівників 

інших центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних організацій та припинення їх повноважень 

на цих посадах (розстановка кадрів); прийняття у разі необхідності рішення про введення в державі або в окремих її 

місцевостях надзвичайного стану, а також оголошення у разі необхідності окремих місцевостей України зонами 

надзвичайної екологічної ситуації; присвоєння вищих військових звань і класних чинів, нагородження державними 

нагородами; встановлення президентських відзнак і нагородження ними та ін. 

Здійснивши теоретичний аналіз функцій державного управління міжнародною економічної діяльності необхідно 

зробити наступні висновки: 

1. Процеси глобалізації та європейський вибір України в політичній та економічній сферах мають глибокий вплив 

на державну систему регулювання міжнародної економічної діяльності; 

2. В Україні створюється система державних та наддержавних інституцій, які поєднують дві системи економічної 

діяльності ‒ українську та європейську (світову); 

3. У відповідності до нових форм управління економічною системою з боку держави та національних та 

міжнародних інституцій трансформується система функцій управління держави. Значна роль в цій системі відводиться 

економічній дипломатії. 

4. Функції державного управління поділяються на загальні і спеціальні. Загальні функції справляють об'єктивно 

необхідний вплив на певні процеси, що відбуваються в господарській, політичній, соціально-культурній та інших сферах. Ці 

функції є основними, притаманними будь-якому управлінню, незалежно від того, на якому рівні та в яких галузях вони 

здійснюються; 

5. Спеціальні функції характеризують особливості конкретного суб'єкта чи об'єкта управління. До основних 

спеціальних функцій державного управління, що здійснюються на вищому рівні відносяться такі, що реалізуються вищим 

виконавчим органом (Кабінетом Міністрів України). 
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РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ 
 

Вступ. Беручи до уваги, різке загострення взаємовідносин суспільства з природою, усвідомлення людством реальної 

небезпеки екологічної катастрофи, перехід до трьохмірної системи цінностей – соціо-еколого-економічної, на відміну від 

двомірної еколого-економічної системи, набула особливої гостроти проблема забезпечення сталого розвитку як держави в 

цілому, так і її регіонів зокрема. Зважаючи на те, що в Україні активно здійснюється процес децентралізації влади та 

реформування її територіальної організації, шляхом створення об’єднаних територіальних громад (ОТГ), питання сталого 

розвитку слід розглядати на рівні новостворених громад.  

Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що важливою передумовою становлення та розвитку ОТГ є 

забезпечення високого рівня життя населення громади, комфортних і безпечних умов проживання, надання якісних та 

доступних суспільних послуг громадянам, а також створення сприятливих умов для динамічного розвитку регіонів. Проблеми 

навколишнього середовища і соціально-економічного розвитку, які на сьогодні існують в регіонах, не можна розглядати і 

вирішувати окремо, оскільки вони взаємопов’язані та взаємозалежні між собою. Для вирішення зазначених проблем, на нашу 

думку, об’єднаним територіальним громадам необхідно застосовувати інструменти та засоби екологічного маркетингу. 
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 Основна частина. Аналіз сучасної економічної думки щодо досліджуваного питання свідчить, що, незважаючи на 

важливість та актуальність даного питання, воно не отримало належного розвитку, а тому заслуговує подальшого вивчення і 

набуває особливої актуальності.  

Традиційною є думка, що маркетинг відіграє ключову роль у системі управління підприємств, установ та організацій. 

Проте, він усе динамічніше входить у життя суспільства, поступово змінюються сфери його застосування. Відтак, зважаючи на 

перехід в економічному розвитку до концепції ресурсно- та екологічно збалансованого розвитку (сталого розвитку), 

розвинулась нова сучасна, перспективна концепція маркетингу – екологічний маркетинг. 

Як свідчить аналіз наукової літератури, до визначення поняття екологічного маркетингу не існує єдиного підходу, а 

найчастіше його розглядають з різних позицій. Так ряд науковців [1] вважає, що екологічний маркетинг стосується виключно  

виробництва підприємствами екологічно чистої продукції. Інші ж [2-4] – виходять далеко за межі діяльності підприємств і 

відстоюють думку, що екологічний маркетинг є сучасною маркетинговою концепцією, яка дозволить забезпечити не лише 

екологічні потреби споживачів щодо виробництва екологічно чистої продукції, а й вирішити проблеми, пов’язані із 

збереженням довкілля. На нашу думку, другий підхід є більш перспективним, адже забезпечення екологічної безпеки виступає 

важливим геополітичним фактором і рушійною силою благополуччя суспільства. Крім того, якщо розглядати екологічний 

маркетинг з такої точку зору, то використання засобів та інструментів екологічного маркетингу сприятиме впровадженню 

принципів сталого розвитку, де соціо-еколого-економічна система цінностей забезпечує збалансоване співіснування 

суспільства, економіки і природних систем. Таким чином, соціально-економічний розвиток зможе забезпечити суспільний 

прогрес, не руйнуючи при цьому природне середовище.  

Необхідність впровадження концепції екологічного маркетингу при розробці стратегії розвитку об’єднаних 

територіальних громад є очевидною. Адже в регіонах зберігається екстенсивний тип розвитку економіки, який призводить до 

нераціонального використання природних ресурсів. Також відбувається забруднення та порушення екологічної рівноваги 

навколишнього природного середовища, зростає кількість техногенних аварій та катастроф, утримується домінування 

природомістких галузей, спостерігається висока матеріало-, енергомісткість та низька ефективність виробництва, сировинна 

орієнтація експорту, відсутність культури поводження з твердими побутовими відходами, що приводить до ще більшого 

екологічного навантаження місцевості ОТГ. Спостерігаються значні диспропорції загальнодержавних і регіональних інтересів, 

відсутність конструктивних заходів, спрямованих на сталий розвиток регіонів. Таким чином, наявність зазначених проблем, 

вимагає розробки і наукового обґрунтування заходів щодо формування стратегії екологічного маркетингу ОТГ. 

При розробці стратегії екологічного маркетингу ОТГ слід враховувати її специфіку, географічне розташування, наявність 

природних ресурсів, розташування на її території промислових підприємств (особливо, тих, які здійснюють значні викиди 

шкідливих речовин в навколишнє природне середовище), обсяги надходження податків, рівень життя населення, внутрішні та 

зовнішні резерви розвитку, інвестиційну привабливість території, пріоритетні напрямки та задачі розвитку тощо.  

Розробці стратегії екологічного маркетингу ОТГ має передувати проведення SWОT-аналізу, за результатами якого буде 

здійснена оцінка рівня екологічних умов громади, визначені переваги та недоліки її розвитку, з метою виключення загроз 

екологічного характеру та максимізації її можливостей.  

Основними складовими стратегії екологічного маркетингу ОТГ, яка виступатиме складовою частиною загальної 

стратегії її розвитку мають стати: 

- розробка та впровадження на території ОТГ енергозберігаючих програм, які дозволять активно впроваджувати 

енергозберігаючі технології та зменшить споживання традиційних енергоносіїв на користь відновлювальних джерел енергії; 

- проведення енергетичного аудиту комунальних будівель ОТГ, на основі якого необхідно здійснити їх модернізацію; 

- стимулювання створення нових енерго- і ресурсозберігаючих, безвідходних технологій із залученням джерел 

вторинних  ресурсів сировини й енергії, у тому числі завдяки використанню відходів виробництва; 

- стимулювання створення принципово нових технологічних процесів та виготовлення екологобезпечних виробів; 

- формування і розвиток екологічного бренда ОТГ, що дасть поштовх до економічного, інвестиційного, інтелектуального 

та культурно-духовного розвитку, оскільки сформує її позитивний імідж та зробить упізнаваною серед інших аналогічних 

громад; 

- формування попиту на екологічні товари і технології регіону; 

- створення керівництвом ОТГ передумов для залучення інвестицій шляхом визначення напрямів і механізмів, які 

дозволять потенційним інвесторам уявити реальну базу вкладання коштів та наявні інвестиційні переваги проектів; 

- організація роздільного збору твердих побутових відходів, що дозволить зменшити екологічне навантаження 

місцевості; 

- провадження політики підтримки керівництвом ОТГ виробників, у яких рівень забруднення навколишнього 

природного середовища в допустимих межах; 

- залучення позабюджетних джерел фінансування з міжнародних фондів, програм та грантів для фінансування 

екологічних проектів, а саме: East Europe Foundation; Фундація Українсько-Польської співпраці (PAUCI); Швейцарське бюро 

співробітництва в Україні; Європейський Банк Реконструкції та Розвитку; Канадське агентство міжнародного розвитку CIDA; 

Гранти від міністерства закордонних справ Естонії та ін.; 

- формування у населення громади зацікавленості в сталому розвитку ОТГ, підвищення рівня його залучення до процесу 

прийняття рішень щодо діяльності та розвитку ОТГ, що сформує у більшості мешканців відчуття причетності до життя громади 

та її майбутнього; 

- підвищення рівня екологічної культури населення шляхом проведення просвітницької роботи щодо екологічного 

виховання, підвищення рівня екологічної свідомості. 

На нашу думку, впровадження стратегії екологічного маркетингу ОТГ дасть змогу досягти головної стратегічної мети 

децентралізації – створення комфортного та безпечного середовища для життя людини, адже саме ця стратегія дозволить 

оптимально поєднати механізм підвищення рівня життя населення таких громад з механізмом захисту навколишнього 

природного середовища, розподілу ресурсів і просування території. 
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Фінансовою базою реалізації стратегії екологічного маркетингу мають стати кошти місцевого бюджету ОТГ, 

Державного фонду регіонального розвитку, міжнародних фондів, програм та грантів. Однією з обов’язкових умов реалізації 

стратегії є координація програми соціально-економічного розвитку ОТГ з позиціями екологічного маркетингу.  

Висновки та пропозиції. Таким чином, концепція екологічного маркетингу об’єднаної територіальної громади, це 

діяльність місцевих органів влади, спрямована на створення комфортного та безпечного середовища для життя членів громади, 

шляхом зацікавленості населення, підприємств, установ та організацій громади у збільшенні обсягів виробництва екологічно 

безпечної продукції, зниженні рівня забруднення навколишнього природного середовища, заохоченні впровадження 

безвідходних технологій із залученням джерел вторинних  ресурсів сировини й енергії, стимулювання інвестиційних процесів, 

здійснення благоустрою громади, формування іміджевої політики, спрямованої на залучення коштів для раціонального 

природокористування.  

  В контексті реалізації заходів виникає необхідність продовження наукових досліджень у напрямку впровадження 

концепції екологічного маркетингу у стратегію розвитку регіонів України, зокрема об’єднаних територіальних громад, та 

розробки на їх основі нового організаційно-економічного механізму, впровадження якого сприяло б активізації розвитку ОТГ. 
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РОЛЬ ЗНАНЬ В АКСЕЛЕРАЦІЇ ТА ІНКУБАЦІЇ ВЕНЧУРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 

За останні десять років прослідковується значний приріст динаміки акселераторів, що акцентують увагу на 

короткострокових програмах для проектів на ранній стадії масштабування. Як і будь-яка нова ініціатива, вона не забезпечена 

новими даними, щоб визначити, наскільки ефективні ці програми для створення успішних  підприємств. У той же час, в 

умовах науково-технічної революції та переходу до інновацій у реальному секторі економіки, від інноваційної та венчурної 

активності залежить економічне становище та конкурентоспроможність підприємства, можливість зміцнення та оновлення їх 

матеріальної бази та забезпечення ефективного розширення та відтворення на ринку [1]. Світовий досвід свідчить, що одним 

з механізмів активізації інноваційної діяльності є застосування і розвиток платформ акселерації та інкубації, в якому 

основним видом інвестицій стає венчурний капітал. В даний час, у всьому світі розвивається індустрія акселераторів, що 

надає підприємцям ресурси та капітал, необхідні для перетворення їх стартапів в успішні підприємницькі проекти. Разом з 

цим, наявні практики досить фрагментарні та функціонують у вигляді евристик. Більш того новітня практика акцентує увагу 

на кількісних показниках, а якісна складова залишається поза увагою. Тому детального висвітлення потребує визначення 

впливу внутрішніх факторів на ефективність акселерації та інкубації венчурного підприємництва, що дасть змогу виявити 

джерела та механізм підвищення ефективності діяльності організацій зазначеного типу [2,3]. В рамках наукового 

дослідження для виявлення особливих конкурентних переваг, що дають змогу організаціям з акселерації та інкубації 

найбільш ефективно використовувати наявні фактори виробництва, було сформовано сукупність найбільш результативних 

організацій, для розрахунку кореляційно-регресійних матриць за основними показниками їх статистичної звітності. 

Такими організаціями стали «Y Combinator», «Techstars», та «Chinаccelerator». На основі розрахунку матриць 

регресійної залежності динаміки капіталізації від аналізованих вільних аргументів функцій за 2013-2017 рр. було 

обґрунтовано результати, які доводять первинність знань над простими венчурними інвестиціями [4]. 

В процесі аналізу трьох найбільш значних за капіталізацією стартап-акселераторів виявлено, що такі аргументи 

моделей як Х2 (загальна кількість зареєстрованих проектів (% від кількості заявок)), та Х3 (стартові інвестиції, млн. дол. 

США) досить опосередковано впливають на кінцевий результат, тобто капіталізацію. Цей факт підтверджується не тільки 

розробленими регресійними моделями, але й офіційними даними. На противагу цьому, серед аналізованих інституцій 

спостерігався досить високий відсоток впливу такого аргументу як, Х1 (кількість проектів, які пройшли програму 

акселерації (% від кількості заявок). Аналіз офіційної інформації свідчить, що всі аналізовані інституції акцентують свою 

діяльність не скільки за кількісними показниками, що виражаються у наборах до програм акселерації та інкубації, проте і на 

якісних характеристиках, тобто освітніх програмах які [5]. Так, однією з ключових характерних рис, що дає найбільший 

ефект, є розробка унікальних освітніх програм, які хоча мають досить схожу структуру, проте відрізняються, в першу чергу, 

підходом до залучення та диференціації людських ресурсів. Аналізовані інституції продемонстрували значні вкладення саме 

в розвиток місцевих мереж знань, створення значної стартап-інфраструктури, бази менторів (у випадку з «Techstars») та у 

формування  зустрічей з потенційними інвесторами, що проводяться тричі за цикл (у випадку з «Y Сombinator») [6].  

Таким чином, в процесі дослідження доведено, окрім значних обсягів інвестицій, нові стартап-проекти потребують, 

перш за все когнітивної методологічної підтримки, що базується саме на трансферті знань. В такому контексті цільова 

проблематика майже на досліджується, проте є деякі автори розглядають саме такий контекст як ключовий. Так, Поляков 

М.В. [7], виділяє економіку знань видаляє наступні умови для розвитку інноваційно-венчурного підприємництва: абсорбція 

знань; зміна умов інтелектуальної діяльності через розширення вільного доступу до науково-технічної та суміжної 
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інформації; розвиток особистого віддаленого партнерства; зміна структури та динаміки міжнародної мобільності людей (з 

одного боку, інтенсифікація, з іншого –уповільнення внаслідок можливостей віддаленої комунікації); зміна моделей 

організації наукової та освітньої діяльності [8]. Більшість існуючих організацій з акселерації не акцентує увагу на 

зазначеному розумінні, тому подальші дослідження будуть націлені на розробку альтернативної форми інноваційно-

венчурного підприємства яке дасть змогу запровадити новий стандарт в інноваційному розвитку України та світу. 
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ДИФУЗІЄЮ ТЕХНОЛОГІЧНИХ 

ІННОВАЦІЙ НА РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКАХ 
 

Будь-яке нововведення, яке стало стандартом на ринку, може принести значний прибуток та тягне за собою багато 

супутніх нововведень. Для підвищення ймовірності впровадження, технологічні інновації мають бути певною мірою 

типовими або універсальними, щоб успішно прийматися споживачами. Розроблені під певним брендом або окремими 

споживачами, технологічні інновації можуть успішно поширюватися, незалежно від успішності розробників. При цьому 

успішність технології в цілому напряму залежить від кількості її прихильників, проте успішність технологічних інновацій на 

регіональних ринках більшою мірою залежить від наявності розвинутої інноваційної інфраструктури. Таким чином, на 

регіональному рівні управління дифузією технологічних інновацій має базуватися не тільки на поширенні знань про 

інновацію та збільшенні кількості її прихильників, але й у розвитку інноваційної інфраструктури регіону задля створення 

технічної можливості використання технології. Швидкість та повнота охоплення ринку залежить від сприйняття технології 

користувачами, що підсилюється у разі стандартизації ринку на основі технології. І, хоча, вертикальна інтеграція і 

стандартизація ринку на основі технології дозволяють обмежити виникнення субститутів, проте повністю їх усунути майже 

неможливо. У разі успішності технології вона становиться товаром масового вжитку та стандартом на ринку і вже менше 

залежить від бренду, під яким вона з’явилася. При цьому, критична маса прихильників, що дозволяє змінити стандарт ринку, 

буде залежати від співвідношення відносних переваг запропонованої технології над технологією, яка домінує на ринку. 

Показником успішності впровадження технологічної інновації є перетворення її на товар широкого вжитку, та, у 

найкращому випадку, стандартом галузі. Таким чином, успішність технології призводить до розвитку ринку та конкуренції 

брендів на ньому, яка призводить до постійних змін у структурі ринку та подальшому розповсюдженні технологічної 

інновації, вже як товару широкого вжитку. 

Тому, доцільно дослідити виникнення та розповсюдження технологічних інновацій задля визначення умов, що 

можуть забезпечити сталі конкурентні переваги. Обґрунтування умов створення та зникнення переваг може покращити 

стратегічне планування в умовах динамічної зміни умов на регіональних ринках. 

Підприємства, що першими запровадили успішну інновацію, мають більші шанси на домінування на ринку. З іншої 

сторони, монополісти можуть зберегти домінування на ринку за допомогою впровадження таких інновацій. 

Таким чином, можна припустити, що технологічні інновації мають бути інваріантними до кількості фірм, які їх 

використовують. А для найбільш успішної дифузії, технологічна інновація має пройти шлях від радикальної інновації до 

стандарту технології на ринку. 

Різноманіття стратегій управління дифузією технологічних інновацій потребує подальших досліджень світового 

досвіду управління інноваціями на регіональних ринках, порівняльного аналізу комунікаційних каналів розповсюдження 

інновацій та виявлення умов становлення технологічних інновацій стандартом на ринку. На цій основі можливе більш точне 

впровадження інновацій IT-корпораціями у відповідності до сегментів ринку інформаційних технологій, що і обумовлює 

перспективи подальших досліджень. 
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РОЛЬ ОРГАНІВ ВЛАДИ У ВІДНОВЛЕННІ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ 

НА РІВНЕНЩИНІ В 1945-1950 РР. 

 
Під час військових дій та німецької окупації Рівненщина зазнала значних втрат. Тому у повоєнний період діяльність 

органів влади була спрямована на відбудову інфраструктури краю. Значну частину коштів виділялося на відновлення та 

розвиток освітньо-культурної сфери, насамперед освіти.  

Станом на 1 січня 1945 р. у Рівненській області було відбудовано  й працювало 617 шкіл, у тому числі: початкових – 

509, неповних середніх – 78, середніх – 30 із загальною кількістю 79 990 учнів [1, арк. 1-5]. У школах області в 1944 – 1945 

навчальному році також працювали 43 школи з польською мовою і 28 шкіл з чеською мовою викладання, в яких здобували 

освіту 10 643 учні [4, арк. 22]. 

Близько 10 000 дітей шкільного віку взагалі не відвідували школи у зв’язку з відсутністю у них зимового одягу. Для 

вирішення цієї проблеми для дітей-сиріт і дітей солдатів, які воювали на фронтах було пошито близько 2 000 та 

відремонтовано 8 000 пар взуття, а також організовано пошиття одягу, проте цього було недостатньо [1, арк 1-5].  

Щоб залучити до навчання всіх дітей шкільного віку необхідно було 1 600 вчителів 1-4 класів та 70 для 5-10 класів, 

виділити необхідну кількість підручників: давної і середньовічної історії, підручники української мови і літератури, 

географії тощо. Школи з чеською та польською мовами навчання також потребували необхідних підручників, адже «є 

випадки, коли в чеських школах користуються підручниками Чеської Республіки» [4, арк. 22]. Також навчальні заклади 

необхідно було забезпечити зошитами [1, арк. 1-5], що у досліджуваний період становило значну проблему. 

Отже, наприкінці Другої світової війни органи влади у процесі відбудови освітніх закладів зіткнулися з досить 

значними проблемами. У зв’язку із  відсутністю достатньої кількості навчальних підручників, зошитів самотужки вирішити 

проблему місцевим органам влади було складно. Значна кількість шкільних приміщень, насамперед у сільській місцевості, 

не була пристосована до навчання, що створювало додаткові труднощі при організації навчального процесу. 

У 1944 р. органами державної влади було виділено 179 тис. крб. для забезпечення шкіл необхідним канцелярським 

приладдям, підручниками. Навчальні заклади Рівнещини отримали 65 тис. зошитів, натомість шкільного канцелярського та 

навчально-наочного приладдя отримано так і не було. Станом на березень 1945 р. було одержано літератури на суму 22 400 

крб. [2, арк. 6], що не сприяло навчальному процесу. 

У навчальних закладах було організовано роботу гуртків, спрямованих на розвиток творчих здібностей учнів. У 

середніх та початкових школах діяли гуртки художньої самодіяльності – хорові, які відвідувало 3 032 учні, літературні – 1 

433, театральні – 662, фізкультурні – 835, балетні – 105, музичні – 28. Всі вони функціонували у школах міста Рівного, 

Костополя, Острога, Червоноармійська (нині Радивилів). У 13 районах області відбулися районні олімпіади з художньої 

самодіяльності. Учні шкіл брали участь в різноманітних республіканських конкурсах [1, арк. 1-5].  

Під час зимових канікул для школярів було організановано 18 ковзанок. У кожній школі були встановлені новорічні 

ялинки, а дітям 1-4 класів подаровано новорічні подарунки. у деяких навчальних закладах для учнів старших класів навіть 

вдалося організувати й провести  новорічні бали-маскаради [1, арк. 1-5].  

У другому півріччі 1944 – 1945 навчального року діяльність органів влади була спрямованна на покращення 

побутових умов вчителів, укомплектування шкіл педагогічними кадрами та підвищення якості навчання у освітніх закладах. 

Адже враховуючи, що до 1939 р. регіон перебував у складі Другої Речі Посполитої, у ньому відчувався дефіцит 

висококваліфікованих педагогічних кадрів, а окупація краю ще більше ускладнила ситуацію. Тому на Рівненщину 

направлялися вчителі з інших регіонів.  

Вчителі отримували, відповідно до встановлених норм, хліб, продукти харчування та промислові товари. Для вчителів 

було продано овочів  у середньому на одного вчителя 50-100 кг із фондів державної заготівлі. Також було пошито більше 

400 пар взуття та виділено 250 пар калош [1, арк. 1-5].  

У Рівненському, Дубенському, Здолбунівському, Червоноармійському (Радивилівському) районах області вчителям 

продавали 8-10 метрів мануфактури кожному, проте у таких районах як Людвипольський, Володимирецький, Рокитнівський 

вони майже не отримували промислових товарів. Варто зазначити, що у частині районів Рівненщини (Клеванський, 

Острозький, Демидівський, Рокитнівський, Сарненський) побутовим умовам вчителів не приділяли належної уваги – були 

випадки затримки вчителям заробітної плати, видавали зерно замість борошна і хліба, в цих районах не отоварювали 

затверджених норм постачанння вчителів. Для вирішення цього питання обласні органи влади своєчасно скерували 

положення з постачання вчителів у цих районах, зобов’язали місцеву владу, зокрема районні виконавчі комітети, в 

подальшому не допускати подібного стану [1, арк. 1-5].  

Таким чином, у досліджуваний період ситуація ускладнювалася ще й тією обставиною, що в частині районів області 

місцеві органи виконавчої влади не приділяли належної уваги матеріальному забезпеченню педагогічних працівників. 

У той період на території Рівненщини підготовку вчителів здійснювали учительський інститут, який функціонував у 

м. Рівне, педагогічне училище у м. Острозі та однорічні курси підготовки вчителів. У 1944 – 1945 навчальному році до 

Рівненського учительського інституту вступили 152 студенти, з них 102 на факультет мови і літератури та 50 на фізико-

математичний. До Острозького педагогічного училища вступили 107 осіб [3, арк. 14-19].  
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Наприкінці навчального року близько 24% студентів залишили навчання з різних причин: 23 студенти через 

незадовільну успішність, 20 осіб було призвано на військову службу до збройних сил, 11 – у зв’язку з хворобою та 6 – з 

інших причин [3, арк. 14-19]. 

Як зазначено вище, значна частина студентів були відраховані через незадовільну успішність. Це пов’язано з тим, що 

більшість вступали до інституту після закінчення середніх шкіл Рівненської та Волинської областей. Як відомо, ця територія 

довгий час перебувала у складі Другої Речі Посполитої, а під час війни була окупована німецькими загарбниками. Це 

унеможливлювало отримання належної середної освіти, а підготовчі курси, які функціонували  при інституті та 

педагогічному училищі, не могли сприяти у повному обсязі опановуванню навчального матеріалу за 9 класів середньої 

школи впродовж трьох місяців [3, арк. 14-19]. 

У 1944 – 1945 рр. органи державної влади вживали різноманітні заходи щодо покращення якості освіти. До 

навчальних планів було введено додаткові курси з математики й української та російської мов і літератур – 90 і 56 годин 

відповідно. Крім того, було збільшено кількість консультаційних годин з різних навчальних дисциплін [3, арк. 14-19]. Для 

зростання чисельності контингенту студентів педагогічних навчальних закладів для вступу на 1945 – 1946 навчальний рік 

було проведено низку профорієнтаційних заходів. У газетах Рівненської, Житомирської, Кам’янець-Подільської, Волинської 

та ряду інших областей України були надруковані оголошення, окрім цього населення інформували за допомогою радіо [3, 

арк. 14-19]. 

В Рівненському інституті працював агітаційний колектив: до кожної групи був прикріплений агітатор, котрий щодня 

читав дані Радінформбюро, проводив бесіди, доповіді на політичні та міжнародні теми [3, арк. 14-19]. 

Викладачі інституту читали для студентів різні науково-популярні лекції, наприклад, «Чи буде початок і чи буде 

кінець миру», «Будівництво всесвіту», «Виникнення землі», «Хімія у Вітчизняній війні» та інші. У 1945 – 1946 начальному 

році, викладачі зі студентами проводили наукові сесії, де було прочитано 13 доповідей. В Інституті було проведено відкриті 

засідання кафедр, які були присвячені ювілеям відомих письменників та поетів [3, арк. 14-19].  

Незабаром ситуація у сфері шкільної освіти почала покращуватися. Серед вчителів області були висококваліфіковані 

майстри педагогічної справи, окремим із них було присвоєно  почесне звання Заслуженого Учителя Української РСР [5, арк. 

10].  

У повоєнний період значну кількість коштів було виділено на будівництво культурно-освітніх закладів. У 1948 р. було 

витрачено 265 тис. крб. на відбудову і капітальний ремонт клубів за рахунок позалімітних асигнувань, хоча було 

передбачено 300 тис. крб. Закінчено відбудову Козинського районного будинку культури, проведено ремонт будинку 

культури в Олександрійському районі, відбудовано сільські клуби в Дубенському, Демидівському, Гощанському районах 

тощо. Не було використано повністю кошти в Рівненському, Клеванському та Деражнянському районах. У 1949 р. для цієї 

мети було виділено 240 тис. крб. [6, арк. 57–63].  

Отже, зважаючи напевних позитивних результатів, органи виконавчої влади не завжди досягали поставленої мети. 

Про це свідчить, що у повоєнний період у ряді населених пунктів не було у повному обсязі виконано запланованих робіт з 

будівництва культурно-освітніх закладів. 

Таким чином, з часу звільнення території Рівненщини від німецько-фашиських загарбників проводилася відбудова 

освітньо-культурних закладів Рівненщини, а саме: шкіл, клубів, будинків культури. Органами державної влади було вжито 

низку заходів щодо відновлення мережі шкіл в Рівненській області, укомплектування навчальних закладів педагогічними 

кадрами, покращення побутових умов вчителів та підвищення якості навчання в школах. Також, діяльність шкіл та 

спеціальних педагогічних навчальних закладів була направлена на розвиток творчих здібностей та талантів учнів і студентів. 

Проте, незважаючи на достатнє фінансування цієї сфери діяльності, були присутні певні прогалини у виконанні планів 

будівництва, тому органи державної влади вживали необхідних заходів для усунення недоліків у роботі шкіл області. 
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ОЦІНКА ПРОЦЕСУ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ  

ТА ЇЇ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК РЕГІОНІВ 
 

Здійснення децентралізації публічного управління вимагає перерозподілу фінансових ресурсів для виконання 

органами місцевої влади покладених на них повноважень. Адже, як свідчить світова практика, існує  нерозривний зв’язок 

між ефективним функціонуванням місцевого самоврядування та їх можливістю розпоряджатися належними фінансовими 

ресурсами.  

Необхідність наявності в органів місцевого самоврядування достатніх фінансових ресурсів, якими вони можуть вільно 

розпоряджатися, передбачена чинним законодавством. Так, відповідно до п. 2 ст. 9 Європейської хартії місцевого 
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самоврядування принаймні частина фінансових ресурсів місцевих властей має формуватися за рахунок місцевих податків та 

зборів, розмір яких вони мають повноваження встановлювати в межах закону.  Крім того, ОМС мають право в рамках 

національної економічної політики на власні адекватні фінансові ресурси, якими вони можуть розпоряджатися в межах своїх 

повноважень [1]. Згідно з п.4 Закону про місцеве самоврядування ОМС функціонують на основі правової, організаційної та 

матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених цим та іншими законами [2]. 

Крім того, розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні» від 01.04.2014 р. № 333-р [3] передбачає створення належних 

матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення виконання ОМС власних і делегованих повноважень. 

Фінансова децентралізація є складним аспектом децентралізації публічного управління та являє собою процес 

передачі від центральних органів до органів місцевого самоврядування фінансових ресурсів, повноважень, прав на 

прийняття рішень з метою більш ефективного забезпечення потреб населення в отриманні суспільних благ, інтенсифікації 

економічного зростання відповідних територій. Вона є своєрідним мірилом: рівня демократичності та компетентності 

публічної адміністрації; адекватності політичної системи до суспільних очікувань; рівня довіри до органів місцевого 

самоврядування та рівня сприйняття державною владою потреб суспільства в цілому та органів місцевого самоврядування 

зокрема; якості контролю у публічній сфері та відповідальності; зрештою, вона є оцінкою адекватності адміністративно-

територіального устрою держави [4, с. 129]. 

Протягом останніх 5 років відбувається стабільне зростання рівня фінансової децентралізації місцевих бюджетів. 

Зміни до бюджетного та податкового законодавства, які набули чинності у 2015 р., забезпечили розширення власної дохідної 

бази органів місцевої влади. Територіальні громади, які об’єдналися в ОТГ, отримали додаткові фінансові ресурси для 

забезпечення виконання програм і проектів розвитку відповідних територій. Разом з тим, встановлено, що рівень фінансової 

децентралізації в Україні залишається недостатнім та його зростання не має чітко вираженої позитивної тенденції. Виявлені 

коливання показників децентралізації доходів свідчать про відсутність планомірного та дієвого процесу передачі фінансових 

повноважень на місця та дозволяють зробити висновок, що органи місцевого самоврядування мають обмежений вплив на 

формування власних фінансових ресурсів. В Україні, фактично, продовжує здійснюватися централізоване збалансування 

доходів і видатків місцевих бюджетів. Лише четверта частина доходів зведеного бюджету надходить у повне розпорядження 

місцевим органам влади. Вважаємо, що у контексті децентралізаційних процесів цей показник є досить низьким для 

забезпечення їх фінансової самостійності [5, с. 209].  

Починаючи із 2015 р. в Україні відбувається активне формування ОТГ. Станом на 05.03.2018 р. було створено 724 

ОТГ, які займають 30,4% території України. На основі даних Оцінки Мінрегіону [6] ми провели регіональний аналіз 

фінансової спроможності ОТГ за рядом показників: власні доходи на 1-го мешканця за 2017 рік, рівень дотаційності 

бюджетів (питома вага базової / реверсної дотації  у доходах), капітальні видатки на 1-го мешканця, питома вага видатків на 

утримання апарату управління у власних ресурсах без трансфертів. Відповідно до проведених розрахунків кращі позиції 

щодо фінансового забезпечення займають ОТГ сходу і півдня України, тоді як ОТГ західних областей України є більш 

обмеженими у фінансових ресурсах та відчувають їх нестачу, не зважаючи на проведені децентралізаційні зміни. Головними 

проблемними питаннями при формуванні ОТГ є формування значної частини ОТГ без дотримання вимог методики їх 

формування; спротив об’єднанню ОТГ з боку місцевих еліт; наявність протиріч щодо розподілу повноважень між ОТГ і 

районами; відсутність ефективних механізмів контролю за законністю рішень ОТГ та якістю надання адміністративних 

послуг.  

Кінцевими цілями проведення фінансової децентралізації є сприяння пришвидшеному розвитку регіонів країни 

шляхом передачі прав, повноважень та відповідних фінансових ресурсів місцевим органам самоврядування задля вирішення 

проблем та забезпечення розвитку окремих територій. Ефективність проведення реформ цього напрямку можна оцінити 

порівнюючи інтенсивність процесу фінансової децентралізації, створення ОТГ та показники розвитку відповідних регіонів. 

Так, за результатами комплексної оцінки враховуючи економічну, інфраструктурну та соціальну складові регіонального 

розвитку, найкращу динаміку регіонального розвитку протягом 2015-2017 років продемонстрували Волинська, Львівська, 

Вінницька та Київська області, найгіршу – Донецька, Луганська, Чернігівська та місто Київ. 

Разом з тим, проведений аналіз зростання обсягу надходжень до загального фонду місцевих бюджетів та кількості 

створених ОТГ у відповідних регіонах (за результатами I-го півріччя 2016 року) поки що не дозволяє зробити висновок про 

значний вплив фінансової децентралізації на розвиток регіонів. Так, Закарпатська область займає 1-е місце за темпом 

зростання загального фонду місцевих бюджетів, має на своїй території всього 2 ОТГ (16 місце у рейтингу) і займає лише 10 

місце у рейтингу зростання доходів на 1 особу ОТГ. Одночасно Тернопільська область, яка займає 1-е місце за кількістю 

створених ОТГ, 7-е місце за відсотком зростання загального фонду місцевих бюджетів ОТГ та 5-е місце у рейтингу 

зростання доходів на 1 особу ОТГ, займає всього 18-е місце за темпами зростання загального фонду місцевих бюджетів 

регіону. По інших регіонах також відсутній прямий зв’язок між темпом зростання загального фонду місцевих бюджетів та 

кількістю створених ОТГ і зростання в цих ОТГ доходів на одну особу.  

Активно триває процес формування ОТГ і у Волинській області. Найвищі показники фінансової спроможності за 

підсумками 2017 р. продемонстрували ОТГ, розташовані поблизу обласного центра та кордону України з Польщею. 

Економічні показники у Волинській області стабільно зростали протягом 2015-2017 років. Основними причинами цього є 

переорієнтація волинськими підприємствами збуту товарів на країни ЄС та наявність внутрішнього попиту у зв’язку з 

прикордонним розташуванням регіону. Для Волинської області в цілому характерне зростання показників соціального 

розвитку. Однак, негативним фактором для подальшого розвитку економіки регіону є масовий виїзд населення на постійні і 

тимчасові роботи в Польщу. Рівень залежності Волинської області від міжбюджетних трансфертів лишається високим, але у 

зв’язку з проведенням реформи децентралізації має тенденцію до зниження.   

У зв’язку із падінням економіки у 2014-2015 роках ОМС активно приєднуються до залучення донорських коштів для 

фінансування програм та проектів. Допомога міжнародних організацій, зазвичай, містить вимогу про участь відповідного 

ОМС у фінансуванні проекту та/або залучення партнера із країн ЄС.  

Окрім того, завдяки проведенню реформи децентралізації українські ОМС отримали значно ширші можливості для 
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залучення фінансових ресурсів від міжнародних організацій. Зокрема, у 2016 р. в Україні реалізовувалися наступні проекти в 

сфері децентралізації: Програма ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні» (фінансові ресурси: 55 млн. 

євро – бюджетна підтримка на період 2014-2016 рр.); Програма бюджетної підтримки ЄС «Підтримка регіональної політики 

України» (фінансові ресурси: 55 млн. євро – бюджетна підтримка на період 2014-2018 рр.); Програма ЄС/ПРООН «Місцевий 

розвиток орієнтований на громаду ІІІ» (фінансові ресурси: 23,8 млн. євро на період 2014-2017 рр.); Програма Ради Європи 

«Децентралізація і територіальна консолідація в Україні» (період: 2015-2017 рр.); Програма розвитку муніципальної 

інфраструктури України від Європейського інвестиційного банку. 

Вважаємо, що у зв’язку зі здійсненням реформи децентралізації та інтеграцією України до Європейського Союзу 

перед вітчизняними ОМС відкриваються значні перспективи для фінансування проектів регіонального розвитку за 

допомогою міжнародних організацій. У цьому плані для держави важливим є здійснення заходів з інформування ОМС щодо 

можливості взяти участь у тих чи інших міжнародних програмах/проектах, а також навчання (підготовки) працівників ОМС 

створення конкурсних пропозицій (заявок) для участі у тих чи інших проектах та/або управління їх реалізацією [7]. 

Отже, за результатами дослідження було встановлено: 

по-перше, рівень фінансової децентралізації в Україні залишається недостатнім та його зростання не має чітко 

вираженої позитивної тенденції. Органи місцевого самоврядування і надалі мають обмежений вплив на формування власних 

фінансових ресурсів; 

по-друге, фінансова децентралізація має обмежений вплив на регіональний розвиток. За проведеною оцінкою регіони 

із високим рівнем фінансового забезпечення створених ОТГ не завжди спроможні ефективно використати наявні ресурси на 

розвиток відповідної території; 

по-третє, активно відбувається залучення ОМС та місцевими органами виконавчої влади ресурсів, які надаються 

міжнародними організаціями, на реалізацію програм і проектів у рамках реформи децентралізації. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ОБ’ЄДНАНИХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД (ДОСВІД 2015-2016 РР.) 
 

У 2015 році відповідно до вимог Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» було 

проведено перші вибори та переведено на прямі міжбюджетні відносини 159 об’єднаних територіальних громад (ОТГ). 

У 2016 році проведено перші вибори ще у 208 ОТГ, що у 1,3 рази більше, ніж у попередньому році. При цьому в 183 

ОТГ перші вибори відбулися лише у грудні 2016 року, що пов’язано із виділенням бюджетних коштів на їх проведення аж 3 

жовтня. 

Таким чином, протягом 2015-2016 рр. було утворено 366 ОТГ, в яких об’єдналося 1738 сільських, селищних, міських 

територіальних громад (біля 16% від загальної їхньої кількості на початок реформи), де проживає 3 183 388 осіб, що складає 

близько 7,5% від загальної чисельності населення України. 

Лідерами із кількості утворених ОТГ є Тернопільська (36 ОТГ), Дніпропетровська (34 ОТГ) та Житомирська (32 ОТГ) 

області. Водночас, найменша кількість (2 ОТГ) утворена в Київській області. Слід зазначити, що, незважаючи на відсутність 

перспективного плану формування територій громад у Закарпатській області (єдина область України, яка не має 

перспективного плану), там вже утворено 3 ОТГ. 

Щодо кількості населених пунктів, які увійшли до складу ОТГ, то, за даними ЦВК, найбільше їх у Хмельницькій – 

569, Житомирській – 565 та Дніпропетровській області - 419.  

Може здатися, що 366 ОТГ за два роки – це небагато. Проте темп об’єднання територіальних громад в Україні 

порівняно з більшістю європейських країн високий, оскільки там муніципальна консолідація тривала десятиліттями. 

Одним із проблемних питань процесу формування спроможних громад є наявність у перспективних планах 

формування територій громад областей так званих «білих плям». На час прийняття перспективних планів між місцевими 

політиками не було досягнуто згоди щодо меж майбутніх ОТГ на таких територіях, і тому в перспективних планах об’єднані 

громади на таких територіях тимчасово не передбачені. Моніторинг схвалених обласними радами перспективних планів, 
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проведений Асоціацією міст України, показав, що станом на початок грудня звітного року такі «білі плями» охоплюють 

більше 30% території України. 

Відповідне ресурсне забезпечення та обсяг повноважень отримали лише ті громади, які об’єдналися відповідно до 

Закону України №157 та Перспективного плану формування територій громад, підготовленого відповідно до вимог урядової 

Методики. Таким чином, головним документом для формування спроможних громад є Перспективний план, який 

розробляється та затверджується відповідно до ст. 11 Закону України №157 і має жорстко відповідати вимогам Методики. 

За своєю суттю Перспективний план – це бачення державою ефективного  територіального устрою на базовому рівні в 

межах відповідної області. Перспективний план розробляється з метою формування територіальних громад (за відповідними 

типами – сільські, селищні, міські), органи місцевого самоврядування яких спроможні виконувати всі функції, покладені 

законом на них.  

Перспективний план охоплює всю територію області, розробляється і приймається для того, щоб у регіоні не 

залишалося неспроможних громад – таких, чиї органи місцевого самоврядування не мають власного ресурсного 

забезпечення, достатнього для виконання власних повноважень з вирішення питань місцевого значення. 

Перспективний план розробляється обласними державними адміністраціями, схвалюється обласними радами та 

затверджується Кабінетом Міністрів України. Під час розроблення проекту Перспективного плану уповноважені 

облдержадміністрацією посадові особи проводять консультації з представниками органів місцевого самоврядування та їх 

асоціацій, а також суб’єктами господарювання та їх громадськими об’єднаннями.  

Повноваження сільських, селищних, міських рад, сільських, селищних, міських голів, обраних територіальними 

громадами, що об’єдналися, завершуються в день набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною 

об’єднаною територіальною громадою.  З дня набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною 

об’єднаною територіальною громадою, здійснюється реорганізація відповідних юридичних осіб - сільських, селищних, 

міських рад, обраних територіальними громадами, що об’єдналися, та розміщених поза адміністративним центром 

об’єднаної територіальної громади, шляхом їх приєднання до юридичної особи - сільської, селищної, міської ради, 

розміщеної в адміністративному центрі об’єднаної територіальної громади. Після завершення реорганізації відповідні 

юридичні особи - сільські, селищні, міські ради припиняються. 

З дня затвердження сільською, селищною, міською радою, обраною об’єднаною територіальною громадою, 

персонального складу її виконавчого комітету, здійснюється реорганізація відповідних юридичних осіб - виконавчих 

комітетів відповідних сільських, селищних, міських рад, розміщених поза адміністративним центром об’єднаної 

територіальної громади, шляхом їх приєднання до юридичної особи - виконавчого комітету сільської, селищної, міської 

ради, розміщеної в адміністративному центрі об’єднаної територіальної громади. Після завершення реорганізації відповідні 

юридичні особи - виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад припиняються. 

Після припинення повноважень сільських, селищних, міських рад, обраних територіальними громадами, що 

об’єдналися, їхніх виконавчих комітетів, сільського голови, який одноособово виконував функції виконавчого органу 

сільської ради територіальної громади, що увійшла до об’єднаної територіальної громади, видані ними нормативно-правові 

акти, невиконані акти індивідуальної дії зберігають чинність на відповідних територіях та для відповідних осіб. 

Повноваження сільської, селищної ради та сільського, селищного голови територіальної громади, що приєдналася до 

сільської, селищної об’єднаної територіальної громади, припиняються з моменту офіційного оголошення відповідною 

територіальною виборчою комісією на сесії сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади рішення про 

підсумки додаткових виборів та визнання повноважень не менше половини депутатів від територіальної громади, що 

приєдналася, обраних на виборах до сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади. 

Повноваження сільської, селищної ради та сільського, селищного голови територіальної громади, що приєдналася до 

міської об’єднаної територіальної громади, припиняються з моменту прийняття сільськими, селищними, міськими радами 

рішення про приєднання до міської об’єднаної територіальної громади. 

З моменту припинення повноважень сільського, селищного голови територіальної громади, що приєдналася до 

об’єднаної територіальної громади, його повноваження набуває сільський, селищний, міський голова об’єднаної 

територіальної громади. 

Сільський, селищний голова територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади, виконує 

обов’язки старости відповідно до закону на період повноважень ради об’єднаної територіальної громади поточного 

скликання. За ним зберігаються розмір та умови оплати праці, що були йому встановлені як сільському, селищному голові 

до приєднання. 

Об’єднана територіальна громада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків територіальних громад, що 

об’єдналися, з дня набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною такою об’єднаною територіальною 

громадою. 

У селах, селищах, визначених за рішенням місцевої ради об’єднаної територіальної громади, утвореної відповідно до 

Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», за винятком її адміністративного центру, обирається 

староста на строк повноважень місцевої ради.  Староста є посадовою особою місцевого самоврядування та членом 

виконавчого комітету ради об’єднаної територіальної громади за посадою. До повноважень старости належить: представляти 

інтереси жителів села, селища у виконавчих органах сільської, селищної, міської ради;  сприяти жителям села, селища у 

підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування; брати участь у підготовці проекту бюджету 

територіальної громади в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного села, селища; вносити 

пропозиції до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради з питань діяльності на території відповідного села, 

селища виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми 

власності та їх посадових осіб; здійснювати інші обов’язки, визначені Положенням про старосту, яке затверджується 

сільською, селищною, міською радою відповідної об’єднаної територіальної громади. 

Отже, частиною 4 ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» визначено, що з дня 

набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною об'єднаною територіальною громадою, здійснюється 
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реорганізація відповідних сільських, селищних, міських рад, розміщених поза адміністративним центром об'єднаної 

територіальної громади.  
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НОВІ ПОВНОВАЖЕННЯ, ЗАДАЧІ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОЇ ПОЖЕЖНОЇ 

ОХОРОНИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
 

Становлення і розвиток державного управління та органів місцевого самоврядування є одним з найважливіших 

напрямів будівництва демократичної держави, утвердження громадянського суспільства.  

Проблема вибору моделі управління в України, що прагне стати демократичною, правовою і соціальною державою, є 

надзвичайно складною, оскільки потребує поєднання двох протилежних начал – державного (централізованого) управління і 

управління в децентралізованій формі, тобто розвитку самоврядування. Перед державою стоїть завдання досягти рівноваги 

між центральною і місцевою владою, між центральним і місцевим управлінням, рівноваги політично-інституційних 

повноважень у державі.  

Подальша трансформація системи територіальної організації влади та місцевого самоврядування має 

супроводжуватись не лише законодавчим врегулюванням проблем матеріально-фінансової бази місцевого самоврядування 

та ресурсного забезпечення місцевого і регіонального розвитку. Під час реформи системи територіального управління в 

Україні має відбутися серйозний перерозподіл повноважень між центральними і місцевими органами виконавчої влади й 

органами місцевого самоврядування на користь останніх для наближення надання державних і громадських послуг 

безпосередньо до їх споживачів, а також розвантаження центральних органів виконавчої влади від невластивих для них 

функцій оперативного господарського та соціального управління і створення умов для здійснення ефективнішої політики у 

вирішенні питань загальнодержавного значення, здійснення цілеспрямованої стратегії соціально-економічного розвитку 

країни, яка забезпечила б конкурентні переваги нашої держави у міжнародному співтоваристві. 

У 2014 році Урядом України схвалено Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади в Україні і розпочато реалізацію широкомасштабної реформи місцевого самоврядування. 

Сили цивільного захисту та засоби ДСНС України не завжди забезпечують своєчасне реагування на надзвичайні 

ситуації, пожежі та інші небезпечні події через віддаленість їх від місць виникнення таких подій, а також мають обмежені 

можливості щодо створення дієвого угруповання сил для подолання наслідків масштабних надзвичайних ситуацій. У зв’язку 

з цим важливим завданням є формування та розвиток місцевої пожежної охорони (МПО) у новостворених територіальних 

громадах. 

Кодексом цивільного захисту України (стаття 19) визначено наступні повноваження органів місцевого 

самоврядування у сфері цивільного захисту: забезпечення цивільного захисту на відповідній території; забезпечення 

реалізації вимог пожежної та техногенної безпеки на суб’єктах господарювання, що належать до сфери їх управління; 

керівництво створеними ними аварійно-рятувальними службами, місцевою та добровільною пожежною охороною. 

МПО може створюватись для одної або декількох територіальних громад з урахуванням нормативних вимог. 

Створення МПО проводиться в рамках основних трьох етапів: 

Перший етап - визначення критеріїв щодо створення МПО. Критеріями, за якими створюються пожежно-рятувальні 

підрозділи (команди) для забезпечення функціонування місцевої та добровільної пожежної охорони у новостворених 

територіальних громадах, є наступні: 

• кількість особового складу пожежно-рятувального підрозділу (з урахуванням кількості жителів у населеному пункті 

визначаються згідно з вимогами державних будівельних норм кількість та тип пожежних автомобілів; 

• радіус обслуговування одним пожежно-рятувальним підрозділом (по дорогах загального користування радіус 

обслуговування не повинен перевищувати 3 кілометри); 

• нормативи прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця виклику (нормативи прибуття пожежно-рятувальних 

підрозділів до місця виклику не повинні перевищувати: на території міст — 10 хвилин; у населених пунктах за межами міста 

- 20 хвилин. З урахуванням метеорологічних умов, сезонних особливостей та стану доріг нормативи прибуття можуть бути 

перевищені, але не більше ніж на 5 хвилин). Після визначення необхідної кількості основних та спеціальних пожежних 

автомобілів здійснюється їх раціональний розподіл та визначення необхідної кількості виїздів з гаражу пожежного депо. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/157-19/page
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/page
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Другий етап - забезпечення МПО приміщеннями та створення пожежних депо, виготовлення документації на 

приміщення пожежних депо та закріплення його за комунальною власністю територіальної громади. 

Третій етап - забезпечення місцевої пожежної охорони матеріально - технічною базою. Передбачається придбання 

засобів пожежогасіння та матеріального забезпечення працівників МПО. 

У відповідності до положень Кодексу цивільного захисту України, статутних документів (положень) МПО, в 

пожежно-рятувальних підрозділах встановлюється 24-х годинне чергування в 4 зміни. При визначенні кількості персоналу 

МПО необхідно враховувати те, що чергове відділення (черговий караул) пожежно-рятувального підрозділу повинне 

забезпечувати виконання функцій із гасіння пожежі ще на початковому етапі, не допустивши її розвитку, а також 

проведення аварійно - рятувальних та інших невідкладних робіт. 

На начальника МПО за рішенням керівника відповідного органу місцевого самоврядування є можливим покладення 

(позаштатного) виконання обов’язків керівника служби цивільного захисту виконавчого комітету відповідної органу 

місцевого самоврядування. 

З урахуванням аналізу пожеж, надзвичайних ситуацій та небезпечних подій утворювані місцеві пожежно-рятувальні 

підрозділи повинні забезпечити надання допомоги населенню у разі виникнення пожеж, дорожньо-транспортних пригод, 

аварій на небезпечних підприємствах, на водних об’єктах, при небезпечних природних явищах, а також проводити інші 

невідкладні роботи за потребами громади. 
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ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА РІВНЕНЩИНІ  

НА ПРИКЛАДІ ГОРОДОЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
 

Стан розвитку самоврядування на Рівненщині потребує глибокого аналізу задля розуміння процесів становлення та 

розвитку об’єднаних територіальних громад (В.Ш. - у подальшому ОТГ).  

Це питання стосовно нашого поліського регіону почасти розглядалося такими дослідниками, як В.П.Окорським, 

В.М.Суховичем, Я.П.Цециком [1], які глибоко розглянули ресурсний потенціал краю в загальноукраїнському контексті та з 

погляду стратегії  розвитку Рівненської області на період до 2020 року. Однак сам процес створення ОТГ на час написання 

монографії перебував у стані зародження. Саме тому важливо поглянути на процеси сільської, містечкової, міської 

децентралізації  очима учасників цих подій, щоб зрозуміти причини здобутків та прорахунків, виробити стратегію поведінки 

на майбутнє. 

Наприкінці 2017 року на Рівненщині було створено 5 перших ОПГ. Згодом одне з них розпалося, бо виявилося 

нежиттєдайним, штучним. Очевидно організатори поспішали доповісти про початки реформування територіальних громад.  

Минув рік, і вже на кінець 2018 року стало можливо зробити перші підсумки. На сайті Рівненського Центру розвитку 

місцевого самоврядування розміщено 30 ОТГ. За показниками фінансової діяльності за 9 місяців 2018 року Клеванська ОТГ 

увійшла в десятку найбагатших в Україні, посівши 7 місце серед 103 громад України [2],  нарешті з’явилася перша 

Малинська об’єднана громада на Березнівщині [3].  

Можна лише радіти. Реформи пішли. Однак насторожує фактор зворотнього процесу. На офіційному сайті 

Рівненської обласної ради у змінах до перспективного плану внесені рішенням №653 від 06. 09.2017 року зазначено:  

Внести наступні зміни до перспективного плану формування територій громад Рівненської області, схваленого 

рішенням обласної ради від 12 червня 2015 року №1468, зі змінами внесеними рішеннями обласної ради від  

11 вересня 2015 року № 1542, від 8 вересня 2016 року №263 та від 2 червня 2017 року № 587: 

1) виключити зі складу Соснівської об’єднаної територіальної громади Бистрицьку сільську раду; 

включити до складу Березнівської об’єднаної територіальної громади Бистрицьку сільську раду; 

2) вилучити із перспективного плану формування територій громад області Мирненську об’єднану територіальну 

громаду; 

виключити із Костопільської об’єднаної територіальної громади Мащанську сільську раду; 

передбачити у перспективному плані Малолюбашанську об’єднану територіальну громаду у складі 

Малолюбашанської, Мащанської та Мирненської сільських рад; 
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3) вилучити із перспективного плану формування територій громад області Селищенську об’єднану територіальну 

громаду; 

передбачити у перспективному плані Вирівську об’єднану територіальну громаду у складі Вирівської, Кам’яне-

Случанської, Селищенської та Чудельської сільських рад; 

4) виключити зі складу Гощанської об’єднаної територіальної громади Горбаківську сільську раду; 

включити до складу Бабинської об’єднаної територіальної громади Горбаківську сільську раду; 

5) вилучити із перспективного плану формування територій громад області Сестрятинську об’єднану територіальну 

громаду; 

передбачити у перспективному плані формування територій громад області Бугаївську об’єднану територіальну 

громаду у складі Бугаївської та Сестрятинської сільських рад; 

6) включити до складу Крупецької об’єднаної територіальної громади Рідківську, Хотинську та Теслугівську сільські 

ради; 

7) виключити із Городоцької об’єднаної територіальної громади Шпанівську сільську раду; 

виключити із Олександрійської об’єднаної територіальної громади Великожитинську сільську раду; 

передбачити у перспективному плані Шпанівську об’єднану територіальну громаду у складі Шпанівської та 

Великожитинської сільських рад; 

8) виключити із Зарічненської об’єднаної територіальної громади Морочненську, Неньковицьку, Сенчицьку та 

Омитську сільські ради; 

передбачити у перспективному плані Морочненську об’єднану територіальну громаду у складі Морочненської, 

Неньковицької, Сенчицької та Омитської сільських рад. 

Голова  ради                                                                          М.М. Драганчук 

Не важко зауважити, що «реформування» відбувалося не без зовнішнього впливу, адже, наприклад, після 

«розлучення» Шпанівської сільської ради із Городоцькою із карти Рівненського району зникла Городоцька ОТГ, а сама 

громада повернуло собі статус самодостатньої сільради, причому із найбільшим у районі бюджетом, що становить  25166614 

гр. за 11 місяців 2018 року. 

Головні проблеми ОТГ Рівенщини полягають у низькому рівні власних доходів, старінні й зубожінні населення, виїзді 

молоді за кордон і, таким чином, втраті фахівців, що обумовлює низьку динаміку місцевих податків.Не поставлена на 

нажний рівень підготовка кадрів – справа нова, потребує нових методик і практики у ближніх сусідів. Не спряє 

оздоровленню й відсутність інвестицій. І в усих негараздах не варто звинувачувати лише місцеву  владу: інфраструктура 

більшості населених пунктів, окрім Рівного, перебуває у жалюгіжному стані, а коли об'єднуються бідні  - позбутся злиднів 

неможливо! 
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ВИДИ ЛОГІСТИКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 
 

Перевезення вантажів в сучасному світі – це невід’ємна частина роботи будь-якого підприємства чи організації. 

Якщо грамотно організувати доставку вантажів, то це дозволяє економити солідні ресурси підприємства (в деяких випадках 

до 20% і більше) при веденні комерційної діяльності. Як правило, витрати на логістику є однією з найбільших статей у 

визначенні собівартості продукції. Ефективність будь-якого бізнесу безпосередньо залежить від витрат, в тому числі на 

транспортні операції. Мабуть, немає такої сфери, де абсолютно не потрібні подібні послуги. Саме сучасні підходи до 

вирішення даних питань вирішує правильно проведена логістична політика. 

Нарощування транспортування, переміщення та зберігання продукції на складах зумовило зростання попиту на 

інтегровані логістичні рішення з боку виробничих компаній, що, у свою чергу, спричинило виокремлення логістики із сфери 

діяльності підприємств у самостійну галузь. 

Вагомий внесок у дослідження питань становлення та розвитку логістичного забезпечення діяльності підприємств 

на світовому рівні та в Україні, внесли наступні науковці: Д. Бауерсокс і Д. Клосс [1], К. Лайсонс і М. Джиллингем [6], які 

досліджували ефективність логістичних систем; проблеми стратегічного управління логістикою вивчали Дж. Р. Сток і Д. М. 

Ламберт [4]; логістику підприємства – Є. М. Крикавський [5]; розвиток логістики в Україні досліджує М. Ю. Григорак [2]; 

ефективність логістики з використанням індексу LPI аналізують Е. Федоришина [7] та інші. 

Відомо, що логістика – це моделювання, контроль і раціоналізація процесу передачі товарів, послуг або інформації 

від виробника до споживача. Її можна оцінити як стратегічне управління процесом постачання. Логістичний контроль 

спрямований на скорочення витрат при реалізації або передачі матеріальних, фінансовий та інформаційних потоків. 
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Мета логістики – оптимальне формування й ефективне управління товарно-інформаційно-фінансовими потоками 

сфер постачання, виробництва і збуту господарських систем. Ця мета досягається за допомогою 8-ми складових 

«логістичного міксу 8П»: забезпечення наявності певного товару, певної якості в певній кількості для певного споживача на 

певний момент часу у певному місці з певною логістичною послугою за певних витрат. 

Логістична структура може бути представлена наступними процесами: 

1) управління з боку покупця або споживача з метою мінімізації витрат; 

2) управління з боку постачальника, спрямоване на підвищення прибутковості постачання. 

Процес логістичного управління не можна звести до одного якоїсь постійної дії, він включає в себе відразу кілька 

аспектів: оформлення договорів; система управління запасами; схема доставки продукції; близьке спілкування з митними 

органами; моніторинг ринкового попиту тощо. 

Для оптимізації даного процесу використовуються різноманітні моделі логістики на різних етапах. Незалежно від 

того, які це моделі, всі вони зводяться до кінцевої мети – підвищення прибутковості комерційної діяльності. 

Слово «логістика» відоме ще з часів Римської імперії, де службовці, що займалися розподілом продуктів 

харчування, називалися «логістами» або «логістиками». Наукою логістика стала завдяки розвитку військової справи. 

Офіційно, логістика, як самостійна галузь, виникла в зв’язку з низкою труднощів, пов’язаних з доставкою вантажів. В 

сучасних економічних умовах і промислових масштабах виробництва логістика вийшла на новий рівень. 

Сутність логістики розглядається у різних аспектах. До певної міри логістика є майстерністю, до певної міри – 

теоретичними знаннями та практичними навичками. Крім того, її також можна розглядати як інтуїтивний підхід до 

вирішення стратегічних задач та проблем в області просування товару від постачальника до споживача 

Логістика включає в себе такі поняття: 

Логістична операція – це операція, що спрямована на зміни матеріальних потоків або надання послуг. 

Логістична система – це система планування та здійснення всіх логістичних операцій. 

У сучасній науці логістичні системи поділяються на: прямі (встановлюють зв’язок між постачальником і 

споживачем) і посередницькі (включають як мінімум одного посередника). 

Функція логістики – це спрямовані на підвищення ефективності роботи дії на тому чи іншому етапі процесу 

логістики. Серед них можна відзначити: транспортні послуги; зберігання продукції; закупівля товарів; створення запасів; 

програмне забезпечення. 

Процес логістичного управління включає в себе різні складові частини, що забезпечують оптимальні результати 

роботи даної системи. Виходячи з цього, можна виділити кілька видів логістики. 

1). Транспортна логістика. 

Визначення найбільш вигідного маршруту руху транспортних засобів, що забезпечують передачу матеріальних 

ресурсів в потрібному обсязі і в необхідні терміни з однієї точки в іншу з метою подальшої переробки, перерозподілу або 

споживання відповідних ресурсів. 

2). Митна логістика. 

Здійснення контролю за матеріальним потоком, що проходить через державні кордони. Митна логістика дозволяє 

вирішити відразу кілька завдань: здійснення безпосередньо перевезення вантажу; отримання необхідних сертифікатів на 

ввезений товар; оформлення митної документації; оцінка вартості, стану і відповідності митним вимогам вантажу; супровід 

подальшого руху вантажу, що пройшов митний кордон; забезпечення відповідності валютному законодавству. Митна 

логістика зобов’язує враховувати правові митні вимоги і витрати, пов’язані з їх виконанням. 

3). Виробнича логістика. 

Здійснюється, коли виробничі ресурси проходять кілька етапів своєї зміни всередині самого підприємства і 

необхідно встановити контроль за цим процесом з метою його оптимізації. Цим займається виробнича логістика шляхом 

вирішення наступних завдань: узгодження графіків робіт, вироблених в різних підрозділах виробництва; відповідність 

термінів виконання робіт всіма підрозділами процесам закупівлі ресурсів і продажу продукції; виявлення потреб споживачів 

з метою ефективного планування виробничого процесу; швидке реагування на збої в роботі виробництва, його коригування 

та контроль виконання поставлених завдань у визначені терміни. 

4). Логістика запасів. 

Основним завданням логістики запасів є встановлення постійного безперебійного процесу виробництва і реалізації 

продукту. Її рішення здійснюються шляхом контролю за наявними запасами товарів та ресурсів виробництва з урахуванням 

ризиків, сезонної специфіки і сталості постачань. 

5). Закупівельна логістика. 

Здійснює контроль руху матеріальних потоків, що забезпечують процес виробництва необхідними ресурсами. 

Включає в себе забезпечення виробництва, постачання матеріалів, їх зберігання до відпустки в виробництво. 

Необхідність закупівельної логістики обумовлюється незлагодженістю процесу постачання, що неминуче тягне за 

собою простої у виробництві. Необхідно контролювати закупівлі за кількістю, якістю, організацією постачань, цілісністю 

упаковки та асортименту. 

Більше половини собівартості виробленого товару створюється саме в процесі постачання. Для підвищення і 

підтримки потрібного рівня конкурентоспроможності бізнесу організація закупівельної логістики обов’язкова. Для цього 

проводиться постійний контроль стану ринку матеріалів, що закупляються, і визначається вигідність закупівель або 

самостійного виготовлення необхідної сировини. 

6). Інформаційна логістика. 

Цей напрямок логістики займається контролем і координацією потоків даних, які йдуть на додаток до матеріального. 

По відношенню до самого підприємства такі потоки можна розділити на внутрішні і зовнішні, а в рамках організації – 

горизонтальні і вертикальні. 

Положення інформаційної логістики визначаються внутрішніми розпорядженнями про документообіг на 

підприємстві. У випадках неузгодженості матеріального та інформаційного руху важливо, щоб інформаційний не йшов 
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попереду матеріального. При неможливості синхронізувати матеріальний та інформаційний потоки бажано, щоб 

інформаційний потік частково випереджав матеріальний. 

7). Складська логістика. 

Даний вид логістики націлений на контроль роботи складу – приймання, зберігання, видача матеріалів. Також 

визначаються такі питання, як оптимальне розташування складів і ведення складського обліку, який безпосередньо впливає 

на оцінку собівартості продукції. Складська логістика також вирішує завдання організації складського господарства, 

оптимізації розміщення складів. Характер ведення складського обліку може впливати на оцінку собівартості. 

Важливість правильної організації доставки товарів при реалізації, координування закупівельних процесів і 

контроль над складськими операціями незаперечна. При цьому важливо розуміти, які саме послуги може надати логістична 

фірма, а також чим повинні займатися логісти всередині підприємства. 

Конкурентне середовище ставить численні вимоги перед підприємствами України щодо раціоналізації діяльності, 

тому на сучасному етапі важливою умовою успішної виробничої та збутової діяльності підприємства є наявність 

налагодженої логістичної системи. 

Важливим індикатором стану економіки країни є визначення міжнародного економічного рейтингу, тобто позиції у 

світі стосовно інвестиційної привабливості, конкурентоспроможності, інноваційності, загального економічного потенціалу 

тощо. Динаміка показників міжнародних економічних рейтингів, які складаються міжнародними економічними 

організаціями, групами провідних експертів в тій чи іншій сфері, певними інститутами, дозволяє виявити зовнішнє бачення 

економічних змін у країні з погляду незалежного оцінювання. 

Міжнародна оцінка логістичного комплексу послуг країни використовує шість ключових аспектів. Після оцінки 

логістичних показників, виводиться загальний індекс LPI – індекс ефективності логістики (Logistics Performance Index). 

Показник дозволяє порівнювати якість і доступність послуг в різних країнах світу для вибору більш ефективного варіанту. 

Склад шести ключових напрямків оцінки якості логістичних послуг в країні за міжнародними стандартами (LPI): 

1. Ефективність процесу оформлення (швидкість, простота і передбачуваність формальностей) органами 

прикордонного контролю, в тому числі митних. 

2. Якість і розвиненість інфраструктури (наприклад, порти, залізниці, дороги, інформаційні технології). 

3. Простота організації за конкурентними цінами постачань. 

4. Компетентність і якість логістичних послуг (наприклад, транспортних операторів, митних брокерів). 

5. Можливість відстежувати вантажі в будь-який момент часу. 

6. Своєчасність доставки вантажів до пункту призначення, дотримання запланованого або очікуваного часу 

постачання [1]. 

В процесі оцінки кожного показника за шкалою від 1 до 5 виводиться середнє значення для країни. Чим вище 

показник, тим вище якість логістичних послуг в країні призначення. 

Дані індексу ефективності логістики складені на підставі опитувань, проведених Світовим банком у партнерстві з 

академічними і міжнародними установами, приватними компаніями та фізичними особами, що займаються міжнародною 

логістикою. Даний показник відображає не тільки ефективність логістики як такої, але і зручність, а так само безпеку 

торгівлі в країні. 

Чим вище логістичний рейтинг, тим менше корупції в країні в області оформлення товарів міжнародної торгівлі. 

Цей показник впливає на привабливість країни як міжнародного торгового партнера, як країни транзитера вантажів, 

а так само як країни для розміщення інвестицій з інших країн. 

На думку експертів, логістичний ринок України знаходиться в стадії формування, але має значний потенціал, для 

реалізації якого необхідне спрощення процедур торгівлі та вдосконалення транспортного і складського обслуговування. 

Логістика в Україні розвивається відповідно до світових тенденцій. Незважаючи на позитивну динаміку, темпи розвитку 

логістичного ринку в Україні нижче порівняно зі світовими темпами розвитку цієї галузі. 

На сьогоднішній день Україна зайняла 66 місце із 160 країн за логістичною ефективністю і стала третьою на 

пострадянському просторі (дані на 31.07.2018 р.). Порівняно з попередньою версією рейтингу (дослідження проводиться раз 

на два роки) країна в загальному заліку піднялася на 14 позицій. 

У структурі українського транспортно-логістичного ринку найбільшу частку складають транспортно-експедиторські 

послуги, значно меншу – складування і митно-брокерські послуги та незначну – управлінська логістика. 

Процес становлення логістики пройшов численні етапи і значно модифікувався і видозмінювався. На сьогоднішній 

день кожне виробниче підприємство позиціонує логістичне забезпечення як необхідну складову ефективної діяльності. Крім 

того, всі підприємства наділені економічною свободою, що розширило спектр управлінських можливостей, зокрема, щодо 

удосконалення організаційних, транспортних та інформаційних аспектів діяльності. З іншого боку, невідповідність світовим 

стандартам транспортної інфраструктури, слабкий розвиток виробничо-господарської бази складського господарства, 

відсутність чіткої стратегії розвитку та законодавча нерегульованість, панування на ринку чіткого усвідомлення бізнес-

одиницями необхідності здійснення дій в умовах затяжної політичної нестабільності потребують реформування. 
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НЕОБХІДНІСТЬ РЕФОРМУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 
 

Проведення реформування влади в державі визначило необхідність змін у функціонуванні банківської системи, 

підвищенні ефективності діяльності банків, зменшенні кредитних ризиків та збільшенні їх прибутковості та показало низьку 

фінансову стійкість банківських установ. 

Практична ситуація в банківській сфері є неоднорідною. Станом на 01 січня 2018 року ліцензію Національного банку 

України мали 82 банківських установ (в т.ч. 39 банків з іноземним капіталом). Зважаючи на несприятливу економіко-

політичну ситуацію в країні та подальше виведення Нацбанком з ринку неплатоспроможних банків, кількість банківських 

установ протягом 2015-2018р.р. суттєво зменшилась (неплатоспроможними були визнані близько 30 банківських установ).  

За 10 місяців 2018року чисті активи банківської системи України складають 1,354 млрд. грн. Варто зазначити, що 

незважаючи на ліквідацію ряду проблемних банківських установ та значний відтік клієнтських коштів, зростання активів 

відбувалось внаслідок стрімкої девальвації національної валюти, що також відобразилось на суттєвому збільшенні залишків 

валютних активів [1]. 

Активність кредитної діяльності банківських установ впродовж 10 місяців поточного року незначним чином 

підвищилась порівняно з попереднім роком,  і становила 1147230 млн. грн. що обумовлено скороченням ресурсної бази, 

погіршенням кредитоспроможності позичальників та високим рівнем невизначеності щодо подальшого економічного 

розвитку, що. в свою чергу, змушує банківські установи більш прискіпливо відноситись до фінансового стану потенційних 

позичальників або й взагалі призупинити на деякий час кредитування.  

Провівши аналіз залучення депозитів до банківського сектору, слід відмітити їх незначне зростання у 2018 році до 

459481 млн. грн. Причинами такого стану є вилучення строкового ресурсу з боку суб’єктів господарської діяльності є 

обмеженість доступу до кредитних ресурсів, враховуючи також зростання вартості кредитного портфелю. При цьому, значна 

кількість підприємств втратили власні кошти внаслідок введення до банківських установ тимчасової адміністрації та 

подальшої їх ліквідації.  

Стосовно фізичних осіб, вилучення строкових депозитів відбувалось на фоні зниження реальних доходів населення за 

одночасного підвищення рівня інфляції, що у свою чергу, призводить до підвищення витрат на споживання, а також 

прагнення громадян зафіксувати власні заощадження шляхом конвертації їх в іноземну валюту. Але, на відміну від минулого 

року, сальдо операцій з іноземною валютою з фізичними особами було додатнім, що на нашу думку зумовлено не 

зниженням попиту на іноземну валюту, а зниженням реальних доходів громадян за одночасного зростання рівня інфляції, що 

у свою чергу, зумовлює збільшення витрат [3].  

За результатами десяти місяців 2018 року доходи банків України, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, 

зросли на 1,3% і становили 163,24 млрд. грн., в той час як витрати зросли на 3,7% – до 148,42 млрд. грн. Фінансовий 

результат діяльності БСУ за підсумком десяти місяців 2018 року був додатнім та склав 148,27 млрд. грн., що є позитивним у 

порівнянні з попереднім роком (-26,49 млрд. грн. за 2017 р.). Зростання доходів протягом 2017-2018рр. пов’язане в першу 

чергу з отриманням прибутків від торговельних операцій (за рахунок прибутків від торгівлі іноземною валютою та 

банківськими металами) та збільшенням процентних доходів, обсяг яких порівняно з відповідним періодом минулого року 

зріс на 30% та станом на 01.10.2018 р. становив 113,21 млрд. грн., також зросли комісійні доходи, які становлять 42,61 млрд. 

грн., інші операційні доходи – 6,80 млрд. грн., та повернення списаних активів – 483 млн. грн. За підсумком десяти місяців 

2018 року значно збільшились обсяги відрахувань у резерви, сума яких станом на 01.10.2018р. склала 214,55 млрд. грн. 

(2017р. – 198,31 млрд. грн.) [2]. 

В цілому, банківські установи завершили звітний період 2018 року (10 місяців)з додатнім результатом діяльності, 

отримали сукупно 14,827 млрд. грн. прибутку. 

Враховуючи значні обсяги докапіталізації ряду банківських установ та виключення з порядку розрахунку 

статистичних показників НБУ банків, що визнано неплатоспроможними, обсяг власного капіталу БСУ протягом 2017-

2018рр. збільшився на 2,2% та станом на 01.10.2018 р. складає 507,23 млрд. грн. Адекватність регулятивного капіталу станом 

на 01.10.2018 р. є дещо вищою за граничний мінімум (10%) та складає 12%. Протягом 2017-2018рр. 33 банківські установи 

збільшили статутний капітал на загальну суму 101,89 млрд. грн. Слід зазначити, що акціонери усіх груп збільшували 

статутний капітал переважно з метою підтримки власного бізнесу [3]. 

Проводячи дослідження сучасного стану банківської системи, відповідно до проведення реформ децентралізації 

влади, необхідно здійснювати її подальше реформування. Одним із таких напрямів є реструктуризація. 

Реструктуризація банківської системи - це комплекс заходів, спрямованих на зміцнення фінансової стійкості 

банківської системи, підвищення ліквідності та платоспроможності та запобігання або подолання кризових явищ у ній із 

урахуванням змін у національній економіці та на світовому фінансовому ринку шляхом створення нових банків, банківських 

об’єднань, реорганізації діючих банків (у формі злиття, приєднання, поділу чи виділення), зміни юридичного статусу 

банківських установ або ліквідації [4].  
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Враховуючи реалії сьогодення, для кожного конкретного стану банківської системи і банку на основі загальних 

принципів і підходів необхідно розробляти свій механізм, форми і методи реструктуризації чи реорганізації, визначати міру 

втручання в нього Національного банку України як головного органу банківського нагляду і контролю. При цьому цілями 

реструктуризації в короткостроковій перспективі має бути відновлення здатності банківської системи надавати базовий 

комплекс послуг, підвищення ліквідності банків та поліпшення якості їхніх активів. У середньостроковій ж перспективі 

основними завданнями мають бути: реструктуризація окремих неплатоспроможних банків, ліквідація яких принесла б значні 

соціальні і економічні витрати; недопущення втрати банківських технологій і активів, які можуть бути використані для 

ведення конкурентоспроможної банківської діяльності; залучення до участі в капіталі банків нових власників, у тому числі й 

іноземних інвесторів. 

НБУ вживає заходів для зміцнення банківської системи держави та виводить з ринку проблемні неплатоспроможні 

банки, а також банки, що займалися відмиванням коштів. За 10 місяців 2018 року з ринку було виведено 11 банків та 

передано до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. НБУ провів стрес-тестування 55 банків. Після проведення стрес-

тестів НБУ, виявилось, що банківській системі необхідно збільшення капіталу більше, ніж на 90 млрд. грн. За неофіційною 

оцінкою рівень проблемних кредитів в банківській системі перевищив 40%.  

Враховуючи негативний стан банківського сектора, НБУ пропонує здійснити наступні заходи у сфері вдосконалення 

банківської системи в умовах децентралізації влади: збільшення нормативу мінімального регулятивного капіталу з 120 до 

500 млн. грн., що призведе до скорочення кількості банків. Теоретично шляхом серії злиття і поглинань НБУ прагне 

збільшити активи ТОП-25 банків з 77% до 95%; радикальне зниження відсоткових ставок за кредитами та депозитами 

(відповідно на рівні 3-4% та 7-9%); визнання пріоритетними напрямами для розвитку кредитування таких як інвестиційне, 

кредитування малого та середнього бізнесу, іпотечне кредитування; введення особливого режиму для системно-важливих 

банків, застосування вищих вимог до капіталу і ліквідності та покращення фінансової підтримки; суттєве покращення 

процедури моніторингу діяльності банку та введення жорсткої процедури розкриття кінцевих власників банків; значне 

підсилення відповідальності власників та керівництва банків за маніпулювання фінансовою звітністю та доведення банку до 

банкрутства; нарощування частки іноземного капіталу в банківській системі до 50% і зменшення ролі держави в 

банківському секторі до рівня нижче за 10%; розроблення не лише законодавчих ініціатив щодо підвищення прав 

кредиторів, але й технічні механізми мінімізації ризиків для банків, як на етапі видачі кредиту так і на етапі його 

обслуговування .  

На офіційному сайті Національного банку України повідомляється що фінансовий регулятор переходить на 

кластерний підхід по нагляду за банками. Таке рішення було прийнято правлінням Нацбанку в рамках «Комплексної 

програми реформ фінансового сектору до 2020 року». Із застосуванням нового підходу НБУ групуватиме для цілей нагляду 

банки за схожими бізнес-моделями, профілями ризиків та характером здійснюваних операцій чи іншими притаманними 

ознаками. Також поєднуватимуться в один наглядовий кластер банки різні за розміром, але у яких є спільні власники. До 

кожного з таких наглядових кластерів будуть визначені специфічні режими нагляду та виділені відповідні наглядові групи. 

Застосування наглядових кластерів дасть змогу: оптимізувати навантаження на наглядових рад та кураторів; визначити 

найактуальніші напрями для аналізу операцій банку; скоординувати активність наглядових підрозділів, фінансового 

моніторингу, валютного контролю тощо [5, с.135].  

Змінюючи фінансово-банківську політику в умовах децентралізації в державі, НБУ розробив «Концепцією реформи 

банківської системи України до 2020 року, яка включає: консолідацію відносно невеликих банків з високими показниками за 

активами, прибутковістю, рентабельністю тощо; нарощування мінімального регулятивного капіталу банків; скорочення 

кредитних ризиків банків; підтримку банків з іноземним капіталом; зміну політики ведення діяльності зі зберігання 

депозитів населення, а саме, заборону на дострокове їх зняття; скорочення вартості кредитів; зниження темпів інфляції до 

3% на рік.  

Немає сумніву, зміни в банківській системі потрібні. Комплекс вище запропонованих реформ несе в собі як переваги, 

так і загрози. Завдання НБУ в даному випадку зменшити загрози і провести роз’яснювальну політику щодо можливості 

отримання потенційних переваг від здійснення запропонованих реформ для усіх суб’єктів банківської діяльності на мікро - і 

макрорівнях.  

Підсумовуючи результати проведеного аналізу банківського сектора економіки України за 2017-2018рр. можливо 

виділити основні напрями подальшого його реформування, які враховуватимуть як потреби у забезпеченні розвитку 

банківської системи так і інтереси населення в умовах децентралізації влади в Україні: припинення масового закриття 

банківських установ та перехід до політики їх об’єднання та поглинання шляхом застосування економічних важелів та 

стимулів; сприяння залученню іноземного капіталу в банківську систему України шляхом надання гарантій та створення 

сприятливого макросередовища; стимулювання повернення довіри населення до банківської системи України шляхом 

підняття суми гарантування вкладів.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОТИДІЇ ДЕСТРУКТИВНОМУ 

ВПЛИВУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАГРОЗ 
 

Інформаційна боротьба різної інтенсивності за вплив на суспільство стала відвертою ознакою наших днів. Динамічний 

розвиток інформаційних технологій та глобальної мережі Інтернет обумовлює посилення залежності всіх держав світу, у 

тому числі й України, від застосування у сферах життєдіяльності засобів і технологій, за допомогою яких не лише 

отримується, обробляється, відбувається обмін інформацією, а й здійснюється цілеспрямований вплив на суспільну 

свідомість населення та інформаційні ресурси держави.  

Інформаційний простір постійно змінюється утворюючи нові інструментарії впливу. Серед чисельної кількості 

визначень поняття інформаційних загроз, на нашу думку, найбільш точно відображає його сутність твердження, що 

інформаційна загроза – це:  

-такий інформаційний вплив, як внутрішній так і зовнішній, при якому створюється реальна небезпека зміни напрямку 

або темпів прогресивного розвитку країни, суспільства, індивідів;  

-небезпека нанесення шкоди життєво-важливим інтересам особистості, суспільства та країни через інформаційний 

вплив на свідомість, підсвідомість, інформаційні ресурси, інфосферу та інші об’єкти інформаційної інфраструктури країни. 

Інформаційна політика працює з такими чутливими сферами, як: контент (стабілізаційний чи дестабілізаційний); 

суспільні цінності (традиційні чи руйнівні); характер суспільства (демократичний, інноваційний) [1]. 

Джерелами дестабілізуючих факторів можуть бути:  

1)окремі особи, організації, різного роду об'єднання, інші держави та відповідно їх органи, організації, громадяни 

тощо;  

2)інформаційні системи та засоби, що є знаряддям приведення в дію інформаційних загроз, каналом їхнього 

проникнення у свідомість особистості або суспільну свідомість і генератором спонтанних загроз, що виникають внаслідок 

технічних несправностей та інших причин;  

3)природне середовище (катаклізми, природні стихії, катастрофи тощо)[2]. 

Інформаційна безпека є необхідною умовою існування як особи, так і держави та суспільства загалом. 

 Виходячи з цього доцільно виокремити такі рівні забезпечення інформаційної безпеки: 

 – рівень особи (формування раціонального, критичного мислення на основі принципів свободи вибору, патріотичне 

виховання, психологічна грамотність); 

 – суспільний (формування якісного інформаційно-аналітичного простору, плюралізм, багатоканальність в отриманні 

інформації, незалежні потужні ЗМІ, які належать вітчизняним власникам, ідеологія); 

 – державний (інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності державних органів, інформаційне забезпечення 

внутрішньої та зовнішньої політики на міждержавному рівні, система захисту інформації з обмеженим доступом, протидія 

правопорушенням в інформаційній сфері, комп'ютерним злочинам). 

На сьогодні державне управління в Україні спрямоване на пошуки нових управлінських механізмів для 

запровадження сучасної моделі сектору безпеки відповідно до світових стандартів. При  цьому мають бути враховані 

національні інтереси в інформаційному середовищі, внутрішні та зовнішні загрози цим інтересам і передбачена система 

засобів із виявлення та нейтралізації загроз. Глибокі якісні зрушення, притаманні інформаційному суспільству, в той же час 

потребують необхідності забезпечення  безпеки інформаційним ресурсам [3]. 

Протидія деструктивному впливу інформаційних загроз можлива на державному так і на регіональному рівнях через 

оптимізацію управління інформаційною сферою.  

Міністерство інформаційної політики – центральний орган виконавчої влади з провадження комплексної 

загальнодержавної інформаційної політики та політики в інформаційній сфері передбачивши серед його повноважень, 

зокрема, формулювання та трансляції в українському суспільстві й назовні державних інформаційних пріоритетів, 

найважливіших повідомлень з базових аспектів життя держави, а також координацію діяльності органів виконавчої влади 

щодо виконання загальнодержавних програм і проектів інформатизації [4]. 

Системною відповіддю на зовнішню інформаційну агресію може бути створення міжвідомчого консультативного 

комітету "добровільної самоцензури ЗМІ" (на зразок британського Defence, Press and Broadcasting Advisory Committee -

DPBAC – консультативного комітету з оборони, преси і теле-, радіомовлення).  

 Підвищення взаємодії органів державної влади зі ЗМІ:  

а) визначенні ідеологічних підходів (на практиці може бути реалізоване в Концепції інформаційної політики України з 

урахуванням стратегії розвитку держави, в рамках якої відповідно до вимог часу і демократизації врядування необхідно 

відобразити: закріплення головних підходів до взаємодії органів державної влади і ЗМІ; здійснення моніторингу 

регулюючих норм та адаптації їх до вимог міжнародного законодавства; створення стратегії розвитку інформаційного 

простору тощо);  

б) інституалізації координуючого центру для структурних підрозділів органів державної влади, що працюють зі ЗМІ, з 

метою: здійснення загальнонаціональної комплексної роботи з удосконалення нормативно-технологічного регулювання їх 

діяльності; вивчення та узагальнення світового досвіду взаємодії ОДВ і ЗМІ; розробки методичних рекомендацій щодо 

структури та складу відділів по зв’язках зі ЗМІ, проведення інформаційних кампаній, розширення арсеналу засобів для більш 

ефективної взаємодії. 
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Для підвищення ефективності механізмів захисту громадян від негативних інформаційних впливів у державно-

управлінській практиці доцільно: 

- розробляти соціальну рекламу, направлену на підтримку населення і патріотизму; 

- здійснення професійної підготовки як працівників підрозділів взаємодії органів державної влади зі ЗМІ (прес-служб, 

прес-секретарів, відділів по зв’язках із ЗМІ), так і журналістів, а також державних службовців, які часто відіграють роль 

носіїв новин – ньюзмейкерів (започаткування спеціального тренінгу в Національній академії державного управління при 

Президентові України для всіх державних службовців, постійне підвищення кваліфікації кадрів прес-служб і прес-секретарів 

з питань ефективної комунікації, громадянського суспільства та принципів участі громадськості в політичних процесах, 

планування та проведення інформаційних кампаній, забезпечення доступу до інформації, ПР-діяльності у державних 

установах); 

– запроваджувати громадські обговорення при органах місцевого самоврядування для збирання пропозицій за 

результатами впровадження механізмів захисту громадян від негативних інформаційних впливів; 

– стимулювати активність громадян щодо захисту від таких впливів шляхом їх безпосереднього залучення до участі в 

державному регулюванні інформаційної сфери держави. 

Інформаційна політика є невід’ємною частиною урядування. Через її реалізацію держава може моделювати вигідний 

розвиток інформаційного простору. З іншого боку, завдяки правильній інформаційній політиці можна вирішувати позитивні 

цілі – об’єднувати суспільство та утримувати його моральні орієнтири, орієнтувати суспільство на нові моделі поведінки, 

пов’язані з модернізацією країни. 
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«РОЗУМНЕ МІСТО» ТА НЕРОЗУМНІ РІШЕННЯ 
 

ЗМІ вже встигли за останній рік донести до масової аудиторії інформацію про існування терміну «розумне місто» 

(англ. Smart city) та його практичну реалізацію. Точного визначення даного поняття не існує до сьогодні - втім, як зазначає 

Марк Дікін, воно використовує інформаційні та комунікаційні технології з метою задоволення потреб ринку, котрим є 

містяни - відповідно необхідною умовою для роботи «розумного міста» є залучення громадськості до даного процесу. [2] Та 

на цьому етапі можуть виникати проблеми, з якими особливо гостро зіштовхнулися збудовані з нуля міста, задумані як 

«smart city».  

2002 року в Південній Кореї було розпочато будівництво проекту Сондо (англ. Songdo), головною концепцією якого є 

створення «розумного міста», що поєднує у собі розвинену технологічну інфраструктуру та екологічно чисте довкілля. 

Сондо, знаходячись за 40 кілометрів від Сеула, столиці Південної Кореї, з яким воно сполучене метрополітеном, мало 

змінити уявлення про життя у великих містах. Вартість проекту оцінювали у 40 мільярдів доларів, а залучене до нього 

населення - у 300 тисяч чоловік. Проте фактична його наповненість, як пише Daily Mail, складає лише 70 тисяч чоловік. 

Терміни завершення будівництва Сондо постійно переносяться: наразі з 2015 на 2022 рік. Блогер Ян Джеймс у своєму 

матеріалі для видання Korea Expose вказав, що Сондо своєю порожнечею більше схоже на Чорнобиль, ніж на місто 

майбутнього. Житель Сондо Сім Йон Рей назвав його «містом-привидом», де є багато зручностей, однак усі вони коштують 

надто дорого. [1] 

Іншим прикладом проблеми залучення людей слугує ще одне так зване «місто-привид»: Ордос, Китай. З огляду на 

виявлення корисних копалин на території Внутрішньої Монголії на початку 2000-х років, влада країни зайнялася 

фінансуванням даного регіону. Зокрема було збудовано місто із розрахунком на його наповнення населенням в районі 1 

мільйона чоловік, однак фактична наповненість будівель міста сягає лише 2%, тобто населення Ордоса де-факто становить 

близько 20 тисяч населення. [3] 

Свіжим прикладом збудованого з нуля «розумного міста», що зіштовхнулося з аналогічною проблемою, стало 

ізраїльське місто Хариш. Представлене як місто з розумними рішеннями у вигляді ощадливого вуличного освітлення, 

велосипедних доріжок та інших необхідних для сучасного містянина зручностей, фактична його наповненість населенням 

складає 10 тисяч чоловік із 50 тисяч запланованих. [4] 

Усі вищевказані реалізації концепції «розумного міста» припустилися ключової помилки – неправильної взаємодії з 

громадськістю. Основні чинники, що сприяли даній проблемі, наступні:  

1. Відсутність або нестача робочих місць.  

2. Незручність транспортної інфраструктури.  

3. Неналежне розуміння платоспроможності та ментальності населення.  

4. Помилки у концепції проекту.  

5. Застарілість технологій внаслідок довгої реалізації проекту.  
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6. Оптова закупівля нерухомості та її фактична незаселеність.  

7. Недобудованість інфраструктури міста.  

8. Нераціональне фінансування проекту.  

Окремо можна зазначити також про «штучність» новозбудованих міст, за якими відсутній історичний відбиток 

їхнього розвитку. Це може пояснити успішність реалізації проекту «розумного міста» на території вже існуючих населених 

пунктів, де за тривалий проміжок часу (століття та навіть тисячоліття) змогла сформуватися власна громадськість як 

цілісний організм з життєво важливими органами у вигляді керівних органів та інфраструктури міст.  

Чи означає це, що «розумне місто» не може бути реалізовано на збудованих з нуля населених пунктах? Ні, однак це 

має спонукати до одержання висновків із здійснених помилок задля їх недопущення у майбутніх проектах.  

По-перше, раціональною є реалізація «розумних міст» з розрахунком на невелику кількість населення. Видатки на 

будівництво Сондо зіставні з видатками річного бюджету України, при цьому заплановане населення міста аналогічне 

населенню Полтави або Чернігова. Оскільки проект Сондо наразі не виправдовує заданих очікувань, то доречно 

реалізовувати проекти меншої вартості та меншої потенційної наповненості населенням.  

По-друге, важливо вибудувати правильні зв’язки з громадськістю, розраховувати її платоспроможність, а також 

ментальну поведінку. Ще задовго до появи концепції «розумних міст» розвинені країни на зразок Сполучених Штатів 

зіштовхнулися з цією проблемою при реалізації програм надання соціального житла: яскравим прикладом слугує провал 

проекту житлового комплексу Прюїтт-Айґоу, зданого до експлуатації у 1954 та ліквідованого у 1972 році в Сент-Луїсі.  

Тож наскільки високотехнологічними не були б «розумні міста» – збудовані з нуля чи вдосконалені існуючі, 

найважливішу роль у їх житті відіграватиме людський фактор, взаємодія з ним. Бо саме людині керувати та користуватися 

створеними нею благами міста та його структурами. Нерозуміння цього і надалі ставитиме під ризик проекти міст 

майбутнього, перетворюючи їх на майже порожні примари.  
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MODERN CONCEPTS OF THE ORGANIZATION OF PSYCHIATRIC HOSPITAL 
 

The psychiatric hospital as a medical and social institution is experiencing a continuous evolution [1]. From a historical point 

of view, this evolution has evolved with the development of society and social relations, as well as with the development and progress 

of medical science and its application in protecting the health of the general population. 

The characteristic features of a psychiatric hospital and the current concepts of organization and activity can be formulated in the 

context of the expansion of its functions and their change. 

The traditional role of the psychiatric hospital as an institution for the treatment of patients with mental and behavioral 

disorders in modern conditions and requirements for the protection of public health has been greatly expanded [2,3,4]. 

The generally accepted therapeutic part of the psychiatric hospital is complemented by work on early detection of the disease, 

rapid and accurate diagnosis, effective therapy and subsequent rehabilitation of patients diagnosed with mental and behavioral 

disorders [5]. 

The preventive part of the hospital, in which patients with mental and behavioral disorders are examined, receives specific 

forms of organization and is carefully developed in theoretical principles and the need for preventive work in the framework of the 

medical institution (outpatient work and the service of ongoing counseling). 

Activities in the field of education, upbringing and improvement of medical personnel also receive certain organizational forms 

and become one of the main tasks and methods of the hospital, for it requires today the pace of development of medical science 

[6,7,8]. 

Research is a need that makes it possible to keep up with the development of modern medicine and its requirements. This work 

should be carried out in a hospital environment, as it is in a hospital in an area where the problems of protection and public health are 

practically solved. 

 The organization and management of the hospital, which provides medical care for patients with mental and behavioral 

attitudes, depend on social needs, allocating funds for its work and costs, and the government monitors the hospital's activities and 

evaluates its effectiveness in order to avoid monopolization. Consolidated participation of the population and the government in the 

management and self-management of the hospital ensures its high-quality work and an appropriate organization that meets the 

requirements and interests of modern society. 
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The development of various structural units of the psychiatric hospital is one of the main conditions for ensuring quality and 

cost-effectiveness in its work. 

Medical and economic reasons require the rational development of the structural units of the hospital network of the 

psychiatric service, and first of all on a comprehensive scientific basis, and not according to a purely administrative plan of local, 

higher and regional hospitals. 

The psychiatric hospital is an integral part of the regional hospital service. Modern therapy is provided by the joint work of 

specialists in various fields of medicine. Teamwork is more economical and cost-effective in general hospitals than in specialized 

hospitals with a narrow profile. 

 The internal organization and operation of the hospital is increasingly reflected in the desire to make the work of a hospital 

efficient from a medical point of view, to bring it to a higher level, and also to make it more timely and more economical. The 

classical division of a psychiatric hospital into departments and departments is gradually canceled, and in its organization a 

functioning system appears, ensuring the grouping of patients not by illness, but by the state and severity of the disease at the time of 

admission. Therefore, in the organization of the work of the hospital appears the desire to create a service in terms of the needs of 

patients in care. 

Intensive care - patients are taken in an extremely serious condition: care and equipment are more comprehensive than 

ordinary care. 

Intermedia care (intermediate) - patients in a light state are admitted for the purpose of research, approval of diagnosis and 

therapy, as well as patients transferred from intensive care units. 

Self-care — patients are taken in a lighter condition, as well as patients in a state of recovery, who do not need a whole range 

of services used in intensive care and intermedia care units. 

 The design, architecture and construction of a modern hospital are subject to the requirements of the new system of 

organization and its activities. The main aspirations of modern hospital architecture are to find appropriate solutions for cost-effective 

construction and cost-effective work employed in the hospital. Therefore, these aspirations are aimed at the use of mounting elements 

- models of more economical construction and the search for new forms of basic structural elements, primarily ward units. In addition, 

the organization of a psychiatric hospital, divided into static, inpatient and rehabilitation units, will serve as inpatient and incoming 

patients. 

The use of state-of-the-art technology, automation and cybernetics in the organization and operation of the hospital, in the 

work of individual services becomes a necessity and requirement of a modern hospital. At first glance, this increases the cost of 

construction and operation of the hospital, but in fact it turns out more efficient and more economical work. 

The application of research work in the organization and functioning of a psychiatric hospital is a requirement of modern 

society. Constant operational research in order to study and find new ways of its organization of work and functioning are new 

products required by modern society. In this regard, international cooperation may contribute to a more rapid search for ways and 

solutions to problems arising in this area. 

Thus, the current concept of the organization of a psychiatric hospital is directly dependent on the requirements of modern 

society, the progress of medical science and its application in protecting the health of the general population. 

The organization and activity of a psychiatric hospital in modern conditions is carried out by expanding and changing its functions, as 

well as by consolidating the participation of the population and the government in management and self-government in order to 

ensure quality and cost-effectiveness in its functioning. 

The internal organization and functioning of a psychiatric hospital in terms of its effectiveness depends on the desire to create 

services in terms of patient need, the use of modern technology, automation and cybernetics using research work. 
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НАЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ РЕФОРМАМИ В УКРАЇНІ 
 

Організаційне забезпечення реформування національної економіки в Україні здійснюють провідні установи такі, як 

Інститут економіки та прогнозування НАН України і Національна рада реформ (НРР), а законодавче – система управління та 

координації реформ, представлена Указами і розпорядженнями Президента України, законодавчими документами Верховної Ради 

України і Кабінету Міністрів України, інструкціями національного банку України, поданнями представників від громадських 

об'єднань, представник Дорадчої ради реформ.  

Національна модель управління реформами показує взаємозв’язок між суб’єктами управління та координації і 

об’єктами проведення реформ, а НРР слугує потужною платформою для забезпечення консенсусу у їх проведенні.  

Суб’єктами управління та координації реформ в Україні є Президент країни, ВРУ, КМУ, НБУ, представники 

громадянського суспільства, а також представники консультативного органу при Президентові України для напрацювання 

пропозицій та рекомендацій щодо здійснення та впровадження в Україні реформ на основі міжнародного досвіду – Дорадчої 

міжнародної ради реформ.  

Для забезпечення політичного консенсусу у процесі проведення реформ створено Національну раду реформ, яка є 

спеціальним консультативно-дорадчим органом при Президентові України з питань стратегічного планування, узгодження 

позицій щодо стратегії усіх реформ в Україні та моніторингу їх реалізації. Систему управління та координації реформ 

подано на рис.  

 
Рис. Система управління та координації реформами в Україні 

 

Отже, суб’єктами процесу реформ в країні є НРР. Вона визначає пріоритетні реформи, забезпечує консенсус щодо 

реалізації реформ, координує зусилля з реформування, проводить моніторинг реалізації реформ, розглядає пропозиції щодо 

планів реалізації реформ.  

Структурними елементами НРР є:  

- проектний офіс (керівник, проектні менеджери, адміністративний персонал), який Надає лідеру реформ 

координаційну та аналітичну підтримку у процесі розробки пакетів реформ, звітує про хід розробки і реалізації реформ 

Виконавчому комітету реформ, НРР і громадськості, забезпечує узгодженість різних реформ;  

- виконавчий комітет реформ розробляє порядок денний засідань ННР, готує пропозиції рішень НРР, забезпечує 

виконання рішень НРР, розробляє показники оцінки досягнення цілей реформ та моніторинг їх досягнення;  

- Рада донорів – забезпечує регулярну координацію між Урядом та донорськими агенціями, що фінансують та/або 

впроваджують проекти, пов’язані з проведенням реформ. 

Суб’єктами проведення реформ на сьогодні є 18 пріоритетних реформ, які на державному рівні поетапно втілюються в 

життя після підписання Угоди про асоціацію з ЄС [2]. На основі національної моделі проведення реформ та дослідження 

сфер застосування реформ, стає можливим класифікувати їх за сферами спрямування, зокрема: інституційні, політико-

правові, соціально-економічні.  

Потрібно зазначити, що окрім Угоди про Асоціацію України з ЄС Україна має ще п’ять основних стратегічних 

документів, якими керується під час проведення модернізації національної економіки.  

Впровадження реформ, вектори спрямування та їх реалізація визначаються низкою програмних документів, а саме:  

- Стратегія сталого розвитку «Україна-2020» [1],  

- Плани діяльності уряду [3],  

- План законодавчого забезпечення реформ [4],  

- Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та 

їхніми державами-членами [2],  

- Угоди про кредитування України з Міжнародним валютним Фондом [5]. 

Таким чином, забезпечення проведення реформи, в організаційному плані включає суб’єкти управління та 

координації реформ та учасників проведення реформ, а в правовому плані охоплює стратегічні документи в межах Угоди 

про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Національна модель управління реформами показує взаємозв’язок 

Президент України 

Кабінет Міністрів 

України 

Представники 

громадянського 

суспільства 

Голова ВРУ 

Голова комітетів  

НБУ, РНБО, інші 

органи влади 

 

Національна рада 

реформ (НРР) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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між суб’єктами управління та координації і об’єктами проведення реформ, а НРР слугує потужною платформою для 

забезпечення консенсусу у їх проведенні.  
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ПЕРСПЕКТИВИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІТ-СПЕЦІАЛІСТІВ В УКРАЇНІ 
 

Становлення інформаційного суспільства в Україні офіційно можна вважати з 4 лютого 1998 року з прийняттям 

закону України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» та «Про Національну програму інформатизації», 

які розроблялися за участі Кібернетичного центру НАН України, Національного агентства з питань інформатизації при 

Президентові України, Секретаріату Кабінету Міністрів України та Секретаріату Верховної Ради України. Саме в цей період 

у державі розпочалась системна робота у сфері інформатизації. Проте зважаючи на недостатню технічну базу, слабке 

законодавче регулювання, незначне фінансування цього процесу та відсутність наукових досліджень у сфері розвитку 

інформаційного суспільства зважаючи на закордонний досвід – розвивався цей процес не надто стрімко. Беручи до уваги те, 

що розвиток інформаційних технологій суттєво впливає на усі процеси в державі – є необхідність у перегляді системи 

державного управління з метою застосування кращого закордонного досвіду у використанні сучасних інформаційних і 

комунікаційних технологій.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. За останні роки, вітчизняна наука провела цілу низку досліджень, щодо 

тенденцій та проблем розвитку сфери інформаційних технологій. Зокрема, серед них відомі праці Л. Довганя, І. Малика, А. 

Малєєва, О. Дьомкіна та ін. Але на даний момент недостатньо дослідженим залишається питання щодо визначення 

актуальних питань та перспектив кадрового забезпечення ІТ-сфери в Україні. 

Мета статті полягає у дослідженні стану ІТ-сфери в Україні, виявленні проблем та їх вирішення з метою 

забезпечення розвитку цієї сфери за допомогою кадрових ресурсів.  

Основний виклад матеріалу. На сьогоднішній день, ІТ-сфера є найбільш прибутковою та стрімко зростаючою 

сферою економічної діяльності. Згідно з аналізами тенденцій в контексті частки галузі ВВП, зазначається зростання 

економіки України. Так, у першому півріччі 2015 року внесок ІТ-галузі (разом з телекомунікаційними послугами) у ВВП 

склав 4,5%. Щодо ситуації у інших країнах світу, то у США у 2014 році він складав 4,8%, у Румунії  5,9%, у 

Великобританії, Китаї, Індії та Польщі внесок у ВВП був приблизно на рівні 8,3%, 5,5%, 9,0% та 1,5% відповідно [1]. 

Зважаючи на те, що офіційно визнана система індикаторів (показників) оцінювання процесів ефективності реалізації 

державної політики у сфері інформатизації і розвитку інформаційного суспільства України відсутня, то надзвичайно важко 

оцінювати ці процеси. Тому заради характеристики рівня конкурентоспроможності країни через використання ІКТ, варто 

проаналізувати загальновідомі «глобальні» індекси. Індекс глобальної конкурентоспроможності (WEF Global 

Competitiveness Index) – комплексний інструмент оцінювання мікро- і макроекономічних показників національної економіки 

і її потенціалу в досягненні стабільних темпів економічного зростання в середньостроковій перспективі. Спеціалісти 

Всесвітнього економічного форуму розглядають конкурентоспроможність як набір інститутів, політик і факторів, які 

формують рівень продуктивності країни, який, у свою чергу, впливає на рівень добробуту населення і визначає дохідність 

інвестицій в економіку [2]. Індекс  глобальної конкурентоспроможності складається з більш ніж 100 змінних, що згруповані 

у 12 контрольних показників («Інституції», «Інфраструктура», «Макроекономічне середовище», «Охорона здоров'я та 

початкова освіта», «Вища освіта і професійна підготовка», «Ефективність ринку товарів», «Ефективність ринку праці», 

«Розвиток фінансового ринку», «Технологічна готовність», «Розмір ринку», «Відповідність бізнесу сучасним вимогам» та 

«Інноваційний потенціал»), які об’єднані 3-ма основними групами субіндексів: «Основні вимоги», «Підсилювачі 

продуктивності» та «Інновації та фактори вдосконалення». Індекс глобальної конкурентоспроможності країн за 2012-2018 

роки представлено у табл. 1. 

Відповідно до результатів дослідження наведених у таблиці 1, Україна цього року посіла 81-е місце серед 137 країн 

світу, покращивши свої позиції на чотири пункти.  Проте згідно з даними дослідження представленими у рис. 1,  Україна 

погіршила свої позиції у 4 з 12 основних показників. Найбільше втрачено (мінус 13 пунктів) за складовою «Ефективність 

ринку праці». Тенденція до погіршення цього показника спостерігалася і в минулорічних дослідженнях, при чому в 

торішньому ми погіршили за ним свої позиції на 17 пунктів.  Також, Україна зазнала втрат за оцінкою інноваційної 

складової Індексу – («мінус» 9 пунктів), інфраструктурної  («мінус» 3 пункти) та за складовою, що характеризує вищу освіту 

та професійну підготовку («мінус» 2 пункти) [3]. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1678-18#n2
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-19
http://www.imf.org/
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Розвиток інформаційного ринку залежить від інформаційної політики держави, її участь у забезпеченні його 

формування на відповідній організаційній та правовій основі [4]. Державна інформаційна політика може визначати методи 

та форми впливу на інформаційну інфраструктуру, сприяти розвитку національної складової Інтернету та забезпеченню 

доступу до нього, а також вирішенню проблем інформаційної безпеки, що призводять до уповільнення процесу розвитку 

національного інформаційного ринку, створює загрозу інформаційної експансії [5].  

Таблиця 1  

Індекс глобальної конкурентоспроможності країн за 2012–2018 рр. 

 

Позиції України та 

деяких країн світу за 

Індексом глобальної 

конкурентоспроможності 

2012-2013 (з 

144 країн) 

2013-2014 (з 

148 країн) 

2014-2015 (з 

144 країн) 

2015-2016 (з 

140 країн) 

2016-2017 (з 

138 країн) 

2017-2018 (з 

137 країн) 

Україна 73 84 76 79 85 81 

Грузія 77 72 69 66 59 67 

Туреччина 43 44 45 51 55 53 

Росія 67 64 53 45 43 38 

Польща 41 42 43 41 36 39 

За результатами дослідження [3] 

 

Незважаючи на переваги використання інформаційно-комунікаційних технологій, значні перешкоди для їх 

ефективного застосування існують як у розвинених країнах, так і у країнах, що розвиваються. Проблеми слабко розвиненої 

телекомунікаційної інфраструктури, низької обізнаності або її відсутності у  користуванні мережею Інтернет, а також низька 

комп’ютерна грамотність – це те з чим найчастіше зіштовхуються країни, що розвиваються. Оскільки країни, що 

розвиваються, більше страждають від «цифрового відставання», вони ризикують залишитися без можливостей отримання 

додаткових доходів (створення продукції з високою доданою вартістю), більш швидкого соціально-економічного зростання 

(автоматизації різних процесів, а отже, зменшення собівартості виготовленої продукції, оптимізації витрат підприємств, 

пришвидшення виробничих процесів, ефективної реалізації ресурсів) та рівноправної повноцінної присутності на 

оцифрованій світовій арені [6]. Водночас позиції України у світових рейтингах розвитку електронного урядування та 

онлайн-сервісів, які, зважаючи на актуальні тренди глобального розвитку, є фундаментальним критерієм інформаційної 

розвиненості держави, досі є не найліпшими. За результатами останніх вимірювань Всесвітнього економічного форуму 

(World Economic Forum) [7] Україна посіла у рейтингу країн світу за Індексом мережевої готовності 75 місце з-поміж 142 

країн – членів ООН (інтегральний показник). У 2012 р вона посідала 68 місце, у 2010 р. – 54-те. 

 

 
 

Рис. 1. Індекс глобальної конкурентоспроможності України за 2015-2018 рр.  [5] 

 

Зважаючи на аналіз ІТ-ринку в Україні за останні роки, відбувається дефіцит фахівців ІТ-сфери. Перш за все він 

спричинений низьким рівнем заробітної плати в українських компаніях в порівнянні з іноземними. Саме через це і 

спостерігається відтік як фахівців ІТ-галузі, так і компаній за кордон. Через високу інфляцію економіки, значні коливання 
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купівельної спроможності гривні спостерігається перетік фахівців без базової профільної освіти з других галузей до ІТ-

сфери. Такі процеси призвели до зниження кваліфікації ІТ-спеціалістів в Україні [8].  

Проте це не єдині проблеми забезпечення високої кваліфікації персоналу в ІТ-компаніях України. Серед інших 

виділяють: 

1) низька якість навчальних програм для ІТ-спеціалістів та їх відрив від реальних потреб ринку. А також, не 

пристосованість програм закладів вищої освіти (ЗВО) до вимог сучасного бізнеса та відсутність у випускників 

реальної практики у створенні проектів та роботи з сучасними технологіями;  

2) відсутність у фахівців навиків ведення проектів, роботи  з клієнтами та інше; 

3) недостатнє викладання англійської мови у ЗВО, які здійснюють підготовку ІТ фахівців; 

4) Проблематика чіткого нормативно-правового регулювання адміністративних заходів процесу в сфері ІТ. 

Для вирішення вищезазначених проблем, необхідно діяти в комплексі, тому пропонуємо наступні заходи:  

 розробити навчальні плани для ІТ-спеціальностей з урахуванням перспективних трендів глобального розвитку ІКТ, а 

також актуальних потреб розвитку вітчизняної ІТгалузі; 

 залучення до процесу розробки та формування навчальних планів, представників ІТ-спільноти України; 

 підтримка та розширення міжвузівських зв’язків у сфері інформаційних технологій задля якнайглибшої інтеграції в 

єдиний освітній простір в області ІТ; 

 сформувати вимоги до навчальних програм з ІТ-спеціальностей з урахуванням світових трендів розвитку ІТ (Cloud 

системи, BigData, DevOps, IoT та перспективні мови програмування); 

 налагодження профільної системи післядипломної освіти для оперативного підвищення кваліфікації спеціалістів, їх 

перепідготовки отримання чергової кваліфікації тощо (за моделлю «освіта протягом життя»). 

Висновки. Зважаючи на аналіз сучасних тенденцій розвитку ІТ галузі, варто сказати, що на сьогодні ця сфера є однією 

з найбільш затребуваних та прогресивних в економіці України. Проте зважаючи на позиції України в світових рейтингах, 

рівень її розвитку є не надто високим. Цьому сприяє ряд недоліків, зокрема ті, що пов’язані з державним регулювання та 

недостатнім сприянням і стимулюванням до розвитку цієї галузі. Саме тому, ми переконані, що лише злагоджена та 

скоординована діяльність спеціалістів ІТ-сфери та державного апарату – значно покращить ситуацію, що утворилась на 

сьогоднішній день на ринку ІТ.   

Перспективою подальшого дослідження у даному напрямку є більш глибокий аналіз розвитку ІТ-сфери та визначення 

факторів, стримуючих її розвиток і, на основні цього,розроблення шляхів до успішного розвитку ІТ в Україні. 
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ЗМІНИ КЛІМАТУ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ 
 

Останнім часом рівень безпеки держави в цілому визначається багатьма складовими, серед яких найважливіше місце 

займають такі складові безпеки, як кліматична, екологічна, соціальна, політична, інформаційна, економічна і т.д. Усім 

пріоритетним сферам життєдіяльності притаманні власні системи показників, що визначають стан і рівень безпеки і є 

похідними від багатьох чинників. Однак в аспекті оцінки поточного стану еколого-економічного стану розглядалися 

показники, що характеризують інтенсивність експлуатації навколишнього середовища, зміни економічної якості природного 

і господарського середовища за виділеними пріоритетними сферами життєзабезпечення [1; 2]. 

Актуальним є виокремлення максимальноємного переліку показників, які відображають поточний еколого-

економічний стан (табл.). У процесі формування асоціативної моделі матриці при обґрунтуванні факторів, що впливають на 

еколого-економічний стан, використовувалася ознака «базові властивості», саме ті, які відповідають за стан захищеності 

системи: здатність до саморозвитку і здатність протистояти дестабілізуючим чинникам. Окрім того враховувався той факт, 

що оцінка еколого-економічного стану повинна відповідати в першу чергу цілям визначення перспектив еколого-

економічного розвитку. 
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Таблиця. Показники, що характеризують стан безпеки пріоритетних сфер життєдіяльності 

Види безпеки 

Показники, що характеризують еколого-економічний стан регіону 

Властивості 

Здатність до саморозвитку Здатність протистояти дестабілізуючим 

чинникам 

1 2 3 4 5 

Економічна 

Частки обсягів 

промислової 

продукції 

підприємств 

природокористувачів 

у ВРП 

Матеріало-

енергоємність ВРП 

(ОПП) у 

порівнянні з 

країнами «великої 

сімки» 

Наявність 

потенційних запасів 

природних ресурсів, 

що використовують у 

господарській 

діяльності 

Ступінь зносу 

фондів природо-

охоронного 

призначення 

Екологічна 

Продуктивність 

екосистем регіону, 

біоценозів, боліт, 

лісів 

Наявність 

сільсько-

господарських 

земель, лісових 

угідь, луків, 

пасовищ 

Емісія забруднюючих 

речовин, що 

надходять до 

навколишнього 

середовища 

Зміна 

асиміляційної 

здатності 

екосистем, 

техноємності, стан 

військової безпеки 

Кліматична 

Оцінка стану 

природного капіталу, 

запасів природних 

ресурсів 

Поява нових 

культур з більш 

стійкими 

характеристиками 

до зовнішніх 

впливів 

Дислокація тради-

ційних посівних 

культур і ділянок їх 

розміщення, зміна 

флори і фауни 

територій 

Зростання 

негативного 

впливу 

кліматичних змін 

на стан 

природного 

капіталу, здоров’я 

населення 

Виробнича 

Частка 

експлуатаційних 

витрат на охорону 

навколишнього 

середовища в 

поточних витратах на 

виробництво 

продукції 

Динаміка змін 

співвідношення 

основних 

виробничих 

фондів до обсягів 

промислової 

продукції 

Співвідношення 

приросту запасів 

корисних копалин до 

обсягів відновлення 

запасів у надрах, 

введення відновних 

джерел енергії 

Зростання 

споживання 

водних, 

мінеральних 

ресурсів на 

виробничі цілі; 

зростання 

відходоємності 

Науково-технічна 

Співвідношення 

вартості екологічно 

чистого обладнання, 

технологій до 

загальної вартості 

науково-технічної 

продукції 

Питома вага 

інноваційно-

активних 

підприємств у 

добувній галузі у 

кількості 

підприємств всіх 

галузей 

промисловості 

Частка експорту 

науково-технічної 

продукції 

екологічного профілю 

у загальному обсязі 

експорту 

Частка витрат на 

дослідження і 

розробки в сфері 

природокористува

ння у загальному 

обсязі витрат на 

науково-технічні 

дослідження 

Інвестиційна 

Частка 

природоохоронних 

інвестицій у 

загальному обсязі 

інвестицій в регіоні, 

витрати на заходи із 

безпеки 

Частка інвестицій 

в енерго- і 

ресурсозберігаючі 

проекти в 

загальному обсязі 

інвестицій в 

регіоні 

Частка бюджетних та 

позабюджетних 

коштів, що 

спрямовуються на 

фінансування 

природоохоронних 

проектів тощо 

Інвестиції у 

програми, що 

пов’язані зі зміною 

клімату, грантові 

проекти і 

програми, 

стимулятивні 

інструменти 

Соціальна 

Середньодушові 

доходи населення  на 

одиницю обсягів 

промислової 

продукції 

Темпи зростання 

витрат населення 

на лікування 

хвороб, що 

пов’язані з 

екологічно 

небезпечною 

ситуацією в 

регіоні 

Темпи приросту 

населення в 

екологічно 

небезпечних регіонах, 

оцінка стану здоров’я 

населення 

Рівень 

захворюваності, 

що зумовлений 

екологічним 

фактором 

Фінансова 

Частка витрат на 

охорону 

навколишнього 

середовища у 

загальних видатках 

бюджету 

Частка 

інвестиційні 

витрати на 

охорону 

навколишнього 

середовища у ВРП 

Частка зборів і 

платежів за 

користування 

природними 

ресурсами в доходній 

частині бюджету 

Частка сумарних 

надходжень від 

екологічних 

платежів у ВРП 



221 

 

Таким чином, у даному дослідженні проаналізовано кількісні характеристики, що оцінюють наявний потенціал 

зростання і визначають здатність системи протистояти деструктивним чинникам. Чимало господарств, аби мінімізувати 

втрати від природних катаклізмів, переорієнтовуються на технічні культури, які є стійкішими до негоди. Зокрема, активно 

зростає вирощування ріпаку (замість пшениці та овочевих культур), особливо в Криму, на Одещині, Миколаївщині й 

Херсонщині. З 2008 року Україна була на першому місці в Європі за площею його посівів – разом із соняшником він займає 

п’яту частину усіх посівних площ. Експерти назвали цю культуру «екологічною зброєю» проти нашої країни, що виснажує 

ґрунти, перетворюючи чорноземи на непридатні для сільського господарства землі. 

У зв’язку із традиційною для останніх років посухою в східних регіонах тут значно зменшується вирощування 

овочевих, зокрема картоплі, буряку, огірків, капусти, що впливає на продовольче забезпечення населення. «Капустяні», 

«картопляні», «цукрові» та «гречані» кризи в Україні в останні десятиліття є тривожним сигналом до подальшого 

загострення продовольчої ситуації у світі. Через соціально-економічні хвороби і вразливість сільськогосподарського 

комплексу до світової кон’юнктури сільське населення буде особливо чутливим до наслідків кліматичних змін. 

Глобальне потепління суттєво позначиться на забезпечені водними ресурсами (насамперед питною водою) 

найпосушливіших регіонів. Зокрема, вже сьогодні Крим та деякі південні області країни потерпають від нестачі води 

належної якості, й ця проблема зі зростанням середніх річних температур загострюватиметься. Також може погіршитися 

якість поверхневих вод, особливо в маловодні роки, що призведе до поширення різних інфекційних хвороб [3].   

У соціальному плані кліматичні зміни непропорційно вплинуть на людей із різним рівнем доходів, гостро вражаючи 

насамперед соціально незахищені суспільні верстви, які мають обмежений доступ до енергії, води, запасів їжі належної 

якості та інших послуг, зокрема медичного обслуговування.   

До соціально-політичних ризиків природних метаморфоз експерти також відносять міграцію й гуманітарні проблеми. 

За прогнозами науковців, глобальне потепління зробить непридатними для життя частину сьогодні заселених територій 

земної кулі, що спровокує збільшення міграційних потоків, спрямованих також і в Україну. Водночас можливі й внутрішні 

переселення громадян південних та східних регіонів, які потерпатимуть від зневоднення і посух, у центральні та західні.  

Науковий і практичний інтерес становлять самі поняття «кліматична безпека», «кліматичний ризик». Під 

«кліматичною безпекою» вважаємо захищеність екосистем і пов’язаних із ними форм спільного життя людей від глобальних 

кліматичних змін і їхніх наслідків. Кліматичний ризик – це міра, у якій ця система сприйнятлива до впливу негативних 

наслідків у результаті зміни клімату й неспроможна протистояти негативним впливам зміни клімату, включаючи його 

мінливість та екстремальні кліматичні явища. До основних ризиків належать природні, техногенні, екологічні. В Україні 

кліматичні ризики проявляються у сфері сільського господарства: втрати врожаю, зміни періодів дозрівання 

сільськогосподарських культур і підвищення їх здатності до ураження шкідниками; у сфері водних ресурсів – це порушення 

гідродинамічного режиму та водного балансу річок; деградація водних ресурсів; в енергетичній сфері – ускладнення 

функціонування об’єктів гідроенергетики; у сфері охорони здоров’я населення – збільшення кількості потерпілих від 

теплових ударів . 

Підписання 22 квітня 2016 року представниками 171 країни Паризької кліматичної угоди стало новим етапом у 

залученні фінансових ресурсів задля реалізації проектів, спрямованих на скорочення викидів парникових газів. Цей 

документ дозволив представникам фінансового ринку оцінити потенційні розміри майбутнього ринку торгівлі дозволами на 

викиди парникових газів, оскільки більшість країн світу розробили плани щодо їх скорочення. Оцінка рівня екологічної 

безпеки держави є основою до оцінки загального (інтегрального) показника безпекового стану держави. 
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МІСЦЕ ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
 

Одне з найбільш актуальних завдань сучасного розвитку України – це формування самодостатніх територіальних 

громад, які є основою ефективного розвитку країни. Під самодостатньою слід розуміти таку територіальну громаду, що має 

визначену територію, розвинену соціальну інфраструктуру, необхідний кадровий потенціал, матеріальні та фінансові 

ресурси, достатні для вирішення питань місцевого значення в інтересах жителів громади, виконання власних та делегованих 

повноважень місцевими органами влади [2]. 

Одним із ключових аспектів, що визначають самодостатність територіальної громади є наявність власних фінансових 

ресурсів для того, щоб успішно вирішувати ті питання та проблеми, які виникають на місцях і забезпечувати належну якість 

надання послуг жителям територіальної громади. Доходи бюджету територіальної громади формуються за рахунок 

http://tyzhden.ua/Publication/1848
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6511
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наступних джерел: податкові надходження, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом, трансферти. 

Основним джерелом доходів  є податкові надходження (близько 85 %) [3]. 

Суттєве збільшення податкових надходжень до бюджетів територіальних громад, особливо сільських, може бути 

досягнуто за допомогою туризму. Практично усі громади погоджуються, що розвиток туризму є надзвичайно важливим для 

їхнього майбутнього.  

У Рівненській області активно розвиває туризм Клеванська громада. Селище Клевань відоме своєю туристичною 

атракцією - Тунелем кохання. Для зручності туристів тут завершують будівництво готельно-ресторанного комплексу. Від 

потоку туристів, лише за попередніми розрахунками, громада щороку до бюджету може отримувати понад півмільйона 

гривень. Розроблено кілька туристичних маршрутів: «Мала княжа корона» та «Велика княжа корона. Спадок 

Чарторийських».  У ці маршрути включили найцікавіші об’єкти –  Крейдяні гори, бездонне озеро, Костел Благовіщення 

Пресвятої Діви Марії, родинна усипальниця відомого княжого роду Чарторийських, церква Різдва Хрестового,  Родинний 

замок княжого роду Чарторийських.  Другий маршрут доповнять – Єврейське кладовище, джерело в селі Диків,  відвідини 

городища стародавнього замку та культурно-археологічний центр «Пересопниця» [1] . 

Великий потенціал для розвитку туризму має і Тараканівська об’єднана громада Рівненської області. На її території 

знаходиться Тараканівський форт, який входить до семи чудес Рівненщини. Проте не зважаючи на великий потік туристів, 

громада поки що не може свій туристичний потенціал ефективно використати. Головна причина у тому, що форт є на 

балансі Міністерства оборони, разом із прилеглими 64 га [5]. 

Але не усі території можуть пишатись природничими або історико-культурними туристичними ресурсами. Проте, 

одним із потужних інструментів залучення туристів може бути вдало організована екскурсійна діяльність, зокрема тематичні 

екскурсії. Нині екскурсійно-інформаційна діяльність в туризмі зазнає трансформацій, з’являються інноваційні форми 

проведення екскурсій, такі як екскурсії з дегустаціями, відвіданням закладів ресторанного господарства, екскурсії – 

спектаклі, екскурсії у поєднанні з розважальними заходами, з елементами екстриму та інтерактиву. Отже, місцеві жителі 

можуть проводити нестандартні екскурсії і майстер-класи, спілкуватись та заробляти на улюбленій справі гроші. Тематика – 

найрізноманітніша: природничі екскурсії до лісу за грибами та ягодами, гастрономічні, екскурсії дахами міста, тощо. 

Як перспективні об'єкти для проведення цікавих екскурсій варто розглядати місцеві парки. Зважаючи на те, що 

садово-паркові ландшафти зберігають пам’ять про своїх власників, вони є важливими об’єктами рекреаційно-туристичної 

діяльності.  

Для прикладу, Рівненська територіальна громада для розвитку туризму та екскурсійної діяльності може використати 

Рівненський парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва ім. Т. Г. Шевченка. Нині у парку є багато цікавих дерев, зокрема, 

каштан їстівний, коркове дерево, віковічні буки, дуби, що створює потенціал для проведення просвітницьких еко-ботанічних 

екскурсій. Крім того, історія рівненського парку пов’язана з родиною Любомирських. Дана історична тематика має значний 

екскурсійно-туристичний потенціал. Адже, в Європі існує «Туристичний маршрут родових гнізд Любомирських», який 

проходить через найцікавіші міста та села, пов'язані з магнатською сім'єю у Підкарпатському воєводстві в Польщі, 

Львівській області в Україні і в регіоні Прешов у Словаччині [6]. До екскурсійно-туристичних переваг парку варто згадати 

відкриття у майбутньому туристичної атракції «Рівненські підземелля», на реалізацію якого місто виграло грант від ЄС.  

Для залучення туристів варто проводити театралізовані тематичні екскурсії. 

Проте, для того, щоб привабити любителів подорожувати у новий регіон, необхідно популяризувати його. Розвиваючи 

екскурсійну діяльність в регіоні, варто значну увагу приділити висвітленню екскурсії, оскільки сучасна епоха цифрових 

технологій та соціальні мережі можуть значно допомогти у промоції туристичної дестинації. До того ж, можливість показати 

друзям та родичам те, як відбувалась подорож, для туристів нині є досить важливою. Тому промоція послуг з 

фотографування у різноманітних унікальних місцях спроможна зробити певну туристичну дестинацію привабливою та 

конкурентоспроможною на ринку екскурсійних послуг. Для прикладу, Тунель кохання став відомим після 2009 року, коли 

місцевий фотограф вирішив зробити фотосесію у лісових нетрях на залізничній колії для кількох пар молодят. Світлини, які 

він виклав у соціальні мережі, стали шалено популярними.  

Тематика екскурсій, зазвичай, спирається на місцеві ресурси: гарна природа, історико-культурна спадщина, 

автентичні заняття, тощо. Попит на екскурсії визначається бажаннями і смаками туристів, тобто туристськими мотиваціями. 

Розвиток цифрових технологій та підвищення культурного й освітнього рівня суспільства в цілому призвели до зміни 

мотивацій туристів. Люди вже не поїдуть за інформацією, яку можна прочитати, вони прагнуть отримати емоції та враження. 

Тому, необхідно, користуючись європейським досвідом і напрацюваннями, розробити цікаві екскурсійні програми, які б 

допомогли органічно передати особливості місцевої історії, мистецтва, релігії, етносу, природи та культури. 

Результати останніх досліджень туристських мотивацій показують, що з усіх мотиваційних факторів більшість 

активних мандрівників обирають «прагнення трансформації особистої свідомості» [5]. 

Мотиви, які згадували туристи під час опитування:  

- перетворення: особисте зростання і виклик, звершення, досягнення, вдячність і розуміння; 

- розширене світобачення: широка перспектива, розширені горизонти, культурне розуміння; 

- навчання: нові навички, знання та розуміння, нові враження, збагачення загального досвіду; 

- природа та відкриття: довкілля, краса природи, красиві пейзажі; 

- психічне здоров'я: втеча та оновлення, чіткий розум, мир та спокій; 

- веселощі та хвилювання: викид адреналіну, хвилювання, відчути смак життя; 

- зв'язок: зв'язок, дізнатися про інших, зустрічатися з новими людьми; 

- важливі історії: поринати у спогади, набутися вражень на згадку (щоб було що згадати), фотографії; 

- фізичне здоров'я: тренування, фітнес, міць; 

- унікальний досвід: неочікувані враження, відправитись туди, куди інші не можуть, відчуття досягнення цілі [5]. 

Сучасні мандрівники  це здебільшого міленіали, яким зараз вже від 25 до 35 років, і поступово вони відходять від 

подорожей з рюкзаком і хочуть ексклюзиву. Але ексклюзив і комфорт в їх розумінні  це зовсім не золоті крани в готелі і 

зміна рушників кожні 20 секунд. Для них подорож полягає в отриманні унікального досвіду, який дозволяє стати краще і  
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дізнатися більше про себе [4]. Тому досить часто нині говорять про трансформаційну подорож. Трансформаційна подорож  

це дуже особистий досвід, оскільки кожна людина унікальна, і будуть виникати різні емоції і по-різному впливати на людей. 

Хтось може сильно перейнятися гастрономічним туром, в якому кухня маловідомого регіону або села стане 

трансформаційним поштовхом до змін; інші можуть відчути перший досвід сходження на свою першу гору або каякінг по 

річці, які пробудять в них щось, про що вони не знали раніше. На людей справляє значний вплив незаймана природа і 

«відрив» від сучасності, нагадуючи їм про красу, силу і крихкість природи і людства, про те, як ми пов'язані і залежимо одне 

від одного [7]. 

Туристам завжди цікаво щось нове. Проте, сучасних туристів нелегко здивувати, тому екскурсоводи постійно 

вигадують нові місця для проведення екскурсій. Серед нових екскурсійно-туристичних напрямів варто назвати – 

індустріальний (промисловий або техногенний), етнографічний, гастрономічний, творчий та ін.  

Техногенні екскурсії передбачають відвідування туристами промислових і похідних від них антропогенних 

ландшафтів - кар'єрів, відвалів, шахтних поверхневих провалів, шахтних порожнин, об'єктів виробництва (заводів, фабрик, 

шахтних споруд, комбінатів, електростанцій), гідротехнічних (відвідних каналів, гребель ставків і водосховищ) і 

транспортних ландшафтів (залізниць, заводських мостів) [4].  

Творчий тур передбачає майстер-класи, зустрічі з майстрами, відвідування виробництв, тощо. Такі екскурсії дуже 

популярні в Європі. 

Найбільш популярними є активні форми проведення екскурсій: квести, інтерактивні екскурсії тощо. Квест передбачає:  

чітко визначений маршрут пошуку,  наявність провідника (екскурсовода, карти, бланка маршруту),  наявність об’єктів 

пошуку. Як об’єкти пошуку можуть бути експонати, анотації у вітринах, додаткові підказки (записки, позначки, покажчики 

напрямку руху).  

Необхідно згадати ще  один сучасний тренд  це екскурсії дахами будинків, або з «висоти пташиного польоту». 

Проте, такі екскурсії повинні суворо перевірятися на безпеку. 

Важливим елементом екскурсійної діяльності є кваліфіковані кадри. Можна стверджувати, що саме завдяки 

екскурсоводу буде сформовано остаточне враження про відвідану місцевість, саме від нього будуть залежати враження 

відвідувачів і їх рішення про повторний приїзд і рекомендації друзям та знайомим. Тому для екскурсовода важливо 

переконливо, яскраво і зрозуміло викладати матеріал.  

Отже, Рівненська область має значний потенціал для розвитку туризму, який територіальні громади можуть 

використовувати як джерело фінансових надходжень, соціально-економічного розвитку, адже це  і нові робочі місця, і нова 

освіта, тобто, новий розвиток громад. 
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OPÓR PRACOWNIKÓW W PROCESIE ZMIAN 
 

Streszczenie. Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana – głosi starożytna mądrość. Zmiany w życiu każdego człowieka 

odgrywają niezwykłą rolę, towarzyszą mu od urodzenia, jednak najczęściej są kojarzone z czymś złym, niepożądanym. Najwięcej 

negatywnych emocji wywołują zmiany w miejscu pracy - organizacji. Nie można jednak ich uniknąć, dlatego należy zastanowić się, 

jak można złagodzić ich wpływ na człowieka.    

Słowa kluczowe: metody, opór, zmiany, obawa 

Wstęp. W procesie zmian ścierają się dwie podstawowe siły – dążenie do zmiany oraz opór wobec niej.  Zmiana w organizacji 

może dezorientować, często nawet przytłaczać, a przystosowanie się do nowych okoliczności i wymagań staje się prawdziwym 

wyzwaniem. 

Zmiana przynosi niepewność i powoduje, że ludzie przybierają różne postawy wobec zmian. Wśród najczęściej spotykanych 

postaw możemy wyróżnić z pewnością postawę krytyka. To osoba, która będzie szukać potencjalnych przyczyn niepowodzeń, 

kwestionuje sens i konieczność zmian, nie dostrzega pozytywnych efektów zmian. Część osób przybiera postawę ofiary, oporując 

biernie wobec wprowadzanej zmiany. To osoby, które będą odczuwać gniew, czasami obezwładniający smutek, często, mimo że 

zmiana została już wprowadzona, wracają one do starych sposobów działania, izolują się, niechętnie rozmawiają na ten temat. Jeszcze 

inni stają się biernymi obserwatorami. Stoją z boku, unikając angażowania się, czekają na to, co zrobią inni, czekają na decyzję, 

czasami z nadzieją, że jeśli będą stać z boku, zmiany ich nie obejmą. 
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http://www.golosno.com.ua/bilya-tunelyu-koxannya-na-rivnenshhini-zyavitsya-peron-paviljon/
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2017-2/doc/3/06.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4571
https://34travel.me/post/travelclever-trends-2018
https://34travel.me/post/travelclever-trends-2018
https://decentralization.gov.ua/news/8939
https://www.adventuretravelnews.com/research-reveals-adventure-travelers-primarily-motivated-by-transformation
http://www.szlak-lubomirskich.stalowawola.pl/wstep.htm
https://www.transformational.travel/
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I wreszcie znajdą się w organizacji osoby, które dostrzegą w zmianie szansę, będą aktywnie szukać sposobów wprowadzenia 

usprawnień, ograniczenia negatywnych reakcji, będą szukać i oferować wsparcie. To grupa nawigatorów, tak bardzo pożądanych w 

każdej organizacji. 

Zmiany stanowią z pewnością wyzwanie naszych czasów. Każda zmiana zachodząca w organizacji jest procesem trudnym, 

skomplikowanym, który wymaga ogromnego zaangażowania. I jak każda zmiana, budzi wątpliwości, obawy przed tym, co nieznane. 

Sama w sobie, choćby była najlepiej zaplanowana, nie przyniesie oczekiwanych efektów, jeśli nie będzie odpowiednio wprowadzona. 

Bo świadomość tego, co trzeba zmienić, a wprowadzenie zmian to dwie zupełnie różne kwestie. 

Opór wobec zmian – ujęcie teoretyczne 

Opór, używając najprostszych słów można zdefiniować, jako świadome przeciwstawianie się temu, co narzuca nam otoczenie, 

przeciwstawianie się temu, co niesie za sobą zmiana. Jest on nieodłącznym elementem każdej zmiany i niezależnie od tego, w jaki 

sposób, z jaką precyzją i przy wykorzystaniu jakich metod i narzędzi będzie dokonywało się zarządzanie zmianą i tak się pojawi. 

Wszystko bowiem, co nowe, odmienne od stanu obecnego rodzi niepokój, lęk oraz wywołuje tzw. dysonans poznawczy, czyli stan 

występujący pomiędzy tym, co jest dobrze znane, wiadome, a tym co jest nowe i niepewne
26

.   

Pojawiający się opór w odniesieniu do wprowadzanej zmiany komplikuje cały proces i nie kiedy wymaga jego 

przeprojektowania, zdefiniowania na nowo, dlatego możliwość pojawienia się oporu wobec zmian powinna zostać założona już na 

etapie planowania zmiany gospodarczej, a nie na etapie jej wdrażania. Tym samym niezwykle ważne w procesie skutecznego 

zarządzania zmianą jest uświadomienie istnienia oporów wobec zmian, przyczyn ich pojawienia się, jak również możliwych metod 

ich zniwelowania czy też całkowitego wyeliminowania.  

 Osobami odpowiedzialnymi za wdrażanie zmian w organizacji są kierownicy wyższego szczebla. To od nich w największym 

stopniu zależy tempo i to, w jaki sposób zostanie zaplanowany proces przemian. Należy jednak podkreślić, iż każda zmiana jest 

wprowadzana, aby poprawić sytuację organizacji, czy to chodzi o wewnętrzne usprawnienia, czy o wizerunek na rynku krajowym. 

Głównym założeniem jest tak zarządzać zmianą, aby skutecznie przenieść pracowników ze starej rzeczywistości w nowe realia
27

.  

Pojęcie «opór» kojarzy się przede wszystkim z: wrogością wobec obecnego status quo, ze świadomym, celowym 

przeciwstawianiem się narzucanym decyzjom, z niechęcią wobec rzeczy niepewnych, nowych. Definicja oporu ściśle wiąże się ze 

zmianą – jest jej następstwem i ma na nią bezpośredni wpływ. C. Bowman, D. Asch oraz A.S. Judson przeanalizowali reakcje ludzi 

na zmiany organizacyjne. Wyróżniaja dwa poziomy reakcji: nastawienia, obejmujące emocjonalny, wewnętrzny stosunek człowieka 

do zmiany oraz zachowania przejawiające się w określonych działaniach. Pokazują w ten sposób całą skalę różnorodnych zachowań 

w obliczu zmian. Graficznie przedstawia się to następująco: 

 
Rys. 1. Skala różnorodnych zachowań w obliczu zmian

28
 

 

Udane wprowadzanie nowych rozwiązań w dużej mierze zależy od stopnia zaangażowania emocjonalnego członków 

organizacji wobec dokonywanego przeobrażenia. Stąd pojęcie oporu wobec zmiany, często spotykane w firmach, w których 

pracownicy czy kadra menedżerska wręcz «okopują się» na swoich stanowiskach, wszelkie zmiany postrzegając jako 

personalne zagrożenie.  

Kluczem do pokonania oporu staje się uświadamianie wszystkim zaangażowanym, że zmiana jest potrzebna i korzystna 

dla każdej ze stron. Należy zdać sobie i pracownikom sprawę, że stagnacja w dłuższym czasie to skazanie przedsiębiorstwa na 

ekonomiczną klęskę. To właśnie dynamika dokonujących się w otoczeniu zmian mobilizuje, aby być lepszą, bardziej 

konkurencyjną i innowacyjną.  

Przy pojawiają się psychospołecznych, ekonomicznych czy biurokratycznych barier – wdrożenie zmian jest niezwykle trudne, 

wręcz często niemożliwe. Za najważniejszą barierę teoretycy i praktycy uznają
29

: 

                                                           
26

 S. Sokołowska, Organizacja i zarządzanie. Ujęcie teoretyczne., Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009, s. 230. 
27

 R. Wendt, Zarządzanie zmianą w polskiej firmie. Jak w praktyce wykorzystać szansę na rozwój bez porażek., Dom Wydawniczy 

Zacharek, Warszawa 2010, s. 86. 
28 R. Wendt, Zarządzanie zmianą w polskiej firmie. Jak w praktyce wykorzystać szansę na rozwój bez porażek., Dom Wydawniczy 

Zacharek, Warszawa 2010, s. 86. 
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Pierwsza grupe tworze opór pracowników, ponieważ niezależnie czego zmiany dotyczą, zawsze łączy je wspólny mianownik – 

zasoby ludzkie. Zmiany, które wywołują największe opory, to po pierwsze te związane z nowymi wymaganiami w kwestii 

umiejętności i wiedzy. Pracownicy przeciwstawiają się najsilniej tym zmianom, które spowodują, iż ich umiejętności i posiadane 

kompetencje nie są już wystarczające. 

Drugą grupę tworzą te, w wyniku których słabnie pozycja danego pracownika bądź jakkolwiek ucierpi on materialnie. 

Praktycznie każdy pracownik będzie opierał się i kwestionował decyzję, w wyniku której musi przenieść się na niższe stanowisko. 

Ten spadek w hierarchii firmy ściśle wiąże się ze zmniejszonym wynagrodzeniem. 

Trzecią już kategorią zmian są te, które wychodzą z wewnątrz, czyli propozycje zmian współpracowników. Należy tutaj 

podkreślić zależność – im większa jest rywalizacja wśród pracowników, tym mniejsza bądź żadna jest aprobata dla pomysłów 

współpracowników.  

W literaturze przedmiotu istnieje wiele klasyfikacji przyczyn oporu, od tych ogólnych do bardziej szczegółowych ale zawsze 

zmiany, które powodują opór, są związane z ryzykiem. Poniższa tabela 1. pokazuje klasyfikacja przyczyn oporu u pracowników wg 

badan teoretycznych różnych autorów.  

 

Tabela 1. Klasyfikacja przyczyn oporu wg różnych autorów 

Klasyfikacja wg 

R. Wendta 

Cztery obszary problemowe: 

1) obszar związany z brakiem informacji (na temat metod, sposobów, przyczyn, przebiegu wdrożenia, 

celu zaplanowanych zmian; konsekwencji zmian dla pracownika na płaszczyźnie finansowej, 

społecznej, szczególnie materialnej), 

2) obszar odwołujący się do zaufania i relacji wewnątrz organizacji (brak zaufania dla osób inicjujących 

i zarządzających wprowadzenie zmian; brak wiary w sukces i powodzenie wprowadzanych zmian; 

ogólna atmosfera braku zaufania również w relacjach między pracownikami), 

3) obszar związany z osobowościami uczestników procesu zmian (niski poziom lub brak akceptacji dla 

zmian; egoizm, brak troski o dobra wyższego rzędu; konformizm), 

4) obszar związany ze stanem lękowym (lęk przed nowościami, porażką czy kompromitacją; lek przed 

utratą pozycji lub władzy). 

Klasyfikacja wg 

R.M. Kantera 

Do zasadniczych źródeł oporu zalicza: 

1) niejasno stawiane cele i oczekiwania (powodują dorabianie ideologii), 

2) niechęć do rezygnacji z dotychczasowych przywilejów, 

3) poczucie zagrożenia, strachu, lęku przed zwolnieniem (brak pełnej informacji), 

4) świadomość słabych stron proponowanych zmian, 

5) poczucie, że sytuacja wymyka się spod kontroli, 

6) niechęć do wzmożonego wysiłku (lenistwo) oraz negatywne doświadczenia. 

Klasyfikacja wg 

Sikora  

Źródła oporu:  

1) obawa przed zmniejszeniem zarobków,  

2) przekonanie o braku korzyści ze zmiany,  

3) obawa przed dodatkowymi obciążeniami, 

4) obawa przed rozbiciem grupy nieformalnej,  

5) obawa przed utratą stanowiska,  

6) obawa przed obniżeniem prestiżu, urażenie ambicji zawodowej. 

Klasyfikacja wg 

J. Penca  

Przyczyny oporu przeciwko zmianom: 

1) niezrozumienie potrzeby zmiany wskutek braku rzetelnej informacji, 

2) brak pozytywnych doświadczeń we wprowadzaniu nowości i obawa przed popełnieniem błędu,  

3) obawa przed nowymi wymaganiami i przed niemożliwością sprostania im, 

4) obawa, że innowacja obniży prestiż pracowników, 

5) obawa, że poparcie zmiany narazi innych na straty lub spowoduje narażenie się osobom jej 

przeciwnym, skłonność do trwania przy starych, wypróbowanych wzorcach,  

6) obawa, że zmiany nie będą korzystne lub że korzyści nie zrównoważą poniesionych strat,  

7) możliwość pogorszenia relacji między wydatkowanym wysiłkiem a wynagrodzeniem i zadowoleniem 

z pracy, nieuwzględnienie utrwalonych w organizacji wzorców i norm postępowania,  

8) niekorzystne warunki zmian i niewłaściwy sposób ich wprowadzania (np. narzucenie nowości),  

9) mało efektywne wprowadzanie zmian. 

Klasyfikacja wg 

A.G. Bedeiana 

Przyczyny przeciwstawiania się zmianom: 

1) zaściankowość i dbałość o własne dobro: poczucie zagrożenia własnych umiejętności i kompetencji, 

poczucie zagrożenia dla zajmowanej pozycji oraz posiadanej władzy, 

2) nieporozumienia i brak zaufania: błędy lub brak informacji, atmosfera braku zaufania, nieprawidłowe 

relacje interpersonalne w firmie, 

3) nieprawidłowa ocena sytuacji: niedostrzeganie korzyści, niewłaściwa ocena zmiany (uważanej za złą 

lub źle przemyślaną), konformizm, 

4) mała tolerancja wobec zmiany: obawa przed nieznanym, porażką, lęk przed kompromitacją, ogólna 

niechęć do «pójścia do przodu. 

Klasyfikacja wg 

L. Clarka 

Główne przyczyny powstania oporu: 

1) obawę przed nieznanym,  

                                                                                                                                                                                                                       
29 J. Penc, Innowacje i zmiany w firmie Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa., Agencja Wydawnicza Placet, 

Warszawa 1999, s. 262. 



226 

2) brak informacji,  

3) zagrożenie zmianami statusu,  

4) obawę przed porażką,  

5) niedostrzeganie korzyści zmiany, 

6) zagrożenia układu władzy,  

7) klimat organizacyjny nacechowany niedostatecznym zaufaniem,  

8) historię wcześniejszych niepowodzeń, 

9) zagrożenie utraty związków w zespole, stres i niepokój. 

Klasyfikacja wg 

M. Czerska 

Podział z uwagi na miejsce pochodzenia: 

1) źródła tkwiące w osobowości człowieka tutaj znajduje się lęk przed nieznanym, kiedy to zmiana 

stawia człowieka w nowej sytuacji, w której jeszcze nie był. Siła tego lęku jest odwrotnie 

proporcjonalna do takich cech osobowości, jak: skłonność do ryzyka, ambicja, inicjatywa, poziom 

samooceny; 

2) źródła tkwiące w oddziaływaniu grupy społecznej – jedną z przyczyn oporów tej kategorii jest nacisk 

formalnej bądź nieformalnej grupy współpracowniczek. W tej grupie źródeł oporu znajduje się 

ewentualna sprzeczność zmiany z obowiązującymi kulturowymi wartościami i normami 

postępowania, jak również brak zaufania do kierownika; 

3) źródła tkwiące w samej zmianie do tej grupy zostały wliczone obawy przed obniżeniem 

dotychczasowego poziomu zaspokojenia potrzeb. Są to obawy przed: utratą pracy, zmianą szefa grupy 

współpracującej, obniżeniem prestiżu, wzrostem zakresu zadań i odpowiedzialności; 

4) źródła tkwiące w organizacji procesu zmian – rozbieżność w ocenie sytuacji i wynikający stąd brak 

świadomości potrzeby zmiany, zaskakiwanie ludzi zmianą czy negatywne doświadczenia z 

dotychczasowych zmian, również przyczyn należących do tej grupy. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Źródła oporu wobec zmian 

Każda organizacja, tak samo, jak każda jednostka jest jedyna i niepowtarzalna, tym samym w zależności od rodzaju wdrażanej 

zmiany, fazy rozwoju, czy też uwarunkowań wewnętrznych lub zewnętrznych, zidentyfikowane w jej obrębie źródła oporu wobec 

zmian mogą być różne. 

Katalog źródeł oporów wobec zmian, zostanie przedstawione jako zestawienie przyczyny powstania oporu wobec zmian, z 

uwzględnieniem konkretnych obszarów problemowych na gruncie rozpatrywanego zjawiska
30

: 

1) obszar związany z szeroko pojętą dezinformacją: 

 brak informacji w obszarze przyczyn, przebiegu, wykorzystywanych narzędzi, stosowanych metod, celu i pożądanego stanu 

końcowego podejmowanej zmiany, 

 nie poinformowanie uczestników procesu zmian o wpływie zmiany na ich obecną sytuację życiową, społeczną, jak również 

gospodarczą, 

 niedostrzeganie nie tylko indywidualnych, lecz wręcz nawet ogólnych korzyści z wdrażanego procesu, 

 nieprawidłowa analiza i tym samym ocena sytuacji, z uwagi na brak fachowego (eksperckiego) wsparcia inicjatorów zmian, 

 zaburzenia w przepływie informacji, będące przyczyną licznych nieporozumień; 

2) obszar odnoszący się do braku zaufania i niepoprawnych relacji wewnątrzorganizacyjnych: 

 brak zaufania w stosunku do osób, podmiotów inicjujących zmianę, jak również ją wdrażających i nią zarządzających, 

 brak przekonania, co do poprawności przebiegu oraz skuteczności wdrożanego procesu zmian, 

 ogólnie panująca atmosfera braku zaufania i niewłaściwe relacje interpersonalne pomiędzy uczestnikami procesu zmian; 

3) obszar nawiązujący do osobowości uczestników procesu zmiany (podlegających zmianie, w bezpośredni sposób w niej 

uczestniczących): 

 brak lub niezwykle niski poziom tolerancji na jakiekolwiek zmiany, 

 zaściankowość i troska wyłącznie o własne dobro, nie dostrzeganie dobra 

 wyższego rzędu, 

 konformizm w szerokim tego słowa znaczeniu, 

 postawa zakładająca – «po co coś zmieniać, skoro tak jest dobrze; 

4) obszar odnoszący się do stanu lękowego: 

 obawa wynikająca z zagrożenia własnych kompetencji, pozycji, czy też zakresu władzy, 

 strach przed wszystkim, co nieznane, nowe, jak również strach przed porażką lub też kompromitacją. 

W sytuacji, gdy w organizacji pojawi się opór wobec zmian nie należy zapominać, iż może przybrać on różne formy. W 

zależności od uwarunkować, źródeł zaistnienia, jak również w zależności od cech psycho-społecznych podmiotów przejawiających 

opór może przyjąć charakter czynny (aktywny) lub bierny. Istnieje wiele różnych form i postaw w odniesieniu do oporu wobec zmian. 

Jednak niezależnie od tego z jakim rodzajem oporu mamy do czynieni oraz z jaką postawą członka organizacji się spotykamy, nie 

możemy tego nie przyjąć. Należy starać się zrozumieć każdą formę oporu, widzieć jej wady i zalety, ale przede wszystkim umieć  

dotrzeć do jej istoty
31

. 

Rodzaje oporu wobec zmian
32

: 
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 E. Drabek, Źródła oporu wobec zmian oraz sposoby jego przezwyciężania., s. 14. 
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32 E. Maksymowska, O czym warto pamiętać wprowadzając znaczącą zmianę w zarządzanej placówce., Ośrodek Rozwoju Edukacji, 
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1) opór racjonalny (przyczyna oporu jest rzeczowa, konkretna), 

2) opór emocjonalny (wynika ze sfery uczuciowej, bazuje na emocjach uczestników procesu zmian), 

3) opór polityczny (nawiązuje głównie do sposobu zarządzania organizacją, przyjętych strategii, stosowanych metod i 

narzędzi). 

Opór wobec zmian może przyjąć następujące formy
33

: 

1) konformizm – podporządkowanie się zmianie, tylko po to by cieszyć się spokojem, 

2) wycofywanie się – odstąpienie od powziętych działań po napotkaniu pierwszej przeszkody, 

3) rytualizm, czyli tzw. przerost formy nad treścią, uwypuklanie zewnętrznych przejawów zmiany a zapominanie o istocie 

całego procesu, 

4) odrzucenie – otwarty i wyraźny opór wobec zmiany, 

5) przeinaczanie – przekształcenie zmiany w taki sposób, by odpowiadała konkretnym potrzebom danej jednostki, organizacji a 

nie ogólnie przyjętemu celowi zmiany. 

Metody bezbolesnego wdrożenia zmian 

Znając przyczynę oporu wobec zmian o wiele prościej jest dobrać skuteczną metodę jego ograniczenia, czy wręcz 

przezwyciężania. Przy czym dobór odpowiedniej techniki uwarunkowany jest wieloma czynnikami. Istnieje wiele różnych podejść w 

zakresie przezwyciężania oporów wobec zmian, w najbardziej ogólny sposób można pogrupować je w cztery główne grupy
34

: 

1) metody manipulacyjne, 

2) metody realizacji zmiany, 

3) metody partycypacyjne, 

4) metody celowego (długoterminowego) oddziaływania na ludzi, których celem jest zmiana ich poglądów i postaw. 

Należy pamiętać, iż wybór metody przeciwdziałania oporom wobec zmian, nie może zostać dokonany bez gruntownej analizy 

całej sytuacji, bez odpowiedniego przemyślenia całego procesu, a co najważniejsze bez uwzględnienia potrzeb całej organizacji oraz 

poszczególnych jej członków. 

Podsumowanie. Opór wobec zmian jest postrzegany jako zjawisko negatywne zawsze towarzyszące zmianie. Jednak nie 

powinno się go w ten sposób postrzegać. Jest wynikiem zmian, nieodłącznym jej elementem.  Aby wprowadzić zmianę czy to w 

ramach technologii, czy struktury firmy, należy odpowiednio zorganizować ich wprowadzenie oraz dobrać odpowiednie środki. Duże 

obciążenie spoczywa tu na liderach i menedżerach – muszą zadbać o odpowiedni system motywowania pracowników oraz  

komunikowania się wewnątrz firmy. Działania kadry kierowniczej nie powinny skupiać się na wyeliminowaniu samego oporu, ale na 

zabiegach mających spowodować lepsze zrozumienie przyczyn i przejawów stawiania oporu. Wiadome jest, że  pracownicy będą 

stawiać opór w różnych formach, nawet przez powtarzanie stwierdzeń i wytykanie każdego pomysłu. Każdy szef niejednokrotnie 

spotkał się z odpowiedzią: «To się na pewno nie uda», «Do tej pory dawaliśmy sobie świetnie radę» czy «Poczekajmy, nie jesteśmy 

przygotowani». Nie należy jednak żadnych objawów oporu lekceważyć. Od początku trzeba wdrażać program przygotowania do 

zmian i opracować odpowiednie narzędzia do konkretnych zmian. 
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POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA UE 
 

Streszczenie. Zagadnienie bezpieczeństwa państw Unii Europejskiej XXI wieku wiąże się z kwestią suwerenności 

wewnętrznej i zewnętrznej, rozumianej często jako prawo państwa do trwałej zwierzchności nad różnymi czynnikami bądź zasobami. 

Dylematem tworzenia i utrzymania bezpieczeństwa każdego kraju  należącego do UE jest nie tylko zmiana wewnętrznego sposobu 

gospodarowania, zwalczania wszelkiego rodzaju kryzysów społecznych, gospodarczych 
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Wstęp. Unia Europejska musiała stawić czoła wielkiemu kryzysowi bliskowschodniemu jak również będącego jego 
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konsekwencją we wszystkich państwach kryzysowi imigracyjnemu. Wielka liczba uciekinierów z Syrii jak i  innych państw regionu 

spowodowała trudności polityczne i gospodarcze zarówno w poszczególnych państwach członkowskich, oraz samej Unii. Zaś 

zagrożenia terrorystyczne, pochodzące głównie ze strony organizacji islamistycznych, powodują nawet teraz w Europie reakcje 

strachu i paniki, a w wielu przypadkach nawet wrogości wobec imigrantów. 

Co do zasady, polityka Unii w zakresie kontroli granicznej ma na celu zapewnienie braku kontroli na granicach wewnętrznych 

UE przy równoczesnym zapewnieniu kontroli osób i skutecznego nadzoru przy przekraczaniu granic zewnętrznych oraz stopniowe 

wprowadzanie zintegrowanego systemu zarządzania. Instrumentami do osiągnięcia tych celów dysponują Rada i Parlament Euro-

pejski, które zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą - przyjmują środki dotyczące wspólnej polityki w zakresie wiz i innych 

dokumentów uprawniających do krótkiego pobytu, kontroli, której podlegają osoby przekraczające granice zewnętrzne, warunków 

swobodnego przemieszczania się obywateli państw trzecich w krótkim okresie przez terytorium UE, stopniowego wprowadzania 

zintegrowanego systemu zarządzania granicami zewnętrznymi oraz braku kontroli osób przekraczających granice wewnętrzne. 

Ponadto, Rada może  stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą prawodawczą, jednomyślnie po konsultacji z Parlamentem 

Europejskim - przyjąć przepisy dotyczące paszportów, dowodów tożsamości, dokumentów pobytowych i innych. Postanowienia te 

nie naruszają kompetencji państw członkowskich do geograficznego wytyczania ich granic, zgodnie z prawem międzynarodowym. 

Zgodnie z obowiązującym acquisSchengen obywatele państw trzecich przekraczający granice zewnętrzne państw należących 

do UE muszą posiadać ważny dokument (np. dowód osobisty) uprawniający do przekroczenia granicy wizę. Oprócz tego, obywatel 

państwa trzeciego nie może być objęty odpowiedzią odmowną wjazdu ani stanowić zagrożenia dla porządku publicznego, bezpie-

czeństwa narodowego jak również stosunków międzynarodowych. Jeżeli dana osoba nie spełnia tych warunków, może przekroczyć 

granicę jedynie ze względów humanitarnych, interes narodowy lub zobowiązania międzynarodowe. 

Wspólna polityka Unii w dziedzinie azylu, ochrony uzupełniającej oraz tymczasowej ochrony ma na celu przyznanie 

odpowiedniego statusu każdemu obywatelowi państwa trzeciego, wymagającego międzynarodowej ochrony na podstawie zasady 

nonrefoulement
35

. Zasada ta oznacza, iż osoby, której odmówiono przyznania azylu, nie wolno deportować do państwa, w którym 

grożą mu prześladowania, oraz należy go objąć inną niż azyl formą ochrony, np. zgoda na pobyt na terytorium danego państwa. Do 

realizacji wspólnej polityki w tym zakresie Parlament Europejski i Rada otrzymały uprawnienie do stanowienia środków dotyczących 

wspólnego europejskiego systemu azylowego. Rada i Parlament Europejski stanowią zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą. 

W ramach systemu Schengen nastąpiła harmonizacja polityki wizowej. Przyjęto zasadę, iż wniosek azylowy rozpatruje 

państwo, które wydało wizę, a jeśli wiza nie jest wymagana - państwo, przez granice którego dana osoba wjechała na terytorium UE. 

W 2000 r. powstał system EURODAC, którego zadaniem jest ułatwienie określenia państwa właściwego do podjęcia decyzji oraz 

monitorowanie wniosków azylowych poprzez dokumentowanie linii papilarnych
36

. 

Wspólna polityka imigracyjna ma na celu zapewnienie efektywnego zarządzania przepływami imigracyjnymi, słusznego 

traktowania obywateli państw trzecich przebywających oficjalnie w państwach członkowskich, tudzież zapobieganie nielegalnej 

imigracji, handlowi ludźmi a także wzmocnione ich zwalczanie. Również i w tym przypadku Parlament Europejski i Rada otrzymały 

uprawnienie do przyjmowania środków, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą
37

. 

Współpraca sądowa w sprawach karnych została określona w rozdziale 4 Tytułu V TFUE. Zgodnie z art. 82 TFUE opiera się 

ona na zasadzie wzajemnego uznawania wyroków oraz orzeczeń sądowych lub obejmuje zbliżanie przepisów ustawowych również 

wykonawczych państw członkowskich w dziedzinach
38

:  

 Terroryzm; 

 handel ludźmi; 

 seksualne wykorzystywanie kobiet i dzieci; 

  nielegalny handel bronią; 

 pranie pieniędzy, korupcja;  

 fałszowanie środków płatniczych;  

 przestępczość komputerowa i przestępczość zorganizowana.  

W tych dziedzinach Parlament Europejski i Rada, stanowiąc w drodze dyrektyw zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą, 

mogą ustanowić normy minimalne odnoszące się do określania przestępstw. 

Podobne uprawnienie Rada i Parlament Europejski uzyskały do stanowienia norm minimalnych w zakresie niezbędnym dla 

ułatwienia wzajemnego uznawania wyroków i orzeczeń sądowych, jak również współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych 

o wymiarze trans granicznym. Normy takie muszą uwzględniać różnice między tradycjami i systemami prawnymi państw 

członkowskich i dotyczą wzajemnego dopuszczania dowodów, praw jednostek w postępowania karnym, praw ofiar przestępstw i 

innych szczególnych aspektów postępowania karnego
39

. Art. 82 ust. 3 wprowadza tzw. hamulec legislacyjny w postaci procedury 

kładki: jeśli członek Rady uzna, że projekt dyrektywy mógłby naruszyć podstawowe aspekty jego systemu wymiaru sprawiedliwości 

w sprawach karnych, może zażądać przedłożenia tej kwestii Radzie Europejskiej, co jest tożsame z zawieszeniem zwykłej procedury 

prawodawczej.  

Natomiast w dziedzinie współpracy sądowej w sprawach karnych Parlament Europejski oraz i Rada, stanowiąc zgodnie ze 

zwykłą procedurą prawodawczą, inkasują środki, mające na celu uchwałę zasad i procedur zapewniających uznanie w całej Unii 

wszystkich form wyroków oraz orzeczeń sądowych, zapobieganie sporom o właściwości pomiędzy państwami członkowskimi 

tudzież ich rozstrzyganie, wspieranie szkolenia sędziów i innych pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz ułatwianie współpracy 
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między organami sadowymi albo równoważnymi organami państw członkowskich w ramach ścigania karnego i wykonywania 

przeczeń. 

Jak już wspomniano powyżej, podstawową instytucją funkcjonującą w ramach omawianej polityki jest EUROJUST, którego 

zadania określa art. 85 TFUE. Należy przy tym podkreślić, że Traktat lizboński wprowadził możliwość ustanowienia w oparciu o 

EUROJUST Prokuratury Europejskiej (art. 86 TFUE). Może stać się to na podstawie rozporządzenia Rady stanowiącej solidarnie 

zgodnie ze specjalną procedurą prawodawczą po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego. Również i w tym przypadku TFUE 

przewiduje możliwość przeznaczenia hamulca legislacyjnego w postaci procedury kładki i uchwałę przez co najmniej dziewięć 

państw wzmocnionej współpracy na podstawie projektu rozporządzenia. 

Prokuratura Europejska może być powołana w celu zwalczania przestępstw przeciwko interesom finansowym Unii jako organ 

właściwy do spraw dochodzenia, ścigania oraz stawiania przed sądem, w stosownych przypadkach oraz w  powiązaniu z EUROPOL-

em, sprawców a także współsprawców przestępstw przeciwko interesom finansowym Unii. Rada Europejska - stanowiąc 

jednomyślnie po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego albo po konsultacji z Komisją 
40

. 

Kwestie związane ze współpracą policyjną zajmują w TFUE stosunkowo niewiele miejsca, bo jedynie 3 artykuły (87, 88, i 89), 

z czego art. 88 poświęcony jest w całości EUROPOL-owi. Zgodnie z art. 87 TFUE, współpraca policyjna obejmuje wszystkie 

właściwe organy państw członkowskich wyspecjalizowane w zapobieganiu przestępstwom lub ich wykrywaniu i ściganiu, a zatem 

nie tylko policji czy służb celnych, lecz także wszystkie inne organy ścigania, mające tego typu uprawnienia. 

W zakresie współpracy policyjnej TFUE przewiduje trzy procedury prawotwórcze. Po pierwsze, Parlament Europejski i Rada, 

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą, mogą ustanawiać środki dotyczące gromadzenia, przechowywania, 

przetwarzania, analizowania i wymiany istotnych informacji, wspierania szkolenia pracowników, jak również współpracy w zakresie 

wymiany pracowników oraz wyposażenia i badań w dziedzinie kryminalistyki oraz wspólnych technik śledczych dotyczących 

wykrywania poważnych form przestępczości zorganizowanej 

Po drugie Rada, stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą prawodawczą, może ustanowić środki dotyczące współpracy 

operacyjnej między organami ścigania państw członkowskich. W tym przypadku Rada stanowi jednomyślnie po konsultacji z 

Parlamentem Europejskim. TFUE w art. 87 ust. 3 zd. 2 i 3 przewiduje znaną już procedurę kładki wraz z możliwością ustanowienia 

przez co najmniej 9 państw członkowskich wzmocnionej współpracy. Należy jednak podkreślić, iż procedura kładki i ustanowienia w 

jej konsekwencji wzmocnionej współpracy nie ma zastosowania do aktów stanowiących rozwinięcie dorobku Schengen. 

Po trzecie wreszcie, Rada, stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą prawodawczą, jednomyślnie po konsultacji z 

Parlamentem Europejskim, określa warunki i granice, w jakich organy ścigania państw członkowskich mogą podejmować działania 

na terytorium innego państwa członkowskiego. Art. 89 nie przewiduje w tym przypadku możliwości zastosowania procedury kładki.  

Pomimo tak lakonicznych sformułowań traktatowych acąuis w zakresie współpracy policyjnej jest bardzo bogaty Jego 

najistotniejsze postanowienia wywodzą się z systemu Schengen; regulacje te były systematycznie rozwijane po włączeniu jego 

dorobku do III filara przez Traktat amsterdamski. 

Zacząć wypada od stworzonego w ramach Schengen systemu wymiany informacji. System Informacyjny Schengen (SIS) 

został utworzony na podstawie Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r.41 i rozbudowany (tzw. SIS 

II - System Informacyjny Schengen drugiej generacji) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r.
42

 

System ten składa się z trzech podstawowych elementów. Pierwszym z nich są National SIS (NSIS) - istniejące w każdym państwie 

bazy danych osób, rzeczy skradzionych, broni, dokumentów, banknotów etc. Drugim - Central SIS czyli centralna jednostka 

wspierająca, koordynująca i zapewniająca sprawną wymianę informacji i aktualizację danych przekazywanych przez poszczególne 

kraje. Wreszcie, trzecim elementem jest SIRENE (Supplementary Information Reąuestat the NationalEntries), którego zadaniem jest 

zapewnienie bieżącej współpracy związanej z wymianą informacji zarejestrowanych w SIS. SIRENE istnieją równolegle do NSIS i 

oparte są o już istniejące bazy danych wykorzystywanych przez służby policyjne danego państwa. 

Wspomniane systemy uzyskały istotne uzupełnienie wprowadzone na mocy Decyzji Ramowej Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 

w sprawie uproszczenia wymiany informacji wywiadowczych między organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej
43

. 

Z dorobku Schengen wywodzą się także taicie formy współpracy policyjnej, jak obserwacja transgraniczna i pościg 

transgraniczny. Ta ostatnia forma współpracy umożliwia prowadzenie i kontynuację pościgu prowadzonego w celu ujęcia sprawcy 

przestępstwa lub uciekiniera z aresztu. W przeciwieństwie do obserwacji transgranicznej nie jest wymagane zezwoleńie państwa, na 

terytorium którego znalazł się uciekinier, a jedynie notyfikacja w chwili przekroczenia granicy; pościg transgraniczny może być 

prowadzony jedynie na lądzie, zaś samego zatrzymania uciekiniera dokonują władze państwa, na terytorium którego odbywał się 

pościg. 

Kolejne formy współpracy policyjnej zostały ustanowione przez przywołaną już Konwencję o pomocy prawnej w sprawach 

karnych pomiędzy państwami członkowskimi UE: są to dochodzenia pod przykryciem (prowadzone przez funkcjonariuszy 

działających niejawnie i posługujących się fałszywymi tożsamościami, np. wcielającymi się w rolę biznesmena) i dostawy 

kontrolowane (sposób pozwalający policji na śledzenie trasy przesyłki zawierającej np. narkotyki, w celu poznania pośredników i 

końcowych odbiorców). 

Wreszcie wspomnieć należy o wspólnych zespołach dochodzeniowo-śledczych, funkcjonujących na podstawie wymienionej 
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Konwencji i Decyzji Ramowej Rady
44

. Zespoły takie tworzone są na określony czas w celu prowadzenia postępowań 

przygotowawczych w konkretnych sprawach. Na czele zespołu staje przedstawiciel państwa, na terytorium którego zespół działa. W 

polskim prawie instytucja wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych została określona w Kodeksie postępowania karnego (art. 

589b-589f). 

27 maja 2005 r. w niewielkiej miejscowości Prum w Niemczech została podpisana konwencja pomiędzy Belgią, Holandią, 

Luksemburgiem, Niemcami, Francją, Hiszpanią i Austrią o wprowadzeniu charakterystycznych form współpracy transgranicznej, w 

swoistości w zwalczaniu terroryzmu, przestępczości międzynarodowej i nielegalnej imigracji
45

. Konwencja określa przepisy 

współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w kilku sferach. Po pierwsze, jest to obopólny dostęp do funkcjonujących w 

poszczególnych państwach członkowskich baz danych. Tak więc, jego uchwały pozwalają na bezpośrednie zbadanie indywidualnych 

profili DNA. Wymiana danych ma się odbywać w oparciu o zespół elementów hit/по hit. W pierwszej fazie, sprawdzenie dotyczy 

wyłącznie faktu, czy dany profil DNA figuruje w bazie danego państwa; jeśli tak, państwo zainteresowane kieruje wniosek w ramach 

procedur o wzajemnej pomocy prawnej o udzielenie konkretnych informacji. Analogiczna dwustopniowa procedura sprawdzeń 

została przyjętą także w odniesieniu do wymiany informacji o odciskach linii papilarnych. 

Odrębnie uregulowano natomiast stanowi procedurę dostępu do baz rejestracyjnych pojazdów. Informacje obejmują dane 

właścicieli tudzież posiadaczy samoistnych pojazdów oraz dane tychże pojazdów. W tym przypadku Konwencja przewiduje 

bezpośredni dostęp on-line, z możliwością samodzielnego przeszukiwania bazy danych. Środki służące bezpośrednio zwalczaniu 

przestępstw o charakterze terrorystycznym
46

. Obejmują one przede wszystkim wymianę informacji w celu zapobiegania 

terrorystycznym czynom karalnym (dane osobowe, przedstawienie faktów uzasadniających podejrzenie, że osoba może popełnić taki 

czyn) również z własnej inicjatywy, nie tylko na wniosek innego państwa strony. Ponadto, Konwencja dopuszcza użycie uzbrojonych 

agentów bezpieczeństwa (tzw. skymarshals) w samolotach, które zarejestrowane są w danym państwie. Po środek ten sięgnięto także 

w Polsce, przy czym polskie ustawodawstwo używa określenia warty ochronne. Generalnie rzecz biorąc, odpowiedzialność za 

zapewnienie bezpieczeństwa na pokładzie statków powietrznych wykonujących przewóz lotniczy pasażerów należy do kompetencji 

Straży Granicznej
47

.
48

. 

Konwencja z Prum przewiduje także znaczne wzmocnienie współpracy policyjnej zawsze pomiędzy państwami 

członkowskimi. Przede wszystkim państwa te mogą tworzyć międzynarodowe patrole, działające na terytorium jednego z państw, a 

nawet powierzać prawo prowadzenia działań policyjnych na swoim terytorium przedstawicielom innego państwa tzn. mogą być one 

jednak prowadzone tylko pod kierownictwem oraz z reguły w obecności urzędnika państwa, na terytorium którego się odbywają. 

Wkraczająca ekipa jest bezwzględnie zobowiązana do niezwłocznego poinformowania państwa, na terytorium którego podjęła 

działania oraz podporządkowania się jego zaleceniom. Państwo to jest zobowiązane do niezwłocznego podjęcia działań wymaganych 

dla odparcia niebezpieczeństwa oraz przejęcia kontroli nad sytuacją. Zakończenie. Obszar bezpieczeństwa państw  Unii Europejskiej 

był wielokrotnie poddawany oddziaływaniom wielu kryzysów, które wywołały znaczące zmiany w obszarach każdego państwa.  

Coraz częściej zarówno w samej „stolicy UE - Brukseli”, jak i w stolicach państw członkowskich, mówi się o przymusie 

reformy konstrukcji unijnych oraz zasad ich funkcjonowania, a ostateczny ukierunkowanie tych reform nadal pozostaje w sferze 

bliżej współpracy międzynarodowej.  
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ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ 

 

Розвиток індустрії гостинності відбувається під дією певних факторів, які можна розділити на дві групи – зовнішні та 

внутрішні. Зовнішні визначаються впливом компонентів оточуючої дійсності, які не пов’язані з функціонуванням індустрії 

гостинності. Внутрішні фактори безпосередньо пов’язані з особливостями організації та функціонування підприємства 

індустрії гостинності. Зовнішні фактори це: політико-правові, безпека подорожей, економічні, фінансові, культурні, 

інфраструктурно-комунікаційні, демографічні, розвиток торгівлі, нові та найновітніші технології. 

Політико правові чинники. Зацікавленість держави у розвитку туристської галузі виявляється в загальній концепції 

пріоритетного розвитку індустрії гостинності, прийнятті законодавчих і нормативних актів, що стимулюють і регулюють 

розвиток туризму і готельного господарства, а також у фінансово-економічних заходах з підтримки інфраструктури регіонів 

в активізації будівництва готелів і розвитку індустрії гостинності. 

Фактор безпеки подорожей. В процесі розвитку туризму питання безпеки одне з найголовніших. Для всіх туристів є 

нормою очікувати від уряду країн, зацікавлених у прийомі гостей, здійснення належних заходів щодо забезпечення безпеки 

життя і здоров'я туристів в місцях відпочинку, засобах розміщення та на транспорті. Особлива увага має бути приділена 

санітарному стану засобів розміщення і закладів громадського харчування у країнах перебування. 

Економіко фінансові чинники. На індустрію гостинності впливають як макроекономічні, так і мікроекономічні 

показники. Макроекономічна нестабільність, зростання безробіття і інфляції значно турбують суспільство, що призводить 

упередженого ставлення до туристських поїздок. У країнах, де доходи від туризму становлять значну частку ВВП, інвестиції 

спрямовуються на будівництво нових готелів і поліпшення інфраструктури туризму. Рівень цін на туристські послуги 

розглядається як одна з важливих умов, що визначають вибір місця відпочинку. У питаннях фінансового регулювання для 

туризму найбільше значення мають валютний курс, простота і доступність валютного обміну. 

Культурні фактори. Культурне середовище – один з тих ресурсів, який призводить до генерування масових 

туристичних потоків. Туристи відвідують певні місця, які мають світову культурну цінність. Туристів також цікавить життя і 

побут інших народів, тому для них становить інтерес виступ місцевого хору, ансамблю, елементи народного побуту, 

фольклору, народних забав, ігор, розваг, свят. У зв'язку з цим підприємства розміщення часто роблять ставку на організацію 

екскурсійних та анімаційних, дозвілево-розважальних програм, орієнтованих на пізнання туристами культурної спадщини 

дестинації. 

Соціально-демографічні фактори мають значний вплив на розвиток індустрії гостинності. В результаті зростання 

населення Землі збільшується туристський потенціал світу, до готельної діяльності залучаються нові трудові ресурси. До 

демографічних факторів також відносяться: постійно зростаюча взаємозацікавленість народів з різних країн, які мають єдину 

або споріднену мову, або пов'язані спільністю історії та культури, релігії; підвищений попит на участь в спеціалізованих 

поїздках осіб однієї професії або суспільної функції. 

Для розвитку індустрії гостинності найбільше значення відіграють віковий, сімейний та соціальний склад населення. 

Відмінності в віковому складі подорожуючих привели до появи спеціалізованих засобів розміщення – для молоді, осіб 

середнього та похилого віку. Соціальний статус туристів призводить до появи готелів різних цінових категорій, орієнтованих 

на людей самого різного достатку. Важливим чинником є і сімейний склад подорожуючих, що викликало появу готелів для 

сімей з дітьми, гнучкої системи знижок для туристів, які подорожують родинами тощо. 

Інфраструктурно-комунікаційний фактор. Важливе значення для туризму мають стан інфраструктури транспорту, 

наявність закладів розміщення і харчування. З позицій індустрії гостинності, для розвитку міжнародного туризму 

першочергове значення має утворена в туристській дестинації системи підприємств розміщення та харчування. У туристів і 

постояльців готелів не повинно виникати комунікаційних бар'єрів при налагодженні контактів з персоналом готелів та 

отримання необхідної для них інформації. 

Розвиток торгівлі. Схильність до витратопатії характерна майже для всіх без винятку туристів, охочих придбати в 

регіоні або країни оригінальні сувеніри, предмети декоративно-ужиткового мистецтва, друковану продукцію, карти, 

спортивний інвентар, одяг. Більшість підприємств розміщення усвідомили вигоду від розвитку торгівлі туристськими 

товарами, і практично кожен поважаючий себе готель пропонує послуги з придбання туристських товарів і задоволені 

туристського попиту як в структурі комплексного готельного продукту, так і в якості окремих додаткових послуг. 

Технологічні чинники. Досягнення науково технічного прогресу широко використовуються в індустрії гостинності, 

і, зокрема, в таких областях, як транспортні перевезення, системи дистрибуції і споживча інформація. Розвиток 

телекомунікаційних технологій привело до створення комп'ютеризованих систем попереднього замовлення, які дозволяють 

бронювати місця в закладах розміщення в режимі он-лайн. Глобальні системи дистрибуції надають легкий доступ мільйонам 

користувачів: тепер споживач сам може скласти собі турпакет, провести необхідне бронювання і замовити подорож за 

особисто розробленим маршрутом. 

Великий вплив на зростання туризму і розширення його соціальної бази надають матеріально-технічні фактори. 

Особливе місце в туристської діяльності займає індустрія розміщення і харчування. Рівень готельного і ресторанного сервісу 

є визначним в обслуговуванні іноземних туристів. Але індустрія туризму, і особливо індустрія розміщення і харчування, 
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схильна до коливань попиту на туристичні послуги протягом року, що, безсумнівно, впливає на витрати по утриманню 

підприємств розміщення та харчування і зміни вартості їх послуг. 

Крім зовнішніх чинників, що визначають розвиток міжнародного туризму, необхідно виділити і конкретизувати 

досить велику групу внутрішньогалузевих чинників, а саме: вдосконалення готельного продукту; розвиток сфери готельних 

послуг; створення готельних мереж і асоціацій; розвиток систем дистрибуції; фактор трудових ресурсів; увагу 

маркетингових послуг. 

Удосконалення готельного продукту. Готельний продукт є найбільш важливим елементом турпродукту. У зв'язку з 

цим велика увага приділяється якості та подальшої модернізації готельного продукту. Якість готельного продукту багато в 

чому залежить від стану навколишнього середовища та інфраструктури, постійна робота в цих питаннях туристських 

установ: урядових структур, регіональних туристських адміністрацій, професійних асоціацій, які можуть об'єднати зусилля 

для створення атмосфери гостинності та залучити необхідні інвестиції. 

Розвиток сфери готельних послуг. На сьогодні готельний бізнес перетворився в один з найбільш прибуткових 

сегментів туристського ринку. Готельні послуги все частіше постають у вигляді комплексного готельного продукту, що 

надає туристу максимальну кількість зручностей, за умови в поєднанні на гостинність та привітність персоналу. Автономне 

існування готельних закладів вже давно змінилося процесом інтеграції готелів з підприємствами транспорту, зв'язку, 

туроператорами та турагентами, екскурсійними і анімаційно-дозвільними установами культури та дозвілля. 

Створення готельних мереж і асоціацій. В останні десятиліття, завдяки виникненню і розвитку інформаційних 

технологій і комунікацій, найбільші готельні підприємства стали об'єднуватися в готельні ланцюги з метою регулювання 

розвитку бізнесу, а також для росту і більш рівномірного розподілу доходів. Відомі готельні ланцюги Маріотт, Шератон, 

Холідей ІПН, Аккор і багато інших служать гарантом якості наданих туристам послуг. Широке поширення отримали і 

готельні асоціації. Найбільш авторитетною організацією є Міжнародна готельна асоціація (МГА). 

Розвиток систем дистрибуції. Такі системи зводять в єдину низку постачальників, продавців і покупців готельного 

продукту. Нові інформаційні технології дозволили значно спростити систему дистрибуції готельних послуг, зробили її більш 

інформативною і ефективною для всіх учасників. Сучасні системи дистрибуції легко адаптуються до потреб туристів, 

надаючи їм різні варіанти розміщення і додаткових послуг. 

Фактор трудових ресурсів. Розвиток індустрії гостинності сприяє підвищенню зайнятості в розвинених і країнах, що 

розвиваються. При цьому характерно те, що розвинені країни і найбільш відомі туристичні дестинації (Туреччина, ОАЕ, 

Єгипет), відчуваючи брак в робочій силі, активно імпортують робочу силу з інших країн світу. Так, в готелях Туреччини, 

Єгипту та Болгарії можна легко зустріти готельєрів та аніматорів з України та Росії, екскурсоводів з Польщі та Білорусії, 

перекладачів з Німеччини, Словаччини та Казахстану. 

Маркетинг – один з основних елементів діяльності будь-якого підприємства розміщення, орієнтованого на прийом 

туристів і надання їм конкурентоспроможних та якісних послуг. Грамотно розроблена маркетингова стратегія готелю – ключ 

до його успіху в розвитку бізнесу та перемоги в конкурентній боротьбі. При цьому в центрі маркетингу будь-якого 

підприємства гостинності повинен знаходитися споживач готельних послуг – турист. 

Особливе місце займає фактор сезонності. Фактор сезонності робить досить значний вплив на функціонування будь-

якого підприємства розміщення, так як готелі залежать, перш за все, від потужності туристичних потоків в дестинацію. 

Виділяють три групи чинників, що впливають на сезонність обслуговування: природно-кліматичні, особливості виду 

туризму, особливості праці та відпочинку споживачів. 

Сезоном для того чи іншого туристичного району прийнято вважати період року, коли щомісячна кількість туристів, 

що прибувають перевищує їх середньомісячне число за рік. У разі існування двох сезонів (найчастіше літнього та зимового) 

між ними протікають періоди міжсезоння . При найбільш високому в році заїзді користуються терміном «гарячий сезон» 

(червоний, високий); період майже повної відсутності туристів прийнято називати «мертвим сезоном» (синім, низьким). 

Якщо розглянути сезонність більш детально, то можна говорити про існування протягом року п'яти сезонів. Пік сезону 

відзначається протягом незначного періоду часу – найчастіше, одним-двома літніми тижнями. Для нього характерний 

максимум припливу туристів в дестинацію. Пік сезону зазвичай виділяється в рамках гарячого (високого) сезону, що 

характеризується значним припливом туристів в дестинацію і триваючого в різних регіонах світу від двох-трьох тижнів до 

трьох-чотирьох місяців. 

У ряді регіонів світу (в тому числі і в Україні, особливо на Причорномор'ї і в Криму) виділяють так зване міжсезоння, 

яке відповідає весняному і осінньому сезонам року. Для цього часу характерні досить невисокий приплив туристів в 

дестинацію і спеціалізація на певних видах туристської діяльності. Так, міжсезоння дозволяє розвивати лікувальний, 

спортивний, екстремальний, освітній, діловий, науковий туризм, але майже завжди виключає можливості організації пляжно 

купального туризму. 

У зимовий сезон року спостерігається значне зниження туристичного потоку і настає так званий синій або низький 

сезон. Настає «ринок покупця», коли виробники готельних послуг змушені знижувати ціни до мінімального рівня для 

залучення додаткової кількості туристів. Разом з тим поняття синього сезону в значній мірі відносне, так як в цей період 

можливий розвиток зимових видів туризму: спортивного, лижного, а також екстремального, пригодницького, лікувального, 

класичним прикладом є Карпатський регіон. 

В межах синього сезону виділяється мертвий сезон (тривалістю в 2-3 тижні), що характеризується практично повною 

відсутністю припливу туристів в дестинацію і характерними для більшості готельних підприємств країн або районів, що 

спеціалізуються на туризмі, простоями і збитками. І тільки грамотна політика готелю сукупно з турфірмами може дозволити 

залучити туристів в дестинацію в період мертвого сезону. 

До негативних наслідків сезонності можна віднести той факт, що протягом більшої частини року основна маса місць в 

готелях практично залишається вільними. Для залучення туристів поза сезоном або для розвитку ще одного сезону – 

зимового, підприємства розміщення змушені проводити гнучку цінову політику або освоювати нові послуги. Розширенню 

сезону сприяє і надання бізнес послуг – організація конференцій, семінарів, зустрічей. 
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